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u منظور ما از كتاب آموزشی چیست؟
 از یک دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند، کتاب آموزشي نامید، زیرا هر کتابي 
پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي به رشته 
تحریر درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمک آموزشي، ج( کتاب هاي 

کمک درسي.
 *كتاب هاي درسي: کتاب هایي هستند که براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع ذیصالح در 
وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهني 

و سني تدریس مي شوند.
 منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمک آموزشي و کمک درسي است. 

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

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

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

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

کتاب های آموزشی ایفا کند.
 بی شک شناسایی و طبقه بندی کتاب هاي علمی و آموزشی، از گام های موثر در توسعه محیط آموزشي و تقویت 

فرایند یاددهی یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.
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 u تشكیل دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی
 اجرای »طرح سامان بخشی کتاب هاي آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان 
کتاب های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی هنرجویان و هنرآموزان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار 
آشفته ای را که در عرصه تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنه این طرح 
با تصویب آیین نامه »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در 

شهریور سال 1389 از حوزه کتاب آموزشی به همه منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
 در ماده 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبه 828 به 
انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر 
دولتی ذیربط و تهیه فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه مواد و منابع استاندارد 

حمایت و پشتیبانی کند.
 در ماده 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای 

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

برنامه تولید كتاب نامه هاي رشد در دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه اي و كاردانش

سالانتشارسطحپوششکتابنامه

 1390 - 13891384 - 1376شماره هاي یکم تا دهم

 نیمه اول 1391کتاب هاي چاپ اول 1390شماره یازدهم

نیمه اول 1392کتاب هاي چاپ اول 1391   شماره دوازدهم 

نیمه اول 1393کتاب هاي چاپ اول 1392شماره سیزدهم

نیمه اول 1394کتاب هاي چاپ اول 1393شماره چهاردهم

نیمه اول 1395کتاب هاي چاپ اول 1394شماره پانزدهم
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 u تهیه فهرستگان توصیفی كتاب هاي آموزشی
 با عنایت به ماده 5 و 6 آیین نامه سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی 
کتاب هاي علمی و آموزشی، گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي 
مناسب و استاندارد به عنوان یک ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانه سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي پي گیري 

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

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

uفرايند تولید كتاب نامه رشد
 »کتاب نامه رشد« با هدف ارائه فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره های آموزشی 

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

باید حداقل 60 درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
 در پرسش نامه هاي مورد استفاده، براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی درباره 
ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: 
آیا در تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ درصورت 
مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامه درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یک ماده 
آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه 
مخاطب مناسب است؛ برای هنرجویان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجویان دانشگاه 

فرهنگیان.
 ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشورجهت تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی ارسال 
می شوند تا هنرجویان، هنرآموزان و مدیران هنرستان ها، از آن بهره گیرند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این 
کتاب نامه ها در وبگاه سامان کتاب به نشانی: samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان 

می توانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

u كتاب نامه اى كه پیش رو داريد
 این شماره از کتاب نامه، فهرست توصیفی کتاب هاي آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1393 و یک سال قبل از آن 
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را دربرمی گیرد. عالوه بر کتاب های آموزشی و تربیتی، کتاب های مربوط به دروس عمومی از جمله فارسی، دینی و 
زبان انگلیسی نیز به فهرست توصیفی کتاب نامه رشد افزوده شده است.

 در این کتاب نامه با 793 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 1125 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده 
است. بقیه کتاب ها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شده اند. 

 بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب انتشارات امیرکبیر با 135 عنوان، انتشارات 
مرآت با 29 عنوان و انتشارات آوای نور با 28 عنوان تعلق دارد. 

 در بین موضوعات تخصصی درسی نیز موضوعات مدیریت خانواده، تربیت بدنی و هنر به ترتیب 132، 36 و 30 
عنوان کتاب از بیش ترین فراوانی برخوردارند.

 در بین ناشران، انتشارات امیرکبیر، )آوای نور، فرهنگ دانشجو(، )حتمی، آشنایی(، دانژه به ترتیب با 150، 33 ، 27و 
26 عنوان بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.

 
u شیوه تنظیم اطالعات

 در سال جاری، به منظور سهولت جستجوی کتاب مناسب در کتابنامه، تنظیم عناوین کتاب ها بر اساس »موضوع« 
و در هر موضوع به تفکیک حروف الفبا صورت گرفته است.

 در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای 
خواننده آسان می کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شماره کتاب؛ نام خانوادگی و نام مولف؛ عنوان مجموعه و 
عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب 

کتاب؛ کلمات کلیدی و چکیده کتاب.

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

می دهند.

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

بردیم در جدول)1( آمده است.



11 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ 14

کارشناس: هنرآموزکارشناس: دفترتالیفرشته / گرایشگروه آموزشردیف

برق1

محمود صموتیالکترونیک
شهرام نصیری سوادکوهی

مجتبی انصاری پورالکتروتکنیک

بهداشت و کودکیاری2 
معصومه صادق

سارا فرجاد
اکرم دهقانی

شهربانو سرداری

معصومه رضوانفر- تربیت بدنی3
طیبه ارشاد

علی شاه محمدی- عباس اردستانی 
- جواد آزمون

حسابداری و بازرگانی4
حسابداری و بازرگانی

امور اداری
هتلداری

بتول عطاران
کبری نورشاهی

داود سلطانی

امیر رونعلوم تربیتی5
محمود معافی

عمران6
ساختمان

نقشه برداری
مجید شجاعیمالک مختاری

نیلوفر بزرگ نیامحمدرضا شکرریزکامپیوتر7

کشاورزی8

امورباغبانی
امور زراعی
امور دامی

صنایع غذایی

جلیل تاجیک
حسین اکبرلو
جلیل تاجیک
رضا فریدنیا

یعقوب جعفری
سهیال تکاور- عابدین آریان پور

ابوالفضل قلی بیگی- سعید قائم مقامی
مسعود هماپور - میرمحمد شاملو

زبان انگلیسی9
بهنام علوی مقدم

رضا خیرآبادی
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کارشناس: هنرآموزکارشناس: دفترتالیفرشته / گرایشگروه آموزشردیف

مکانیک10

چاپ
مکانیک خودرو
ساخت و تولید

صنایع فلزی
صنایع چوب

تاسیسات
نقشه کشی عمومی

محیمدحسین افشار
 داود نجف زاده -بهنام نیک نژاد

حسن عبداهلل زاده
بهرام زارعی

محمد لطفی نیا
احمد آقازاده

حسن عبداهلل زاده

علیرضاعظیمیان-محمد صانعی فرد

حمید رضا شادی
اردشیر عبدی

مهدی ثنایی عالم و رضا افشاری نژاد

هنر11

گرافیک
طراحی 
نقاشی

طراحی و دوخت
صنایع دستی

عکاسی
سینما و نمایش

موسیقی
معماری و نقشه کشی

خدیجه بختیاری
 خدیجه بختیاری و مژگان اصالنی

بشری گل بخش
فاطمه صنعتی

بشری گل بخش
خدیجه بختیاری

احمد نوری
رضا مهدوی

پرستو آریانژاد و ملک طباطبایی

ماندانا منوچهری
آرزو کاظم بخش- ماندانا منوچهری
همایون موسوی و آرزو کاظم بخش

آمنه شیخ
آتنا عزیزی و فریبا سوسن آبادی

فرزانه ناظران پور
شادی جلیلیان

کار و فناوری12
محسن کیا الشکی- داود توانا- ملیحه بهنام نیک نژاد

طزری- محسن بهرامی- مرتضی نیازی

)ب( اسامی كارشناسان داستان و شعر

1. حسین احمدی 2. سیدهجیر ابراهیمی 3. محمد حسن حسینی 4. احمد خیالی خطیبی 5. حمیدرضا داداشی 6. محمد مهدوی شجاعی 
7. محمدعلی قربانی 8. یوسف قوجق 9. مهدی کاموس 10. علیرضا لبش 11. علی اکبر میرجعفری 12. بابک نیک طلب 13. محسن 

هجری 14. حبیب یوسف زاده
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u راهنماى استفاده از اين كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یک کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن 

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

 برای بیان دیدگاه های خود درباره این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند،
آموزشي،  تکنولوژی  و  انتشارات  دفتر  آموزش وپرورش،  شماره 4  ساختمان  شمالی،  ایرانشهر  خیابان 
 دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شماره تلفن 88839166 )021( تماس
 حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir آماده دریافت

دیدگاه های شماست.

مک دونالد، مالکوم / 54
موریس، پیتر.

162 ص

 برنامه بازاریابي

مهدي جاللي،  وزیری
مژگان خادم.

تهران: آوند دانش، 1393

عنوان مجموعه مولف شماره مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

پایه تحصیلی

یک راهنماي کامل 
تصویري

عنوان کتاب

 قطع

برنامه ریزان موفق مي دانند که بازاریابي یک نوع فرایند و رهیافت براي دستیابي به اهداف بنگاه هاي تجاري 
است. کتاب حاضر یک راهنماي کامل تصویري است که با بهره گیري از تصاویر کارتوني و گرافیکي اصول 
بازاریابي را به زباني ساده همراه با ذکر مثال هاي فراوان شرح مي دهد. مطالب کتاب به منزله درآمدي جدي بر 

اصول و مباني بازاریابي است.

برنامه ریزي،  بازرگاني،  اقتصادي،  مدیریت 
کاریکاتور

چکیده

دوم و سوم

کلمات کلیدی

هنرجو، هنرآموز

مخاطب
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بدين وسیله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشی و تربیتی دعوت می شود نسخه اى 
از كتاب هاى آموزشی چاپ اول سال 1394 خود )و يك سال پیش از آن( را براى بررسی به نشانی 

دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نكات توجه فرمايید.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1394 یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 31 خرداد سال 1395 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1394 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

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

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

رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
uضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی به ویژه برای عرضه 
مستقیم در 50 هزار نمایشگاه در 50 هزار مدرسه فرستاده می شود تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شده این 

دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

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

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

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

فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب
) براي تولید كتاب نامه شماره 15شاخه آموزش فني وحرفه اي و كاردانش ( 

کتاب های خود را به نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، 
دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی، دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید. 

برای دریافت اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن: 88839166 - 021 تماس حاصل فرمائید.

»جدول شماره 2« در صفحه بعد می باشد.
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1     برق                    1. الکترونیک 
                                                     2. الکتروتکنیک

2          بهداشت و كودكیارى 
3              تربیت بدنی  

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

                                                     3. مالی 
5              علوم تربیتی  

    1. ناوبری
                                                     2. مکانیک موتورهای دریایی6         علوم و فنون دريايی       

                                                     3. الکترونیک و مخابرات دریایی
                   1. ساختمان 

                                                     2. نقشه برداری7   عمران
8               كامپیوتر 

                    1. امور باغبانی 

كشاورزى  9

                                                     2. امور زراعی 
                                                     3. امور دامی 

                                                     4. صنایع غذایی 
                                                     5. ماشین های کشاورزی

10        مديريت خانواده 
1. مکانیک خودرو         

مكانیك  11

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

                                                     5. تأسیسات 
                                     

 

گروه هاى آموزشی فنی وحرفه اى و كاردانش- جدول شماره )2(

رديف  گروه آموزشی               رشته / گرايش                     رديف   گروه آموزشی   رشته / گرايش 

 12     مواد

 

                                     6. نقشه کشی عمومی 
                                     7. چاپ

                                     1. صنایع شیمیایی
                                     2. صنایع نساجی 

                                     3. متالوژی
                                     4. سرامیک 

                                     5. سیمان 
                                     6. معدن

                     1. گرافیک 

  13     هنر

                                     2. طراحی 
                                     3. نقاشی 

                                     4. طراحی و دوخت 
                                     5. صنایع دستی 

                                     6. انیمیشن 
                                     7. عکاسی 

                                     8. سینما و نمایش 
                                     9. موسیقی 

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

                                     12. مجسمه سازی 
                                     13. چاپ دستی 

                                      14. پشتیبانی صحنه 

14    كار و فناورى
15    زبان



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش16



17 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ 14

فهرست توصیفي كتاب هاي آموزشي و 
تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره 
آموزش متوسطه فنی و حرفه اى و كاردانش

دوره  آموزش متوسطه  فنی  و  حرفه اى و كاردانش 
)چاپ اول سال 1393(



فهرستتوصيفيكتابهايآموزشيمناسبومرتبطباراهنمايبرنامهوفعاليتهايآموزشيوپرورشي18
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برق

 1. مغیثي، حمیدرضا. آنالیز اگزرژي نیروگاه هاي زمین گرمايي )ژئوترمال(. تهران: راشدین،
1393، 154 ص، وزیري 
گرايش: همه گرایش ها

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : منابع زمیني، نیروگاه ها، منابع طبیعي

چكیده: در یک سیستم زمیني گرمایي، حرارت ذخیرشده در سنگ ها و مواد مذاب اعماق زمین 
به واسطه یک سیال حامل به سطح زمین منتقل مي شود. نگارنده در کتاب حاضر با توجه به 
نیروگاه هاي احداث شده در دنیا و پتانسیل منطقه به لحاظ فشار، دبي، دما و نوع سیال و مسائل 
زیست محیطي، سیکل single flash را با نرم افزار HYSYS شبیه سازي کرده و نتایج آن را 

تحلیل و بررسي کرده است.

2. خجسته، سارا. ساخت  ربات  جنگجو در سطح مقدماتي و ساده. شیراز: سارا خجسته، 
1393، 168 ص، رقعي 

گرايش: الکترونیک
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : روباتیک، فناوري هاي نظامي، الکترونیک

چكیده: با صنعتي شدن کشورها و حرکت صنایع به سوي مکانیزاسیون، علم روباتیک هر روز تأثیر 
و نمود بیشتري در زندگي انسان ها پیدا مي کند. در این کتاب شیوه عملي ساخت یک روبات جنگجو 
در سطح مقدماتي و بسیار ساده تشریح شده است. در بخش اول کتاب تاریخچه علم روباتیک و 
مواد پرکاربرد آن ذکر و معرفي شده و در بخش دوم نحوه حرکت و کنترل روبات و اضافه کردن 

تجهیزات دیگر به آن شرح داده شده است.
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 3. پترزن، هانس یو آخیم. فرهنگ مهندسي برق فشار قوي- جريان قوي. نادر گلستاني
 داریاني. تهران: اندیشه پیک زبان، 1393، 646 ص، رحلي 

گرايش: همه گرایش ها
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : واژه نامه ها، علوم تخصصي، مهندسي

چكیده: فرهنگ ها از جمله کتاب هاي پرکاربرد مرجع اند که استفاده از آنها وابسته به زمان خاصي 
نیست و ما را در فهم بهتر متون غیرفارسي زبان یاري مي رسانند. این اثر بر مبناي نیازهاي اساسي و 
کاربردي استادان، دانشجویان و متخصصان رشته برق تدوین شده است و تالش گردیده در گزینش 

معادل هاي فارسي واژگان از نزدیک ترین و رایج ترین و رساترین کلمات و واژگان استفاده شود.

4. یزدي، فرهاد/ یزدي، مصطفي. قطعات الكترونیك. تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 248 
ص، وزیري 

گرايش: همه گرایش ها
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : برق، ابزارها، فیزیک عملي

چكیده: اولین گام در یادگیري علم الکترونیک، شناخت قطعات و آشنایي با کاربردها و نحوه انتخاب 
آنها است. در این کتاب سعي شده با زبان ساده و بکارگیري شکل هاي و جدول ها، اطالعات کاربردي 

مربوط به تشخیص قطعات الکترونیک، روش کدخواني و تعیین موارد کاربرد قطعات مشخص گردد.

 5. نیک زاد،  مسلم. مباني فناوري در صنعت برق .  تهران: دیبا گران تهران، 1393، 280 ص، وزیري
گرايش: همه گرایش ها

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : برق، سیم کشي، فناوري

چكیده: گسترش روزافزون دانش بشري که موجب رشد شگفت آور تکنولوژي و کاربرد آن در 
جوامع بشري شده است، ضرورت تقویت آموزش هاي فني و حرفه اي را بیش از پیش کرده است. 
کتاب پیش رو ضمن تالش در جهت بیان مباني فناوري در پهنه خاص برق، سعي دارد زمینه 

برقراري ارتباط میان اصول نظري این علم و مسائل کاربردي و تکنیکي این رشته را فراهم آورد.
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6. نبي زاده، حامد/   فوالد پنجه، مجتبي. مرجع كامل اجراي سیستم اتصال زمین. تبریز: علمیران، 
1393، 110 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز گرايش: الکترونیک 
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ایمني، فناوري و علوم تجربي، مهندسي الکترونیک

چكیده: امروزه وجود قوانین و مقررات و همچنین تجهیزات الزم جهت رعایت موارد ایمني 
و حفاظت، از ملزومات هر واحد صنعتي و شبکه برقي محسوب مي شود. نگارنده در این کتاب 
شیوه هاي کارآمد براي سامانه اتصال زمین را معرفي کرده و در هر فصل بسته به ویژگي هاي مکاني 
و خاک، نحوه طراحي و اجراي آن را شرح داده است. همچنین برخي شیوه هاي اشتباه و مواردي که 

باعث اجراهاي نادرست مي گردد را نیز توضیح داده است.
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بهداشت و كودكیارى

7. متیوس، والتر/ الچمن، جان. اختالل نافرماني مقابله اي واختالل سلوك در كودكي: 
اختالل هاي رفتاري در كودكان از تشخیص تا درمان. پرویز شریفي درآمدي... ]ودیگران[.

تهران: آواي نور، 1393، 228 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، کارشناس

كلمات كلیدي : آسیب شناسي رواني، روان شناسي کودکان، نابهنجاري

چكیده: رفتار مقابله اي یا عدم اطاعت واکنشي است که کودک در برابر فرد مراقب به صورت 
مقاومت از خود نشان مي دهد. این کتاب مروري کوتاه اما جامع بر دانش تجربي و اطالعات بالیني 
مربوط به اختالل ODD و اختاللCD در کودکان 3 تا 14 سال است. نگارنده پس از شرح 
مقدماتي اصطالحات و تعاریف، ویژگي هاي فردي و محیطي دخیل در این اختالل و شیوه ارزیابي 

یا مداخله هاي روان شناختي در این حوزه را شرح مي دهد.

8. یکتاه خواه، سرور... ]ودیگران[. بیش فعالي از تعريف تا درمان. تهران: راشدین، 1393، 
170 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : کم توجهي، اختالل ها، روان شناسي کودکان، کودکان پرتحرک

چكیده: اختالل بیش فعالي نوعي نقص در تکامل سیستم اعصاب است که خود را با الگویي از 
کاهش در تداوم توجه و تکانشگري بیش از حد سن و سطح تکامل کودک یا نوجوان نشان مي دهد. 
کتاب پیش رو پژوهشي کاربردي و عملي در راستاي شناسایي و تشخیص اختالل نقص توجه در 
کودکان است. در فصل هاي کتاب راهکارهاي موثر و درمان هاي رواني - اجتماعي این اختالل 

تشریح شده است.



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش24

 9. مرشي، کاترین. تقويت هوش و حواس كودك تا هجده ماهگي. طاهره طالع ماسوله. تهران:
 بافرزندان، 1393، 84 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : روان شناسي رشد، روان شناسي کودکان، آموزش والدین

چكیده: نوزاد در شش ماه اول زندگي از همه حس هاي خود براي شناختن دنیاي اطرافش استفاده 
مي کند. والدین به عنوان تقویت کننده هاي هوشیاري کودک نقش مهمي در فرایند رشد آنان دارند. در 
این کتاب راهکارهاي تجربي و موثر براي تقویت حس هاي پنج گانه کودک و پیشرفت مهارت هاي 

حرکتي و شناختي او ارائه شده است.

10. بهمن، شهناز/ مفیني، هلن. راهنماي عملي پرورش هوش هیجاني كودكان. علي 
فرهادیان... ]ودیگران[.

تهران: دانژه، 1392، 200 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : فعالیت هاي فوق برنامه، بازي و سرگرمي، روان شناسي کودکان

چكیده: پرورش هوش هیجاني نه تنها در رشد شخصیت کودکان، بلکه در یادگیري تحصیلي آنان 
نیز مي تواند نقش مهمي ایفا کند. نگارنده در کتاب حاضر پس از نگاه کلي به هوش هیجاني و 
مولفه هاي آن، ضرورت تقویت این جنبه از هوش و ایجاد محیط یادگیري مثبت را تشریح و بررسي 
مي کند. وي همچنین تاثیر انواع هنرها در پرورش هوش هیجاني کودکان را با ذکر مثال هاي عملي 

و روش هاي کاربردي توضیح مي دهد.

11. قرباني، بهنام. روانشناسي بازي كودك و بازي هاي مناسب تولد تا يك سالگي. 
تهران: تیزهوشان برتر، 1393، 48 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان، بازي ها، سرگرمي هاي کودکان

یادگیري کودکان است و هوش کودکان هنگامي  در  از روش هاي موثر  بازي یکي  چكیده: 
رشد مي کند که بین فعالیت هاي جسمي و فکري وي هماهنگي وجود داشته باشد. در این کتاب 
بازي هاي فکري مناسب براي کودکان سنین مورد بحث، بررسي و معرفي شده است. در خالل 
مباحث، واکنش هاي کودک نسبت به هر بازي، تاثیر هر بازي بر رشد حواس گوناگون کودک و نیز 

مطالبي در باب بازي درماني نیز تشریح شده است.
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 12. رافعي، طلعت. كودكان مبتال به اتیسم: راهنماي والدين، مربیان و درمانگران. تهران:
دانژه، 1392، 280 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي : اختالل نقص توجه، روان شناسي کودکان، توان  بخشي

چكیده: کتاب حاضر راهنماي والدین، مربیان و درمانگراني است که به نحوي با کودکان مبتال 
به اتیسم زندگي مي کنند یا در آموزش و توانبخشي آنها موثرند. مباحث کتاب حاصل سال ها تمرکز 
علمي و تجربه کار با کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و خانواده هاي آنها است. چگونگي رفتار 
با این کودکان در سنین مختلف، چگونگي بهره گیري از امکانات آموزشي و توانبخشي براي آنها و 

آشنایي با روند درمان آنها از جمله مباحث کتاب است.

 13. بیان فر، فاطمه. لجبازي كودكان: چگونه با كودك لجباز و نافرمان خود رفتار كنم؟.
تهران: دانژه، 1392، 240 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، والدین، کارشناس

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان و نوجوانان، بهداشت رواني، اختالل هاي رفتاري

چكیده: یکي از مشکالتي که والدین در ارتباط با فرزندان با آن مواجه اند، نحوه مدیریت بدرفتاري 
و پرخاشگري و نافرماني آنها است. در این کتاب ویژگي هاي رفتاري کودکان و نوجوانان لجباز و 
نافرمان و اختالل هاي همراه با آن بررسي شده است. در ادامه، تکنیک هاي کاربردي و روش هاي 
عملي براي کنترل این گونه رفتارها و نیز زمینه هاي ایجاد آن به طور مفصل توضیح داده شده است.
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تربیت بدنی

14. میلر، تد. علوم قدرت و بدنسازي: آزمون ها و ارزيابي هاي ورزشي NSCA. عباسعلي 
گائیني... ]ودیگران[. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 384 

ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، کارشناس

كلمات كلیدي : آزمون ها، آمادگي جسماني، علوم ورزشي، ورزش

چكیده: با تخصصي و پیچیده تر شدن حوزه قدرت و آماده سازي، روش ها و برنامه هاي تمریني نیز 
باید از راه طراحي، اجرا و آزمون پیشرفت کنند. متن حاضر پایه اي بنا مي کند که از طریق آن مي توان 
آزمون ها و برنامه هاي اندازه گیري را توسعه داد. مباحث کتاب تجزیه و تحلیل داده ها، روش هاي 

تفسیر نتایج و نتیجه گیري و آزمون هایي از پایه تا پیچیده را دربردارد.

15. گود، کاترینا... ]ودیگران[.آمادگي جسماني و بدنسازي براي دختران: راهنماي 
تمرين هاي مقاومتي، قلبي عروقي، بدنسازي و خوراكي براي دختران نوجوان. 
شهناز ایزدمهر. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 152 

ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

پايه تحصیلي: دوم
كلمات كلیدي : رژیم غذایي، آمادگي جسماني، ورزش

چكیده: تمرین روند یا وضعیتي است که به وسیله آموزش، نظم، بساماني و مشق هاي تمریني 
شکل مي گیرد. این کتاب حاوي توضیحات عملي و تمرین هایي براي فعالیت هاي جسمي است که 
مي توان در باشگاه یا در خانه آنها را انجام داد. تمرین هاي کششي، قلبي- تنفسي، مقاومتي و قدرتي 
با ابزار یا بدون ابزار به تفصیل شرح داده شده و توصیه هایي در باب رژیم غذایي دختران ورزشکار 

نیز در کتاب آمده است.
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16. مصطفي، حسن. آموزش هندبال در مدارس: معرفي هندبال براي دانش آموزان. آزاده 
 گیالني، غالمرضا کریمي. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 80 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : علوم ورزشي، تربیت بدني، هندبال

چكیده: طي سال هاي اخیر هندبال به یک فعالیت سرعتي بسیار مهیج و مدرن، با تعداد زیادي بیننده 
و طرفدار تبدیل شده است. کتاب حاضر مجموعه مختصري است که روش ها و برنامه هاي بازي هاي 
کوچک و تیمي را همراه با تصاویر و با زباني ساده آموزش مي دهد. در کتاب همچنین تاکتیک هاي پایه 

در دفاع، حمله، برنامه ریزي و درواز ه باني معرفي شده است.

17. براندون،  لي. آناتومي آسیب هاي ورزشي براي بازتواني و آمادگي جسماني.
 محمد حسین علیزاده، سپیده لطیفي. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 

1393، 240 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : ورزش، درمان آسیب ها، آمادگي جسماني، بازتواني

چكیده: با وجود فواید فراوان فعالیت هاي بدني، خطر آسیب دیدگي به ویژه در ورزش هاي تفریحي، 
رقابتي و قهرماني واقعیتي انکارناپذیر است که سالمت جسماني و رواني ورزشکاران را تهدید مي کند. 
نگارنده در این کتاب عالوه بر شناسایي موشکافانه یک آسیب، تالش دارد با ارائه راهکارهاي درماني و 
توصیه هایي براي تمرین هاي ورزشي، از بروز آسیب هاي ورزشي پیشگیري کند و بهبودي ورزشکاران 

را تسریع بخشد.

18. ریمن، میشل پي/ مانسک، روبرت سي. ارزيابي كاربردي عملكرد جسماني انسان. 
علیرضا سلیمي آوانسر، سید محسن آوندي. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 

352 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : ورزش، آمادگي جسماني، آسیب ها، آزمون ها

چكیده: اجراي موفقیت آمیز فعالیت هاي روزمره اغلب به عوامل جسماني مختلفي بستگي دارد 
و ارزیابي و کمي سازي کاربردي این عوامل جسماني مشکل است. موضوع اثر حاضر چرایي و 
چیستي ارزیابي کاربردي است. پس از ذکر پیشینه این نوع ارزیابي و مفاهیم و اصطالحات این 
حوزه، دستورالعمل هاي آزمون، نحوه انتخاب آزمون مناسب، نحوه اجراي آن با توجه به نیاز افراد، 

شغل، سرگرمي و.. تشریح شده است.
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19. فیشر، ریچارد/ بیلي، ریچارد. استعداديابي و پرورش استعداد در ورزش.
 رضا فرجي...]ودیگران[. قم: الطیار، 1393، 264 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : منابع انساني، علوم ورزشي، تربیت بدني

چكیده: امروزه به دلیل پیشرفت هاي فراواني که در حیطه استعدادیابي صورت گرفته، فرصت هایي 
براي شکوفایي توانایي کودکان مستعد فراهم آمده است. مباحث این کتاب به بررسي روش هاي 
توسعه  جامعه شناختي  و  بیومکانیکي  فیزیولوژیکي،  روان شناسي،  فلسفي،  رویکردهاي  اصولي 
استعدادها اختصاص دارد. نگارنده، راهبردهاي مفید نظري براي درک و شناسایي قواي مستعد و 

جذب این ثروت هاي انساني را ارائه کرده است.

20. توکلي، مهدي / رزمي، عباس. اصول و مباني پدافند غیرعامل.تهران: آتي نگر، 1392، 
192 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : نیروهاي مسلح، دفاع غیرنظامي، رهبري نیروها

چكیده: پدافند غیرعامل جهت گیري کالن جمهوري اسالمي را در حفظ زیرساخت هاي کشور 
از جمله تأسیسات صنعتي، انرژي، حمل ونقل سیستم هاي فرماندهي در محیط سیال و نامطمئن 
و  تحوالت  سیر  و  مفهوم  این  کلي  اصول  و  مباني  تشریح  از  بعد  نگارنده  مي کند.  مشخص 
پیشرفت هاي این حوزه، راهبردهاي به کار رفته در این زمینه در دیگر کشورها و ایران را توضیح 

مي دهد و نیز روش هاي جدید براي نیل به اهداف نوین را تشریح مي کند.

21. خاکي، احمد/ شعباني، عباس. بهداشت روان و ورزش. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي 
حتمي و شرکاء، 1392، 114 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : روان شناسي، ورزش، علوم ورزشي، بهداشت رواني

چكیده: بهبود سبک زندگي و سالمت جسماني رابطه معناداري با بهداشت رواني دارد. نوشتار پیش 
رو به تبیین و معرفي مفهوم بهداشت رواني و تاثیر آن بر ورزش اختصاص دارد. نگارنده ضمن تعریف 
انواع بیماري هاي رواني، جامعه شناسي و علل اجتماعي آسیب هاي رواني را بررسي کرده است. در ادامه، 

تاثیر ورزش بر بهداشت روان و ضرورت هاي آن نیز بیان شده است.
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22. رحیمي، علیرضا/ فریدنیا، مهرسا. بهداشت شنا و شناگر. تهران: ورزش، 1391، 152
ص، وزیري

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ورزش هاي آبي، آموزش بهداشت، تربیت بدني

چكیده: استخرهاي شنا به علت اینکه در یک مدت زمان محدود و به طور هم زمان مورد استفاده 
تعداد زیادي از افراد قرار مي گیرند، با مشکالت بهداشتي فراواني مواجه مي شوند. نوشتار پیش رو 
نکته هاي بهداشتي مربوط به نگهداري از استخرهاي شنا و نیز بهداشت فردي شناگران در استخر و 
سونا را یادآور مي شود. نگارنده عالوه بر شرح و تعریف مفاهیم کلي و مقدماتي این حوزه، اصول و 

استانداردهایي که از بروز آسیب ها و ابتال به بیماري ها جلوگیري مي کند را ذکر کرده است.

23. یداله زاده، عهدیه. بهداشت و ورزش. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ 
شرکت جازیکا، 1392، 244 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آمادگي جسماني، آسیب هاي ورزشي، ورزش

چكیده: ورزش داراي اصول بهداشتي خاص خود است که رعایت آنها از بروز عواقب خطرناک 
جلوگیري مي کند. در این اثر مهم ترین نکته هایي که در جریان ورزش باید به  آنها توجه کرد تا 
سالمت ورزشکار در مخاطره نیفتد، به تفصیل بررسي شده است. پس از شرح نکاتي در باب 
بهداشت فردي و رواني و محیط ورزشي، بیماري هاي واگیردار و غیرواگیردار، نحوه پیشگیري و 

دیگر توصیه هاي مهم و ضروري بیان گردیده است.

24. جمالي راد، مصطفي. پرورش جسم و تقويت ذهن. تهران: مصطفي جمالي راد، 1393، 
152 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ورزش، مربیان ورزش، آمادگي جسماني

چكیده: کتاب حاضر توصیه هاي مهم مربوط به پرورش جسم به کمک ورزش و تقویت ذهن به 
کمک مطالعه را ارائه مي دهد. روش هاي مختلف اجراي تمرین هاي ورزشي و اندازه گیري پیشرفت 
توانایي هاي فیزیکي بدن مانند سرعت، استقامت و قدرت در  ابعاد گوناگون  ورزشي و تشریح 
فصل هاي ابتداي کتاب تبیین شده است. در ادامه، اصول مربیگري و رهبري تیمي و نیز شیوه هاي 

مطالعه، تندخواني و.. نیز آموزش داده شده است.
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25. شوارتز، اریک سي/ هانتر، جسون دي. تئوري و عمل در بازاريابي ورزشي پیشرفته. 
 فرشاد تجاري...]ودیگران[.تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 424 ص، وزیري

مخاطب: هنرجو، کارشناس
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : برنامه ریزي راهبردي، ورزش، بازاریابي

چكیده: کتاب حاضر فرصتي براي ارتقاي مهارت تفکر نقاد در زمینه بازاریابي ورزشي در مراتب 
تجاري یا حرفه اي فراهم مي آورد. مثال هایي با عنوان »از نظریه تا عمل« در پایان هر فصل تدوین 
شده که با بیان استادان حوزه بازاریابي ورزشي ارائه گردیده است. این مثال ها اطالعاتي درباره 
چگونگي ورود افراد به حوزه هاي خاص بازاریابي حرفه اي ورزشي در بر دارد و پیشنهادهایي را براي 

آمادگي بیشتر بیان مي کند.

26. آزمون، جواد. تربیت بدني در مدارس. تهران: ورزش، 1391، 160 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : برنامه ریزي درسي، علوم ورزشي، مقاله ها

چكیده: این کتاب حاوي مجموعه مقاله هایي است که به مفاهیم تربیت بدني، برنامه ریزي این 
درس، مدل هاي مدیریتي و الگوهاي تدریس ورزش در مدارس، صالحیت هاي معلمي و ارزشیابي 
اختصاص دارد. آشنایي با فرایند برنامه ریزي ورزش در مدارس ایران و مقایسه آن با استانداردها، 
تحلیل و بررسي مشکالت پیش روي معلمان تازه کار و تشریح کامل نحوه سنجش در این حوزه، از 

دیگر مطالبي است که در کتاب به آن اشاره شده است.

 27. شارکي، برایان. تغذيه و رهنمودهاي تندرستي. ابراهیم علي دوست قهفرخي... ]و دیگران[.
تهران: ورزش، 1393، 104 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ورزش، رژیم غذایي، راهنماي آموزشي

چكیده: با فعالیت جسماني وزن به تدریج کنترل خواهد شد و زماني که فرد فعال باشد، از زندگي 
لذت بیشتري مي برد و احساس سالمتي و نشاط مي کند. نگارنده در کتاب حاضر شاخص هاي 
مهم در سالمت جسمي را برشمرده و معیارهاي درست تغذیه و نیز بهترین برنامه براي ورزش و 
آمادگي جسماني را معرفي کرده است. در فصل هاي کتاب روش هاي علمي براي مقابله یا سازگاري 
با مشکالت جسمي در حین ورزش شرح داده شده و اطالعاتي درباره تغییرات بدن طي دوره هاي 

مختلف زندگاني بیان شده است.
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28. کاردول، گلن. تغذيه ورزشي )ويژه كسب مدال طال(. عباسعلي گائیني، رضا نوري. 
تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 272 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : ورزش، تغذیه، مسابقات ورزشي

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده برنامه غذایي ویژه براي داشتن بدن سالم در زمان ورزش است. 
نگارنده اصول تغذیه ورزشکاران و مواد مورد نیاز در هر وعده غذایي در زمان تمرین و مسابقه هاي 

ورزشي، و نیز رژیم هاي کنترل، کاهش یا افزایش وزن را با جدول هاي کاربردي ارائه کرده است.

 29. مک دونالد،  رز. تكنیك هاي نواربندي در آسیب هاي ورزشي. علیرضا براري... ]ودیگران[.
تهران: ورزش، 1393، 192 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ایمني، آسیب هاي بدني، ورزش

چكیده: از نواربندي براي حمایت و حفاظت از ساختار مفصلي و کاهش درد و تورم استفاده 
مي شود. نواربندي باید ساختار حمایتي طبیعي را در حالت انعطاف پذیري تقویت کند. کتاب پیش رو 
تکنیک هاي مختلفي براي پیشگیري از صدمات، درمان، توان بخشي و تقویت گیرنده هاي عمقي 
ارائه مي دهد. روش هاي مختلف نوار بندي مورد استفاده در کشورهاي مختلف نیز با تصاویر شرح 

داده شده است.

30. لوچتنبرگ، دیتمار. تمرينات كمكي براي ورزش هاي استقامتي. شهرام آهنجان... 
]ودیگران[.تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 124 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : ورزش، آسیب ها، آمادگي جسماني

چكیده: ورزش هاي استقامتي شناخته شده ترین و متداول ترین راه براي متناسب نگه داشتن بدن 
است. در نوشتار پیش رو انواع فعالیت هاي ورزشي کششي و تمرین هاي قدرتي معرفي شده اند و 
در ادامه هر دسته تمرین، آسیب هاي احتمالي، نحوه تشخیص مشکل و روش هاي کمک و درمان 

آسیب هاي نقاط مختلف بدن تشریح شده است.



33 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ تربیت بدنی

31. سخنگویي، یحیي/ افشارمند، زهره. حركات اصالحي. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي 
حتمي و شرکاء، 1392، 472 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : ورزش درماني، دستگاه عضالني- اسکلتي، اندام ها

چكیده: اختالل هاي عصبي، عضالني و اسکلتي مي توانند در اثر ناهنجاري هاي بدني ایجاد شوند 
و این ناهنجاري ها نیز مي توانند منشأ بیماري هاي دیگر باشند. در این اثر اطالعات ارزنده اي در باب 
وضعیت بدني، انواع ناهنجاري ها و روش هاي اصالح آن براي هر سني ارائه شده است. در هر بخش 
عالوه بر توضیحات به زبان ساده، تصاویر مرتبط و تمرین هاي هر حرکت ارائه و تشریح شده است.

32. صالح زاده، کریم/ منافي، کریم. دانش و تكنیك هاي موفقیت در دو و میداني )همراه 
 با مراحل آموزش (. تبریز: دانشگاه تبریز / دانشگاه شهید مدني آذربایجان، 1391، 200 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : ورزش  هاي پایه، علوم ورزشي، تربیت بدني

چكیده: اجراي تمرین هاي دو و میداني و آموختن فنون مربوط به آنها، گذشته از آنکه به ارتقاي 
شخصیت کمک مي کند، در تقویت و تحکیم حاالت راه رفتن، دویدن و پریدن تاثیر بسزایي دارد. 
در این کتاب اطالعات جامعي درباره انواع دو، پرش ها، پرتاب ها و رکوردهاي مربوط به این شاخه 

ورزشي از آسیا و جهان ارائه شده است.

33. بیشل، پال/  تایلر، جان... ]ودیگران[. دانشنامه ورزش و تمرين. نورعلي خواجوند، زهرا 
درویش نژاد. تهران: ورزش، 1391، 312 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : تربیت بدني، علوم ورزشي، دانشنامه ها

چكیده: داشتن اطالعات کامل و گسترده در رابطه با کارکرد سیستم هاي مختلف بدن مقدمه اي 
براي درک عملکرد ورزشي است. کتاب حاضر حاوي اطالعات اصلي و مطالب کلیدي در باب 
ورزش و فعالیت هاي جسماني به طور عام است. نگارنده ضمن توضیح و تحلیل عملکرد سیستم هاي 
بدن حین فعالیت هاي بدني، بهترین شیوه هاي آموزشي و محیط هاي موثر در آموزش ورزش 

مشارکتي را بررسي کرده است.



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش34

 34. بي دویر، گریگوري/ دیویس، شاال اي. راهنماي ارزيابي عوامل آمادگي جسماني مرتبط
با سالمتي ACSM. حامد عباسي... ]ودیگران[. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و 

شرکاء، 1392، 212 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي: تربیت بدني، علوم ورزشي، آمادگي جسماني

چكیده: رویکرد مولف در این کتاب راهنماي جدا کردن 5 جزء آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي 
در فصول مختلف است. در هر فصل، نخست مقدمه اي بر هر عامل آمادگي جسماني ارائه شده، 
سپس آزمون هایي براي آن آمده است. در ارائه هر آزمون، خطوط راهنماي استاندارد جمع آوري 

داده ها و هنجارهاي استاندارد براي تفسیر نیز آمده است.

35. جنتایل، دینا. راهنماي كاربردي تدريس مديريت ورزشي. مریم نیازي تبار. تهران: 
شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 144 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : تربیت نیروي انساني، مدیریت ورزشي، تربیت استاد

چكیده: اثر پیش رو ابزارها و تکنیک هاي الزم براي تدریس مدرسان را تشریح کرده است. نگارنده 
در این کتاب بکارگیري راهبردهاي آموزشي، تلفیق فناوري با کالس درس، کاربرد و ارزیابي نتایج 
و بهبود یادگیري از طریق تدریس موثر را به بحث مي گذارد. ایده هاي ارائه شده در کتاب براي 

مدرسان مجرب و تازه کار قابل اجراست.

36. قیطاسي، مهدي/ قوجقي، مریم. رشد و تكامل وضعیت بدني در كودكان: كسب 
وضعیت بدني مطلوب و رشد حركتي در كودكان با تأكید بر بازي و فعالیت بدني. 

تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 74 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : بازي هاي آموزشي، ورزش، آمادگي جسماني

چكیده: کتاب حاضر با هدف معرفي حیطه علمي جدیدي که حاصل تعامل حوزه هاي مختلف 
تربیت بدني )از جمله رشد و تکامل جسماني، حرکات اصالحي، کنترل و یادگیري حرکتي( است، 
نگارش یافته است. مطالب کتاب به والدین و مربیان این آگاهي را مي دهد تا مقدمات رشد جسماني 
- حرکتي کودکان را فراگیرند و ضمن آشنایي با حرکات اصالحي و وضعیت بدني، به بهبود شرایط 

جسماني کودکان کمک کنند.
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 37. یدله زاده، عهدیه. روان شناسي تصوير سازي ذهني در ورزش. تهران: شرکت تضامني
انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 210 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : روان شناسي، ورزش، راهبردها

چكیده: استفاده از تصویرسازي ذهني وسیله اي مناسب براي نیل به آرامش رواني و تحقق یافتن 
موفق یادگیري و اجراي یادگیرنده است. در این کتاب پس از شرح و تبیین ماهیت روان شناسي و 
تصویرسازي در فعالیت هاي ورزشي، انواع تصویرسازي، موارد استفاده آن و روش هاي تمریني براي 

کسب مهارت در تصویرسازي بیان گردیده است.

38. رایلي،     توماس. علم تمرين فوتبال: رويكرد علمي توسعه قدرت،  سرعت و استقامت. 
 نادر رهنما... ]ودیگران[. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 208 ص، وزیري

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : تربیت بدني، ورزش، تمرین ها

چكیده: در هر سطحي از فوتبال، تمرین هاي بدني بخش کلیدي بازي فوتبال به شمار مي روند و 
براي سازماندهي یک برنامه تمریني موثر، به شناخت اصول فیزیولوژیک درگیر در این فرایند نیاز 
است. کتاب حاضر طراحي برنامه هاي آمادگي جسماني صحیح علمي براي این ورزش را به منظور 
ارتباط میان تئوري و عمل ارائه مي کند. طراحي تمرین هاي فصلي، تمرین براي افزایش قدرت 

بدني، آمادگي براي بازي در شرایط محیطي متفاوت و.. از جمله مباحث کتاب است.

39. دورستین جي، الري. فعالیت ورزشي و كنترل كلسترول. عباسعلي گائیني... ]ودیگران[. 
تهران: عصر انتظار/ علوم ورزشي حتمي/ وزارت علوم تحقیقات و فناوري، 1393، 214 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ورزش، بیماري ها، آمادگي جسماني

چكیده: اگرچه کلسترول باال سبب بروز بیماري هاي قلبي مي شود، ولي قابل کنترل است و مي توان 
با کاهش مقادیر آن در خون، خطر ابتال به بیماري هاي قلبي را تا حد زیادي کاهش داد. در این 
کتاب راهنمایي هاي گام به گام براي داشتن برنامه تغذیه اي سالم و فعالیت هاي ورزشي منظم و نیز 

توصیه هایي براي حذف عادت هاي نادرست تغذیه و سبک زندگي آمده است.
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40. اسمیت،  جودن الین. فعالیت هايي براي رشد مهارت هاي حركتي درشت. 
ربابه رستمي... ]ودیگران[. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 

256 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : ورزش، بازي ها و سرگرمي هاي کودکان، اوقات فراغت

چكیده: این کتاب خواننده را با جنبه هاي گوناگوني از دانش پایه حرکت و کاربرد آن در رفتار 
حرکتي آشنا مي کند. در هر بخش از کتاب شرح روشني از موضوع و فعالیت هاي متناسب آن آورده 
شده است. در هر بخش توضیحات و شکل هاي مختصري درباره فعالیت مورد نظر وجود دارد که 

در درک و انجام فعالیت ها به معلم و دانش آموز کمک مي کند.

41. فایگن بوم، اوري/ وسکات، وایني. قدرت و توان در ورزشكاران جوان براي سنین 7 تا 15 
سال. عباسعلي گائیني، جواد وکیلي. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 

268 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : آمادگي جسماني، ورزش، علوم ورزشي

چكیده: کتاب حاضر تمرین هاي متنوع قدرتي را با بهره گیري از دستگاه ها، وزنه هاي آزاد، طناب هاي کشي و 
مقاومت بدن توصیف مي کند. نگارنده همچنین نمونه هایي از برنامه تمرینات پایه و تخصصي قدرتي را به همراه 
فعالیت هاي هوازي و تمرینات کششي به منظور پرورش آمادگي کودکان فراهم  آورده است. این اثر مي کوشد 
تا تمهیدات و امکانات الزم را براي تبحر در آموزش قدرتي ویژه کودکان و نوجوانان در اختیار مربیان قرار دهد.

42. فدراسیون بین المللي فوتبال)فیفا(. قوانین فوتبال. مهدي آزادان، امیر مبشر. تهران: آونگ/ 
علم و حرکت، 1392، 152 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : داوري، فوتبال، تربیت بدني، علوم ورزشي

چكیده: فوتبال در عصر حاضر دیگر یک ورزش صرف نیست، بلکه پدیده اي اجتماعي تلقي 
مي شود و در بسیاري از کشورها به صنعتي پردرآمد تبدیل شده است. این کتاب دربردارنده شرح 
کامل اصول و قوانین فوتبال در زمینه بازیکن ها، توپ، زمین و روند بازي است. اصطالحات به کار 
رفته در کتاب ترجمه دقیق اصطالحات فوتبال است و توضیحات هر مبحث همراه با شکل است.
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43. سیلتي، دورن / چادویک، سیمون. كارآفريني ورزشي تئوري و عمل. حبیب هنري، محمود 
 گودرزي. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 196 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ورزش، خالقیت، کسب وکار، مدیریت مشاغل، کارآفریني

چكیده: فصل هاي کتاب پیش رو مشتمل بر ایده هایي است که ورزش و کارآفریني را به یکدیگر 
پیوند مي زند. مطالب کتاب به بررسي مفهوم خالقیت، ریسک پذیري و فعالیتي که این دو را به هم 
مرتبط مي کند اختصاص دارد. نگارنده در کنار بررسي ویژگي کارآفرینانه ورزش، به مسائلي چون 

بازاریابي، تاثیر اجتماعي و موقعیت یابي نیز اشاره داشته است.

44. عبدلي، بهروز/ فقهي، ایمان. كاربرد روان شناسي در پزشكي ورزشي. تهران: شرکت 
تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 144 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : ورزش، آسیب ها، مربیان ورزش، روان شناسي ورزش

چكیده: بسیاري از آسیب دیدگي هاي ورزشي بر اثر فشارهاي رواني به وجود مي آید و شناخت این 
موقعیت هاي فشارزا مي تواند تا حد ممکن از وقوع این آسیب ها پیشگیري کند. کتاب پیش رو بر 
اساس نیازهاي تیم پزشکي به آن دسته از مهارت هاي روان شناختي که بتواند به ورزشکار آسیب دیده 
کمک کند، نگارش یافته است. جنبه هاي نظري روان شناسي آسیب هاي ورزشي، تاثیر فشار رواني 
بر ایجاد آسیب هاي ورزشي، برخورد مناسب روان شناختي در مراحل مختلف درمان آسیب و... از 

مهم ترین موضوعات کتاب است.

45. برگ، کریستین. كشش درماني جهت پیشگیري از آسیب  و تسكین درد. منصور 
 صاحب الزماني... ]ودیگران[. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 180 ص، وزیري

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي : آمادگي جسماني، ورزش، آسیب ها

چكیده: این کتاب شامل تشریح گام به گام بیش از 40 نوع از موثر ترین تمرین هاي کششي براي 
حذف درد، کاهش درد عضالني، بهبود انعطاف پذیري و تعادل عضالني و پیشگیري از آسیب هاي 
شایع است. نگارنده پس از توضیحات کلي در باب سیستم ماهیچه اي و اسکلتي بدن، نقاط ماشه اي 
و عضالت موافق یا مخالف به تحرک یا عدم تحرک و پیامدهاي آن را معرفي و بررسي کرده است.
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46. رابینسون، متیو. مديريت باشگاه ورزشي. رحیم رمضاني نژاد... ]ودیگران[. تهران: علم و 
حرکت، 1392، 344 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : مدیریت منابع انساني، تربیت بدني، علوم ورزشي

چكیده: مدیریت حوزه اي از علوم اجتماعي است که دیرتر از دیگر حوزه هاي تخصصي وارد مطالعات 
ورزشي شده است. موضوع کتاب حاضر شناسایي مسئولیت هاي رهبران و عوامل اجرایي با سطحي فراتر 
از مربیگري است. محتواي این نوشتار عالوه بر تربیت بازیکنان، بر تاکتیک هاي موفق تجاري مرتبط با 
باشگاه هاي ورزشي و نحوه برآورده کردن نیازهاي مدیریت تمرکز دارد. نگارنده همچنین رهنمودهایي 

درباره تعیین ساختار سازماني باشگاه ها، استخدام رهبران اثربخش و درک مسائل قانوني ارائه مي دهد.

کوزه چیان...  هاشم  ورزشي.  رويدادهاي  مديريت  ]ودیگران[.  کریستوفر...  گرینول،   .47
 ]ودیگران[.تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء/ شرکت جازیکا، 1393، 360 ص، وزیري

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : علوم ورزشي، تربیت بدني، مدیریت و برنامه ریزي

چكیده: برگزاري موفقیت آمیز یک رویداد محلي، ملي یا بین المللي نیازمند داشتن مهارت و دانش 
براي برنامه ریزي، ساماندهي و اجرا است. این نوشتار اصول و اقدامات مرتبط با مدیریت کارآمد 
رویدادها را تشریح کرده و خوانندگان را با مهارت هاي الزم در مراحل مختلف برگزاري هر نوع 

مراسم ورزشي آشنا مي کند.

 48. ولسي، کریس... ]و دیگران[. مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت.
هاشم کوزه چیان، رسول نوروزي سید حسیني. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 

1392، 296 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، کارشناس

كلمات كلیدي : تربیت نیروي انساني، ورزش، روان شناسي، مدیریت

چكیده: مدیریت منابع انساني زیربناي موفقیت هر سازماني محسوب مي شود. در این کتاب تالش 
شده است که هم از رویکردهاي موجود در مدیریت عمومي و هم رویکردهاي موجود در مدیریت 
منابع انساني براي فهم بهتر موضوعات استفاده شود. مثال هاي متعددي در کتاب ارائه شده است که 
تقریباً تمام موضوعات مطرح شده در متون را در بر مي گیرد. آنچه در همه این مثال ها مورد تاکید 

است، آموختن چگونگي یادگیري در سطح سازماني است.
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49. هاوارد، توماس... ]ودیگران[.100 پرسش و پاسخ درباره آسیب هاي ورزشي شما. 
پویان ثابت... ]ودیگران[. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 240 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : ورزش، آمادگي جسماني، آسیب هاي ورزشي

چكیده: براي پیشگیري و درمان آسیب هاي ورزشي آگاهي از آناتومي بدن، شناخت ساز و کار 
آسیب ها و تشخیص درست آنها ضروري به نظر مي رسد. این کتاب در بخش اول دربردارنده 
اطالعاتي است که دانستني هاي عمومي درباره آسیب هاي ورزشي محسوب مي شود. در ادامه، هر 
یک از بخش هاي آناتومي بدن انسان و کارکرد آن و آسیب هاي احتمالي و نحوه درمان آسیب هاي 

شرح داده شده است.
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حسابدارى و بازرگانی

50. آغازي، عبدالرحمن. آفات مديران. قم: ارمغان طوبي، 1391، 200 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي: مدیریت، اسالم، علوم قرآني، قرآن، احادیث

چكیده: مدیریت جایگاه حساس و مهمي است و کساني که مناصب مدیریتي را بر عهده دارند، الزم 
است خود را از آسیب هاي مختلف در حیطه رفتار سازماني برحذر دارند. در این اثر مجموعه تعالیمي از 
قرآن و احادیث جمع آوري شده که مي تواند در شناسایي این گونه آفات یاري رسان باشند. در بخش هاي 

مختلف اثر از کتاب هاي تفسیري براي درک بهتر آیه ها استفاده شده است.

 51. گل پور،    محسن. اصول مديريت در كسب و كار جهاني. تهران: آرمان رشد، 1393، 156 ص،
وزیري 

گرايش: حسابداري و بازرگاني
مخاطب: هنرآموز، کارشناس

كلمات كلیدي : مدیریت صنعتي، برنامه ریزي راهبردي، اقتصاد

چكیده: شناخت سازوکارهاي مهم و کلیدي در فرایند کسب وکار جهاني تعیین کننده میزان موفقیت 
یا شکست در این حوزه است. آنچه در این اثر به آن پرداخته شده، مباني و اصولي است که مدیران 
ژاپني در پرتو اعتقاد راسخ به آنها و با اجراي کامل آنها به توانایي ها و قابلیت هایي دست یافته اند و 
توانسته اند بحران هاي شدید اقتصادي و اجتماعي را مدیریت کنند و جایگاه خود را در اقتصاد جهاني 

تحکیم بخشند.
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52. ایراواني، محمدرضا/ امامي، مصطفي. با كارآفرينان. تهران: سخنوران، 1392، 204 ص، 
وزیري

گرايش: اداري
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : مدیریت، بهره وري

چكیده: خالقیت در آفرینش موقعیت هاي شغلي جدید به پیشبرد اهداف اقتصادي و مدیریت کالن 
بررسي  با  شغلي  موقعیت هاي  آفرینش  براي  کاربردي  الگوهاي  حاضر،  کتاب  در  مي انجامد. 
تکنیک هاي شناخته شده ارائه گردیده است. نگارنده عالوه بر اشاره به مزایاي کارآفریني و مراحل 

پیشرفت آن، نمونه هاي موردي از کارآفرینان مطرح ایراني و غیر ایراني را نیز معرفي کرده است.

53. کیگان، وارن جي/ گرین، مایک سي. بازار يابي جهاني. عبدالحمید ابراهیمي، هرمز مهراني. 
تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1393، 528 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : صادرات، واردات، مدیریت بازرگاني، اقتصاد بین الملل

چكیده: از نظر بازاریابي، جهاني شدن هم زمان شرکت ها را با فرصت ها و چالش هایي مواجه 
کرده است و مدیران باید راهبردهاي به روز را در برنامه ریزي انتخاب کنند. در این کتاب به صورت 
گسترده به بازارهاي نوظهور توجه شده و فرصت هاي پیش روي آنها براي رقابت، بازاریابي، مدیریت 
و تحکم روابط بررسي و تحلیل شده است. همچنین موضوعات مرتبطي چون اتحادیه اروپا و اثر 

مذهب بر فعالیت هاي بازاریابي جهاني نیز در کتاب درج شده است.

54. مک دونالد، مالکوم/ موریس، پیتر. برنامه بازاريابي: يك راهنماي كامل تصويري.مهدي 
جاللي، مژگان خادم. تهران: آوند دانش، 1393، 162 ص، وزیري 

گرايش: حسابداري و بازرگاني
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : مدیریت اقتصادي، بازرگاني، برنامه ریزي، کاریکاتور

چكیده: برنامه ریزان موفق مي دانند که بازاریابي یک نوع فرایند و رهیافت براي دستیابي به اهداف 
بنگاه هاي تجاري است. کتاب حاضر یک راهنماي کامل تصویري است که با بهره گیري از تصاویر 
کارتوني و گرافیکي اصول بازاریابي را به زباني ساده همراه با ذکر مثال هاي فراوان شرح مي دهد. 

مطالب کتاب به منزله درآمدي جدي بر اصول و مباني بازاریابي است.
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55. نوئل، جیم. پرورش رهبران. هایده هادوي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1392، 
412 ص، وزیري 
گرايش: اداري

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : رهبري، مدیریت، آموزش

چكیده: سازمان ها از شالوده هاي اصلي اجتماع کنوني اند و مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد 
یا مرگ سازمان هاست. موضوع کتاب حاضر گفتارهایي در باب چگونگي تربیت و پرورش رهبران 
سازمان ها است. در این کتاب بعد از تشریح مباني نظري و تاریخي حوزه مورد بحث، راهبردهاي 
تعلیم این نیرو و روش هاي آن با اشاره به رویدادهاي سیاسي و تاریخي تبیین شده است. در کتاب 

همچنین سواالتي براي ترغیب تفکر جدید و نوآوري در این حوزه تدوین شده است.

 56. مک لنان،         اندرو. فرهنگ و مدیریت /101: پیاده سازي استراتژي. سید محمد اعرابي... ]ودیگران[.
تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1393، 338 ص، وزیري 

گرايش: اداري
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : پژوهش هاي استراتژي، مدیریت و برنامه ریزي، فرهنگ

چكیده: اگرچه استراتژي براي پیشبرد اهداف یک سازمان ضروري است، اما آنچه مهم به نظر 
مي رسد، وجود هماهنگي میان بخش ها در جریان عملیاتي کردن الگوهاست. اثر پیش رو درباره 
شیوه هاي عملي پیاده سازي موفق استراتژي در ساختار سازمان ها بوده و در خدمت مدیراني است که در 
پي کسب امتیاز هاي علمي اند. در این کتاب با استفاده از دانش موجود، یافته هاي تجربي و تجربه  هاي 

عملي، بینش هاي کاربردي براي دستیابي به شرایط عالي مدیریتي ارائه شده است.

57. نیک نژاد خسمخي، مریم. تجارت اجتماعي. تهران: آمه، 1392، 106 ص، رقعي 
گرايش: حسابداري و بازرگاني

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : اینترنت، شبکه هاي رایانه اي، خرده فرهنگ ها

چكیده: مهم ترین اتفاقي که بعد از توسعه شبکه هاي اجتماعي در جهان به وجود آمده، موضوعي 
با عنوان تجارت در شبکه هاي اجتماعي است. در این کتاب به ابعاد تجاري این شبکه ها اشاره شده 

و کارکرد هریک، مدل هاي مفهومي و کسب وکار در هر شبکه و مزایاي آن بررسي گردیده است.
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58. آتالي، جاک. »جهان در قرن بیست و دو؛ پايان نظام سرمايه داري غربي، سقوط 
 امپريالیسم امريكا، تاسیس حكومت جهاني به مركزيت قدس شريف )جلد اول(«.

محمد علي اخوان. تهران: اخوان خراساني، 1392، 332 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز

گرايش: حسابداری، بازرگانی
كلمات كلیدي : پیش گویي، فراروان شناسي، تاریخ معاصر، اقتصاد بین الملل

چكیده: کتاب حاضر با توجه به تجربیات گذشته و حال، تغییرات و تحوالت آینده را تا قرن 22 
پیش بیني کرده است. نویسنده در این اثر شرح مي دهد که چگونه پیشرفت سرسام آور تکنولوژي در 
نوع کار و اشتغال، آموزش و پرورش، بهداشت، فرهنگ و سیستم هاي سیاست تغییرات عمده ایجاد 

خواهد کرد و روند از بین رفتن ارزش هاي اخالقي را با توجه به رویدادهاي امروز بررسي مي کند.

 59. رضایي،       همایون/        ایزدي،       طاهره. حسابدار حقوق و دستمزد. اصفهان: آصف، 1393، 120 ص،
رحلي 

گرايش: حسابداري و بازرگاني
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : آزمون ها، تمرین ها، مدیریت مالي، راهنماي آموزشي

چكیده: سیستم حقوق و دستمزد باید به گونه اي طراحي شود که اطالعات الزم را گردآوري، کسرشده ها 
را کسر و خالص پرداختي به هر یک از کارکنان را مشخص کند. جزوه پیش رو با تکیه بر قوانین و مقررات 
مورد نیاز در زمینه حقوق و دستمزد و تفکیک دو بخش خصوصي و دولتي، پرسش هاي چهارگزینه اي و 
نکات مهم درسي را به هنرجویان ارائه مي دهد. در هر فصل بعد از چکیده و خالصه نکات مهم، سواالت 

تستي و تشریحي گنجانده شده است.

 60. صادقي،  داود. دانش نوين در صنعت هواپیمايي با رويكرد مديريت هاي تخصصي.
تهران: نظري، 1392، 312 ص، رقعي 

گرايش: حسابداري و بازرگاني
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرآموز، هنرجو  

كلمات كلیدي : صنایع هوایي، مدیریت، پژوهش

چكیده: بخش هوایي به لحاظ وسعت و پراکندگي خدماتش تاثیر زیادي بر حوزه هاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و.. هر کشور مي گذارد. کتاب حاضر در ادامه اثر قبلي در این زمینه، با عنوان 
»مدیریت شرکت هاي هوایي« ارائه شده است. این کتاب که در چارچوب آکادمیک و آموزشي تدوین 
شده است، در صدد است تا کمبودهاي حوزه نظري »مدیریت هاي تخصصي« صنعت هواپیمایي ایران 

را پوشش دهد.
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 61. درویش،    معصومه. كتاب كار اصول حسابداري 1: مجموعه مطالب مسائل و تست ها.
 تهران: معصومه درویش، 1392، 140 ص، رحلي 

گرايش: حسابداري و بازرگاني
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: حسابداري به عنوان یک حرفه، مهارتي است که با پیشرفت هاي تکنولوژیک عصر حاضر 
به یک رشته تخصصي تبدیل شده است. در مجموعه حاضر سعي گردیده مطالب کتاب درسي 
به صورت خالصه و به زباني ساده و قابل فهم بیان گردد. تست ها و پرسش ها به گونه اي تدوین 

شده اند که مطالب درسي را در ذهن هنرآموز تثبیت کنند.

62. دیوید، فرد آر. فرهنگ و مدیریت/ 90: مديريت استراتژيك. سیدمحمد اعرابي، سیدمحمد 
تقي زاده مطلق. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1393، 602 ص، وزیري 

گرايش: حسابداري و بازرگاني
مخاطب: هنرآموز، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : نظام هاي اطالعاتي، برنامه ریزي راهبردي، نمونه پژوهي

چكیده: مدیریت مهم ترین مقوله اي است که باید براي رشد و تعالي فرهنگي، اقتصادي، صنعتي 
و سیاسي جامعه مورد توجه قرار گیرد. کتاب حاضر با استفاده از جدیدترین پژوهش ها، تجربه ها و 
تحلیل ها، زمینه  را براي تقویت بینش و مهارت الزم براي رویارویي با دنیاي امروز فراهم مي آورد. 

نگارنده طي مباحث کتاب بین دو گرایش نظري و عملي پیوند منطقي برقرار کرده است.

 63. کونگ،    لوسي. فرهنگ و مدیریت / 100: مديريت استراتژيك رسانه )از تئوري تا عمل(.
سید محمد اعرابي... ]ودیگران[. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1392، 342 ص، وزیري

گرايش: حسابداري و بازرگاني
مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس، هنرآموز

كلمات كلیدي : نظریه ها، برنامه ریزي، وسایل ارتباط جمعي

چكیده: استراتژي در صنعت زیرمجموعه اي از رشته مدیریت رسانه است و وظیفه اصلي مدیریت 
رسانه ایجاد پلي بین رشته هاي نظري و عمومي مدیریت و گرایش هاي صنعت رسانه است. طي 
مباحث این کتاب نمایي کلي از صنعت رسانه ارائه مي گردد و تاریخچه، الگوهاي کسب و کار، 
محرک ها و موضوعات متداول در زمینه هاي استراتژیک تشریح مي شود. نگارنده از بیان صرف 
مفاهیم و ابزارها اجتناب کرده و ارتباط آنها را در عمل بیان مي کند. زبان نگارش غیرحرفه اي و خالي 

از اصطالحات فني و تخصصي است.
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 64. کالرک، استیو. فرهنگ و مدیریت / 79: مديريت استراتژيك سیستم هاي اطالعاتي ـ
 نگرش يكپارچه )ويرايش دوم(. سیدمحمد اعرابي،     حسین حقیقت ثابت. تهران:   دفتر پژوهش هاي

فرهنگي، 1392، 296 ص، وزیري 
گرايش: حسابداري و بازرگاني

مخاطب: هنرآموز، مدیر، کارشناس
كلمات كلیدي : نظام هاي اطالعاتي، برنامه ریزي راهبردي، نمونه پژوهي

چكیده: مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوي وضعیت مطلوب را هدایت مي کند و در هر 
لحظه براي ایجاد آینده اي بهتر در تکاپو است. این کتاب مسائل نظري و عملي مدیریت استراتژیک 
سیستم هاي اطالعاتي را به صورت یک راهنماي جامع در سه بخش براي همه سازمان هاي دولتي 
و خصوصي در هر اندازه و با هر فعالیتي ارائه مي کند. شماي کلي هر بخش در ابتداي آن و از طریق 

پرسش هاي کلیدي ارائه شده است.

 65. امیدي،   نبي. مديريت بازاريابي صنايع دستي و هنرهاي سنتي. تهران: دفتر پژوهش هاي
فرهنگي، 1392، 200 ص، وزیري 

گرايش: حسابداري و بازرگاني
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : پژوهش هاي فرهنگي، هنرهاي بومي، برنامه ریزي

چكیده: صنایع دستي از جمله صنایعي است که از یک طرف با هنر، ذوق، فرهنگ و تمدن مرتبط 
است، و از طرفي دیگر، به دلیل ماهیت صنعتي با مفاهیم اقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارد. در این 
نوشتار تالش شده است ضمن ارائه مفاهیم نوین بازاریابي شرایط و وضعیت صنایع دستي کشور 
با استفاده از مدل هاي استاندارد در حوزه بازاریابي بررسي گردد و ضمن بیان چالش هاي پیش رو، 

راهکارهایي براي برون رفت از مشکالت نیز ارائه شود.

66. صادقي، داود. مديريت شركت هاي هواپیمايي با رويكرد بازرگاني، جهانگردي
و هوانوردي. تهران: نظري، 1392، 152 ص، رقعي 

گرايش: حسابداري و بازرگاني
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : مدیریت حمل ونقل هوایي، جهانگردي

چكیده: تاکید بر حوزه هاي نظري مدیریت هوایي باعث ارزش افزوده در سطح سازماني، ملي و 
جهاني خواهد بود. کتاب پیش رو حاوي مباحث نظري حوزه مدیریت حمل ونقل است که با رویکرد 
عمومي، اقتصادي و بازرگاني در این حوزه تدوین شده است. همچنین راهبردهاي حرفه اي در حوزه 
مدیریت انساني، مالي و استراتژیک در این صنعت ارائه گردیده و کانال هاي وابسته به آن و نیازها و 

وظایف هر یک تشریح شده است.
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داستان

 67. عوض بخش،        زهرا. آرامش بعد از طوفان:       براساس زندگي شهید علي صیاد شیرازي.
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 112 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان، داستان هاي دفاع مقدس 

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه »سرداران ایران« در بردارنده داستاني بر اساس زندگي شهید 
علي صیاد شیرازي )1378-1323( است. در این داستان به فداکاري هاي او در دوران انقالب و بعد 
از انقالب، دوران دفاع مقدس، اندیشه ها و باورها و زندگي وي از ابعاد گوناگون پرداخته شده است. 

 68. امیدي، فاطمه. آستان نیاز پیرامون دعا و نیايش. تهران: منادي تربیت، 1392، 258 ص،
رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »آستان نیاز« دفتر اول از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي دفاتر 
ده گانه شهداي فرهنگي« است. این جلد دربردارنده وصیت نامه شهداي فرهنگي در جنگ تحمیلي 

عراق علیه ایران پیرامون موضوع »دعا و نیایش« است.
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 69. سویفت،      جاناتان. آشنايي با ادبیات جهان:          سفرهاي گالیور. شیرین سلیماني. تهران: آبشن،
1393، 104 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : داستان هاي انگلیسي، داستان مصور، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر اقتباسي از »سفرهاي گالیور« اثر جاناتان سویفیت است که به صورت ساده و روان 
براي نوجوان بازنویسي شده است. در این داستان گالیور در سفري دریایي، سر از ساحل جزیره اي به 
 نام »لي لي پوت« درمي آورد و ماجراهاي باورنکردني با آدم هاي ریزنقش آنجا و شخصیت هاي عجیب 
تجربه مي کند. این مجموعه با هدف آشنا کردن نوجوانان با ادبیات کالسیک و تقویت قوه تخیل آن ها 

تهیه شده است. 

 70. کلي یري، بورلي. آقاي هنشاو عزيز. مژگان کلهر. تهران: پیدایش، 1392، 144 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : داستان هاي بلند، ادبیات نوجوانان، ادبیات داستاني 

چكیده: لي باتس پسر کوچکي است که طرفدار نوشته  هاي نویسنده اي به نام آقاي هنشاو است. 
او هر هفته براي نویسنده محبوبش نامه هاي کوتاهي مي نویسد و درباره داستان جدیدي که از او 
خوانده است، صحبت مي کند و گاهي از او راهنمایي مي خواهد براي نگارش داستان، آقاي هنشاو 

نیز در جواب او نامه مي نویسد. 

71. قاسمي، مریم. آن ديگري. تهران: سوره سبز، 1392، 54 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان واقعي، شهیدان 

چكیده: جلد ششم از مجموعه »حدیث ماندگاري«، با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، به 
چند داستان واقعي از گروه هاي پشتیباني و تدارکات درباره دفاع مقدس و تجارب و دستاوردهاي آن 
دوران اختصاص دارد. در بخشي از داستان آن دیگري مي خوانیم: »دیشب یه راکت بي هدف اومد 
خورد کنار سنگر دوستش احمد. سنگرش خوب و محکم نبود، شهید شد و با سر به طرفي اشاره 
مي کند که ناصر وقتي چشم مي اندازد، مي بیند پوتین هایي از زیر یک پتوي سربازي بیرون است.«
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72. جزیني، محمدجواد. آن سفیدي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1392، 96 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، دفاع مقدس، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب »آن سفیدي« از مجموعه »روایت دیگر«، حاوي مجموعه داستان هاي کوتاه 
درباره وقایع جنگ براي نسل جوان است. داستان ها در دو بخش با عنوان هاي »کوتاهه هاي اول« 
بر اساس زندگي شهید علي شفیعي و »کوتاهه هاي دوم« براساس زندگي شهید حاج محمدحسین 

محمدیان آورده شده اند. 

73. فرشته آذري، رقیه. آواي آرامش. تهران: رقیه فرشته آذري، 1392، 280 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : نکته گویي ها، کلمات قصار، آموزش  مهارت هاي زندگي 

چكیده: »آواي آرامش« در بردارنده مجموعه جمالت قصار، نقل قول ها و سخنان پندآموز و 
حکیمانه اندیشمندان و فرهیختگان بزرگ ایران و جهان، در مضامین توحید، زندگي، محبت، عشق، 
آرامش، تقوا، انسانیت، تغییر، معنویت، آخرت، تالش و ... است. در بخشي از کتاب مي خوانیم: »همه 

انسان ها یکسان به دنیا مي آیند. تفاوت آن ها فقط در تقوا، تربیت خانوادگي و آموزش است.« 

74. امیدي، فاطمه. آيین پاسداري پیرامون وحدت، بسیج، دشمن شناسي. تهران: 
منادي تربیت، 1392، 122 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »آیین پاسداري« دفتر نهم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي 
دفتر ده گانه شهداي فرهنگي« است. این جلد حاوي وصیت نامه هاي شهداي فرهنگي در جنگ 

پیرامون موضوع وحدت، بسیج و دشمن شناسي است.
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 75. اکبري گندماني،   مهرداد. آيین تندباد: تلخیص و بازنويسي اقبال نامه نظامي گنجوي.
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 144 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
كلمات كلیدي : ادبیات فارسي، شعر فارسي، داستان ها 

چكیده: ادبیات فارسي گنجینه اي سرشار از حکمت و معرفت است که در قالب هاي شعر و نثر 
آفریده شده و در دسترس ما قرار گرفته است. اثر حاضر دربردارنده خالصه اي از اقبال نامه اثر نظامي 
گنجوي است که همراه با شرح و تفسیر و بیت هایي منتخب از آن مجموعه تدوین شده است. در 

بازنویسي و تلخیص این متن سعي شده خط سیر اصلي داستان محفوظ بماند. 

 76. شرفخانلو، حسین. اشتباه مي كنید! من زنده ام. تهران: روایت فتح، 1392، 176 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان 

چكیده: این جلد از مجموعه »از چشم ها« با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، دربردارنده 
زندگي نامه و خاطرات شهید علي شرفخانلو )1362ـ 1338( است که از زبان مادر، خانواده، دوستان، 

هم رزمانش روایت شده است. در پایان کتاب تصویرهاي مستندي از شهید ارائه شده  است. 

 77. درخشي، علي. الفباي موتور سیكلت سواري به زبان ساده. تهران: بیمه مرکزي جمهوري
اسالمي ایران، 1393، 48 ص، خشتي کوچک

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : آموزش بیمه، لطیفه و طنز، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر، جلد دوم از »مجموعه بیمه براي همه«، دربردارنده لطیفه، هجو، طنز و 
تصویرهاي کاریکاتوري درباره موتورسواري، قوانین و نکات ایمني موتورسواري، خطرات، نقایص 
فني موتور و بیمه موتور و وسایل نقلیه است. این مجموعه با هدف آشنا کردن مخاطب با حقوق 

بیمه اي، خدمات بیمه اي، توسعه فرهنگ بیمه و آموزش نکات ایمني تهیه شده است. 
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78. متولي، علیرضا. چهره هاي درخشان: امیر حسین فردي. تهران: مدرسه، 1392، 176ص، 
رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : زندگي نامه ها، داستان 

چكیده: کتاب حاضر، از سري کتاب هاي »چهره هاي درخشان« است که با هدف آشنایي با 
زندگي نامه مشاهیر و شخصیت هاي معاصر صد سال اخیر و الگوبرداري از زندگي ایشان به نگارش 
درآمده است. این کتاب به زندگي نامه »امیرحسین فردي« اختصاص یافته است. ابتدا سال شمار 
زندگي ایشان به صورت مختصر ارائه گردیده، سپس زندگي نامه ایشان در قالب داستان بیان شده 
است. همچنین در بخش پیوست، مجموعه آثار و تقدیرنامه ها، به همراه عکس هایي از مراحل 

مختلف زندگي ایشان آمده است. 

79. ضیغمي، محمد رضا. انگورهاي هزار مسجد. تهران: کتاب ابرار، 1392، 264 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، دفتر خاطرات، هزار مسجد 

چكیده: داستان ماجراي معلمي به  نام ابراهیم است که در روستایي نزدیک »هزار مسجد« بزرگ 
شده است. وقتي او بعد از سال ها براي مالقات پدر بیمار و در حال فوت خود به زادگاهش باز 
مي گردد، دفتر خاطرات خود را پیدا مي کند که در آن عشق دوران جواني، نازُگل و آرزوي زندگي در 
باغ هاي هزار مسجد را داشته است. آرزویي و عشقي که ابراهیم بعد از سال هاي طوالني به آن ها 

مي رسد و بقیه عمر خود را در باغ هاي هزار مسجد و نزد عشق خود نازگل سپري مي کند. 

80. قاضي، مرتضي. اولین روزهاي مقاومت. تهران: روایت فتح، 1393، 82 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ ایران و عراق، خاطرات

تکاوران عبداهلل صالحي،  روایت  بردارنده  در  نزدیک«،  از مجموعه »روایت  این جلد  چكیده: 
محمد رضا ابراهیم دخت و سید حسین یحیوي، از آغاز جنگ و دوران دفاع مقدس و مبارزات، 
دستاوردها و تجارب آن دوران است. در بخشي از روایت مي خوانیم: » لشکر تانک هاي عراقي 
ایستاده بودند. پیش خودم گفتم خوب است آمار بگیرم. رفتم طبقه پنجم که باالترین طبقه بود با 

لگد در را شکستم و رفتم توي بالکن. تا چشم کار مي کرد، تانک و نفربر بود.« 
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81. یوسفي، محمدرضا. بابايار. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 124 
ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان کوتاه، ادبیات نوجوانان 

چكیده: داستان نشان بابا یار ماجراي پسري به  نام بیژن است که توانایي کشف تندیس و عتیقه 
را از زیر خاک دارد. بیژن تحت  تأثیر پیرمردي به نام پیرسهراب است که ادعا دارد نقش و نشاني از 
بابا یار، سراغ دارد، زیر تپه هاي دور و بر موجب به وجود آمدن ماجراهایي مي شود که باستان شناسان 

را به تعجب و تحیر وا مي دارد.

 82. عسکرزاده، محمدمهدي. باد ماليم: براساس زندگي شهید كالهدوز. تهران: امیرکبیر:
کتاب هاي جیبي، 1393، 112 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، جنگ ایران و عراق، تاریخ معاصر ایران، داستان ها 

چكیده: مردان بزرگ، بزرگي را از فرهنگ ملي و جان بزرگ خود وام مي گیرند. در این اثر به صورت 
مختصر و در قالب داستان رشادت ها، دالوري ها و از جان گذشتگي هاي سردار شهید یوسف کالهدوز 
به رشته تحریر درآمده است. هر یک از رویدادهاي مهم زندگي این ازجان گذشته در بخشي مجزا و در 

داستاني کوتاه درج شده است. 

 83. آزادمهر، سحر. بادبادك ها. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1392، 36 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان مصور، ادبیات نوجوانان، طالق 

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي درباره »طالق« است. در این داستان 
سارا و پارسا خواهر و برادري هستند که هر روز شاهد مشاجره و دعواي پدر و مادر و تهدیدهاي 
آن ها هستند. مادر قصد بردن آن ها را به کانادا دارد و پدر سخت مخالف مادر است. در این میان پدر 
و مادر بي توجه به عواطف و احساسات سارا و پارسا به مشاجره ادامه مي دهند و سارا و پارسا منفعل 

در انتظار سرنوشت نامعلوم خود هستند. 
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84. ابوالحسني، راضیه. با  دست چپ: دهالويه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 
166 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان هاي دفاع مقدس، دهالویه 

چكیده: » با دست چپ« جلد ششم از مجموعه »مناطق جنگل ایران« است در این جلد به رخدادي 
جنگلي منطقه »دهالویه« در نزدیکي شهرستان سوسنگرد در قالب داستان واره و روایت گونه پرداخته 
شده است. این مجموعه با هدف آشنا کردن مخاطب با رخداد ها و مناطق جنگلي درگیر هشت سال 
دفاع مقدس و به  تصویر کشیدن صحنه هاي حماسي جنگ تحمیلي و فداکاري هاي رزمندگان اسالم 

و مقاومت مردم این مرز و بوم در مقابل حمالت ارتش بعث عراق تهیه شده است. 

85. آقاغفار، علي. باران كه ببارد و چند داستان ديگر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 
1392، 126 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان کوتاه، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این کتاب جلد هفتم از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید« و دربردارنده پنج داستان 
کوتاه با این عنوان هاست: »باران که ببارد«؛ »ضریح باران«؛ »یاد باران«؛ »قطره... قطره... رگبار«؛ 
»ضیافت باران«. داستان ها بر اساس موضوع و مضموني الهام گرفته از خطبه همام »نهج البالغه« و 

با هدف آشنا کردن مخاطب جوان با معارف اسالمي و آموزه هاي الهي و... نوشته شده اند.

86. اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي. 14 دفترهاي ادبي : باغ خدا؛ گزيده اي از آثار اعضاي 
مراكز آفرينش هاي ادبي . تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 172 

ص، خشتي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : شعر، داستان، بهشت، رحمت الهي 

چكیده: یکي از راه هاي شکوفایي استعداد و خالقیت در کودکان و نوجوانان، نوشتن و پرورش 
روحیه نگارش و خلق آثار ادبي است. کتاب حاضر، از مجموعه »دفترهاي ادبي« است که دربردارنده 
گزیده اي از آثار اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است. در 
این اثر، اشعار و داستان هاي گروه هاي مختلف سني با موضوع بهشت و رحمت الهي درج  شده است.
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 87. مرزوقي،       محمدرضا. بچه هاي كشتي رافائل. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
1393، 206 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر در واقع رماني براي نوجوانان است. در این زمان محمد در دوران حمله 
عراق به ایران به همراه خانواده اش در بوشهر زندگي مي کند. آروزي او و دوستانش رفتن به کشتي 
»رافائل« و دیدن آن از نزدیک است. براي رسیدن به این آرزو، محمد و دوستانش درگیر اتفاق هاي 

فراوان مي شوند و سرانجام شاهد نیمه غرق شدن رافائل در دریا هستند. 

 88. جعفري،       محمدعلي. براي آخرين بار: براساس زندگي شهید رداني پور. تهران: امیرکبیر:
کتاب هاي جیبي، 1392، 144 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان، زندگي نامه، داستان هاي دفاع مقدس

ایران« به موضوع جنگ و رخدادهاي آن  چكیده: »براي آخرین بار« از مجموعه »سرداران 
اختصاص دارد. زندگي نظامي و اعتقادي شهید فرمانده مصطفي رّداني پور )1362ـ 1337(را در قالب 
داستان شرح مي دهد. در بخشي از این داستان مي خوانیم: »رویاي دیدن تو مثل چند رشته خواب در 
هم پیچیده اي شده است که نمي توان آن را تعبیر کرد. خودم را مثل آدمي تشنه مي بینم در بیاباني 

درندشت که به دنبال آب مي دود و هرچه مي رود به آن نمي رسد...« 

89. گلشیري، سیامک. برديا و ملكه سرزمین عاج. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1393، 312 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان تخیلي، رمان نوجوانان، افسانه هاي ایراني 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده رماني براي نوجوانان است. در این رمان بردیا و دوستش بهزاد 
در اتاق پدربزرگ بردیا کتابي قدیمي با نوشته هاي عجیب پیدا مي کنند. در کتاب داستان عشق 
پادشاهي به  نام شهران به کنیزي که در واقع دختر اسیر پادشاه دریاها بود، روایت شده است. بردیا 
و دوستش بهزاد با خواندن این داستان سر از سرزمیني عجیب درمي آورند و با شاهزاده اي مواجه 
مي شوند که سال ها به اسارت ملکه الب درآمده است و سرانجام توسط قهرماني نجات پیدا مي کند. 
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90. فرمینه، ماکسینس. برف. مریم هاشمي احتساب. تهران: اطالع، 1392، 90 ص، پالتویي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : رمان، ادبیات ژاپن، هایکو 

چكیده: »یوکو آکیتا« به سن 17سالگي رسیده است. پدرش راهب است و آن ها در جزیره»هوکایدو« 
واقع در شمال ژاپن زندگي مي کنند. طبق رسوم خانوادگي مردان خانواده یا باید راهب شوند یا به 
ارتش بپیوندند. یوکو که عاشق »هوکایدو« )شعر ژاپني( و برف زمستاني و اشعار مختلف درباره 
آن است، برخالف رسوم شاعر شدن را انتخاب مي کند، از دریچه جدیدي به زندگي مي نگرد و 

تجربه هاي متفاوتي به  دست مي آورد. 

 91. افشاري اصل، ایرج. برف و بهمن. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1391، 40 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : نمایشنامه، مبارزه سیاسي، انقالب اسالمي

چكیده: »برف و بهمن« از مجموعه »روایت دیگر«، دربردارنده نمایش نامه اي درباره زندگي و 
مبارزات گروهي از دانشجویان قبل از انقالب است. کیومرث، رضا، سینا و محسن دانشجویاني 
هستند که براي مبارزه علیه شاه، وارد تشکیالت مبارزاتي مي شوند. کیومرث، رعنا و محسن توسط 
ساواک دستگیر مي شوند. زندگي و شخصیت این چهار نفر طي جریان هایي دچار تحول مي شود و 
آن ها از هم جدا مي شوند، تا اینکه انقالب 1357 رخ مي دهد و همگي آن ها در موقعیت جدیدي به 

هم مي رسند و ماجراهاي جدیدي رخ مي دهد. 

92. حسیني، معصومه. بغض ابر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 152 ص، رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: جلد پنجم از مجموعه »چشمه هایي به  سوي خورشید«، داراي دو داستان است: »بغض 
ابر« و »دفینه«. در داستان بغض ابر، آقاي نعمتي، کارمند امور مالي دفتر روزنامه و احمد دهقان پور، 
نویسنده صفحه دنیاي امروز است. دهقان پور به بیماري قلبي مبتالست، اهل شعر و شاعري است 
و در روستایي در نیشابور زندگي مي کند. وقتي نعمتي به دیدارش مي رود، عالوه بر آشنا شدن با 
سجایاي اخالقي و عرفاني او، با مردي به  نام سبحاني آشنا مي شود که ظاهراً شیخ است و این 

آشنایي موجب به وجود آمدن حوادثي ناخوشایند مي شود
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 93. پرویزیان، منیر. بوي غريب  باروت: مريوان. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 168
ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان هاي دفاع مقدس

چكیده: این کتاب جلد یازدهم از مجموعه »مناطق جنگي ایران« است که در آن به شرح رخدادهاي 
این جلد به شهر »مریوان«- پرداخته شده و صحنه  هاي  زمان جنگ در مناطق جنگي- و در 
حماسه آفریني رزمندگان، وحشي گري ارتش بعث عراق و مقاومت هاي مردم این مرز و بوم به تصویر 

کشیده شده است. 

94. فرضي پور، سودابه. بهتر از شكالت مجاني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 
79 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي 

چكیده: در داستان حاضر، سعید پسر نوجواني است که براي مسابقه فوتبال هر روز تمرین مي کند، 
اما در پي اتفاقاتي مجبور مي شود به خانه پدر بزرگ برود و از دایي اش محمد که در جنگ قطع 
نخاع شده و ویلچرنشین است، پرستاري کند. سعید از این اجبار ناراحت است، ولي با زندگي کردن 
با دایي اش، عالوه بر تمرین فوتبال، با تجربه هاي جدیدي آشنا مي شود و به درک عمیق تري از 

زندگي مي رسد. 

95. مالو، هکتور. بي خانمان. یوسف زاده، حبیب. تهران: افق، 1393، 326 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان انگلیسي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »بي خانمان« داستان زندگي پسر مهربان و شجاع به نام رمي است. ِرمي هنگام تولد 
ربوده مي شود و طي اتفاقاتي آقاي باربرین و همسرش او را به فرزندي قبول مي کنند، اما به دلیل 
فقر و تنگدستي او را به یک نوازنده دوره گرد مي فروشند. به این ترتیب، ِرمي در مسیر جدیدي قرار 
مي گیرد. او صاحب کاخي قدیمي مي شود و زندگي متفاوتي را نسبت به دوران کودکي اش پشت 

سر مي گذارد. 
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96. کالته عربي، جواد. بیش از چند نفر. تهران: روایت فتح، 1392، 120 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان، ادبیات جنگ، سرداران 

چكیده: کتابچه حاضر، سومین دفتر از مجموعه »سرداران« است. این مجموعه با هدف روایت 
زندگي سرداران شهید دوران دفاع مقّدس، به زباني ساده و داستان گونه منتشر مي شود. این دفتر، به 
روایت زندگي »شهید عباس جوالیي« اختصاص یافته است. شهید جوالیي، در نخستین روزهاي 
تأسیس سپاه، به عضویت سپاه درآمد. در سال هاي جنگ تحمیلي، تشکیالتي به نام »صراط 
المستقیم« را تشکیل داد و فعالیت ها و رشادت هاي فراواني انجام داد. ایشان در رمضان سال 1365 

به شهادت رسید. 

97. زارع، مهدي. پادشاه زير درخت نارنج: براساس زندگي داريوش. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي جیبي، 1391، 104 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي تاریخي، سرداران ایران 

چكیده: این کتاب از مجموعه »سرداران ایران« و دربردارنده داستاني براساس زندگي داریوش 
هخامنشي است. در این داستان، ردیمه، دختر سردار هخامنشي اتانس، در قله »شن دژ« اسیر است. 
کمبوجیه مرده است و ردیمه طبق رسوم قرار است به همسري بردیا، جانشین شاه درآید. شاه جدید، 
بردیا کشته شده است و گئومات، پادشاه دروغین و مشابه بردیا، خود را به جاي بردیا جا زده است.

98. احمدیان، سکینه. نمایشنامه براي نوجوانان: پادشاه و كنیزك. تهران: منادي تربیت، 1393، 
52 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : نمایش نامه، ادبیات نوجوانان، بازنویسي مثنوي مولوي 

چكیده: کتاب حاضر، در قالب نمایش نامه اي در سه پرده، در سطح دانش آموزان دبیرستاني نوشته 
شده و حاصل بازنویسي داستان هاي مثنوي مولوي )دفتر اول( است. این نمایش نامه با هدف آشنا 
کردن دانش آموزان نوجوان ایراني با ادبیات زبان فارسي و ارائه تصویري از زندگي همراه با معنویت 
و معرفت به نگارش درآمده است. نمایش نامه »پادشاه و کنیزک« حکایت قصه عشق ظاهري 
کنیزکي به جوان زیبارو و زرگري است که با گذشت زمان و طي اتفاقاتي به خاموشي مي گراید و 

کنیزک متوجه عشق واقعي سلطان به خود مي شود. 
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 99. آقایي قهرمانلو، مهري. پدر و مادر در گذر زمان. تهران: نجواي دل، 1393، 139 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین 

كلمات كلیدي : راه  و رسم زندگي، کلمات قصار، ویژگي هاي نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »از گلوي کوچک او«، دربردارنده نظرات و خواسته هاي جمعي از 
نوجوانان درباره والدین، معني زن و مرد، انتظار از پدر و مادر، و راهکارهایي براي والدین است. این 
مجموعه با هدف شناخت بهتر احساس ها، نیازها و خواسته هاي دانش آموزان از طریق جمع آوري 

نظرات آن ها و قرار دادن در اختیار والدین براي ایجاد ارتباط بهتر با نوجوانان آماده شده است. 

100. گودیني، محمدعلي. پرطال. تهران: کتاب ابرار، 1392، 80 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

 كلمات كلیدي : داستان کوتاه، داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: »پرطال« حاوي چهار داستان کوتاه با این عنوان هاست: »پرطال«؛ »ُکله کهنه«؛ »سه راه 
چهار درختي«؛ »گوني هاي چهارخط«. در داستان پرطال، عاالن نوجواني است که یک پرنده زیبا را 
به دام انداخته و اسم او را پرطال گذاشته است. عاالن او را داخل قفس نگهداري مي کند. بعد از دو 
روز پرطال دیگر دانه نمي خورد و بي حال مي شود. بعد از مدتي عاالن با وجود آگاهي از قیمت باالي 

پرطال، او را در آسمان پَر مي دهد و به رضایت دروني مي رسد.

101. صادق نیا، محسن. پرواز به سوي بي نهايت. تهران: سوره سبز، 1392، 48 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان واقعي، خلبانان هوانیروز، شهیدان 

چكیده: جلد دهم از مجموعه »حدیث ماندگاري«، با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، به 
چند داستان کوتاه و واقعي از خلبانان بالگردهاي هوانیروز درباره تجارب، دستاوردها، و مشکالت آن 
دوران و بعد از آن اختصاص دارد. عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »سر استاد خلبان«؛ »خاکستر 

سنگین«؛ »بچه محل«؛ »چموش«. 
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102. حسیني، خالد. پژواك كوهستان. تهران: نگارینه، 1392، 400 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : رمان نوجوانان، رمان اجتماعي، آموزش مهارت هاي زندگي 

چكیده: این رمان داستان زندگي و پیوند خواهر و برادري به  نام پري و عبداهلل است. آن ها به 
همراه پدر و نامادري در روستایي در افغانستان زندگي مي کنند. مادر آن ها هنگام به دنیا آمدن پري 
مي میرد و عبداهلل با عشق و خشنودي پري را بزرگ مي کند. براي پري سه ساله، عبداهلل که ده ساله 
است، مانند مادري مهربان است. روزي پدر آن ها را به کابل مي برد و زندگي پرفراز و نشیب آن ها در 
کنار شخصیت هاي مختلف از کابل به پاریس، سان فرانسیسکو و جزیره یوناني تینوس ادامه مي یابد. 

103. رجبي متین، زهرا. پسرانم براي انقالب. تهران: روایت فتح، 1392، 120 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : زندگي نامه ها، بازماندگان، داستان هاي دفاع مقدس، روایت فتح 

چكیده: این جلد از مجموعه »مادران«، به روایت مادر شهیدان آقاجانلو است. در این روایت حکایت 
روزهاي گذشته، تولد تا شهادت شهیدان آقاجانلو، نحوه اعزام آن ها به جنگ و جبهه، سجایاي 
اخالقي و نحوه شهادت ایشان، حوادث بعد از ایشان و احساسات و صبوري مادرشان آمده است. 
کتاب با هدف به تصویر کشیدن لحظاتي از زندگي مادران شهدا و پاسداشت یاد و خاطره شهداي 

دفاع مقدس تهیه شده است. 

104. اخوي، سید محمد. پشت تو قايم  شدن. تهران: نسیما، 1393، 72 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، قطعات ادبي، آموزش مذهبي، دعا ها 

چكیده: »پشت تو قایم شدن«، هفتمین جلد از »مجموعه عقیق«، حاوي چند قطعه و داستان 
کوتاه است. مطالب این جلد با عنوان هاي: »مثل یه گنجشک«، »چشم تابه تاي بعضي ها«، »ولمون 
نمي کند«، »گمونم کارم تموم نیست«، »َکَمکي از بزرگیت«، »همون فسقلیه«، »برمي آید و زود 
میره« و...، غالباً برگرفته از دعاها و مناجات ائمه اطهار و معصومین )ع(، و مناجات نویسنده با پروردگار 

و ائمه  )ع( هستند.
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105. آقایي قهرمانلو، مهري. پله چندم نردباني؟. تهران: نجواي دل، 1393، 188 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین 

كلمات كلیدي : راه  و رسم زندگي، کلمات قصار، ویژگي هاي دانش آموزان دختر 

چكیده: این جلد از مجموعه »از گلوي کوچک او« دربردارنده نظرات و خواسته هاي جمعي از 
دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در دبیرستان درباره مضامیني چون سختي هاي زندگي، معني 

موفقیت و خوشبختي، زمان، سفر، انتظار از معلم، پول و... است. 

106. احمدیان، سکینه. نمایشنامه براي نوجوانان: پیر جنگي. تهران: منادي تربیت، 1393، 40 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : نمایش نامه، ادبیات نوجوانان، بازنویسي مثنوي مولوي 

چكیده: کتاب حاضر، در قالب نمایش نامه اي در سه پرده و در سطح دانش آموزان دبیرستاني و 
حاصل یکي از داستان هاي مثنوي مولوي )دفتر اول( است. این نمایش نامه با هدف ارائه تصویري 
از زندگي همراه با معنویت و معرفت و آشنا کردن نوجوانان ایراني با ادبیات زبان فارسي به نگارش 

در آمده است. 

107. عطائي، زینب. پیش مرگ: براساس زندگي آريوبرزن. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي 
جیبي، 1391، 102 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان تاریخي، تاریخ، هخامنشیان 

چكیده: پیش مرگ« جلد پنجم از مجموعه »سرداران ایران« است. در این کتاب سرگذشت 
آریوبرزن )330ق.م( در قالب داستان آورده شده است. این مجموعه با هدف آشنا کردن نسل جوان 

با سرداران ملي و اقدامات آن ها در جهت پاسداري از این مرزو بوم تهیه شده است. 
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108. شیخي، مژگان. تابستان و غاز سفید. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1391، 152 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان، ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق 

چكیده: کتاب حاضر ماجراي دختري جنگ زده است به نام شوکا که در بمباران جنگ تحمیلي، 
مادرش را از دست مي دهد. شوکا به همراه برادر موجي اش به شمال مي رود که در آنجا مشکالتي 

برایشان پیش مي آید. 

109. داودآبادي، حمید. تبسم هاي جبهه. قم: مجداسالم، 1393، 320 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : جنگ ایران و عراق، سرگذشت نامه ها، داستان  

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه حکایت هاي کوتاه یا بلند از تجربه هاي جبهه و سرگذشت 
شهیدان و دالوران جنگ تحمیلي است. نگارنده شرح رویدادهاي زندگي خود و همرزمانش را همراه 

با عکس هایي مستند و با زباني ساده در قالب داستان روایت کرده است. 

110. کریمي، راضیه. نیمه  پنهان ماه 22: تجاليي به روايت همسر شهید. تهران: روایت 
فتح، 1393، 88 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان، زندگي نامه ها، روایت فتح 

چكیده: این کتاب با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، دربردارنده روایتي کوتاه از زندگي 
سردار شهید سیدعباس جوالیي )1365ـ 1332( درباره حضور در جبهه و مبارزات، سبک زندگي، 
اعتقادات، سجایاي اخالقي و... ایشان است. کتاب با هدف گرامي داشت یاد و خاطره شهیدان و 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه شده است. در پایان کتاب تصویرهاي مستندي از شهید گنجانده 

شده است. 
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 111. خسروي، محسن. تو را چشم در راهم. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1391، 24 ص،
رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان، نمایشنامه، دفاع مقدس 

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »روایت دیگر« به صورت نمایشنامه با موضوع جنگ ایران و 
عراق )1359ـ1367( است. در خالصه نمایشنامه آمده: »سهراب« پسر جواني است که عاشق نقالي 
درویشي مي شود. با اصرار سهراب، درویش او را به شاگردي قبول مي کند. مدتي سهراب به همراه 
درویش نقالي مي کند، اما به جبهه مي رود و از نزدیک شاهد نخل هاي سوخته، خرمشهر خونین، 

آوارگان، بي حرمتي بعثي ها و... مي شود. 

112. نوروزیان، حسن علي. جانبازان. تهران: روایت فتح، 1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات جانبازان، زندگي نامه ها

چكیده: این جلد از مجموعه »جانبازان« به روایت زندگاني و خاطرات جانباز حسن علي نوروزیان 
اختصاص دارد. در این روایت، خاطرات جانباز از زندگي در کنار خانواده، حوادث دوران جنگ، نحوه 

مجروح شدن و حوادث بعد از جانبازي ایشان به همراه تصویرهاي مستند نقل شده است. 

113. مینز، استفان. جايزه. نسترن ظهیري. تهران: پیدایش، 1392، 96 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان مصور، داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان، میلیارد شدن 

چكیده: جیسون نوزِل آرزو دارد که میلیاردر شود. وقتي او با گنج یاب به  دنبال دالر گمشده اش 
مي گردد، کتابي پیدا مي کند. نویسنده کتاب، ادعا کرده است که مي تواند ظرف چند روز خواننده را 
میلیاردر کند. جیسون در اجراي دستورات نویسنده درگیر ماجراهاي فراوان با تجربه اي جدید مي شود. 
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 114. شفیعا، ایمان. جايي براي عروسك ها نیست. اصفهان: آمیس، 1391، 108 ص، خشتي 
کوچک

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان کوتاه، داستان فارسي و انگلیسي، جنگ، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: کتاب »جایي براي عروسک ها نیست«، دربردارنده  مجموعه داستان هاي کوتاهي درباره  
جنگ به دو زبان فارسي و انگلیسي است. داستان موشک هاي رنگي ماجراي احمد پسري از 
غزه است. او هر روز موشک هاي رنگي کاغذي درست مي کند و امیدوار است که روزي یکي از 
موشک ها به آن  طرف دیوار برود و تأثیري بر دشمن بگذارد تا دست از جنگ بردارد. روزي یکي از 

موشک ها به آن طرف دیوار مي رود و....

115. عباسي، زهرا. جزيره آتش: آبادان. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 142 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان هاي دفاع مقدس 

چكیده: جزیره آتش »جلد هفتم از مجموعه »مناطق جنگي ایران« است. این مجموعه در قالب 
داستان و روایت به برخي رخداد هاي جنگ تحمیلي در مناطقي پرداخته است که به طور مستقیم و 
غیرمستقیم صحنه حماسه هاي رزمندگان اسالم و ظلم و بیدادگري دشمن و ارتش بعث عراق بوده 

است. در این جلد رخداد هاي شهر آبادان در دوران دفاع مقدس بیان شده است. 

116. امیدي، فاطمه. جلوه اسالم پیرامون اسالم، انقالب و اهل بیت )علیهم السالم(. 
تهران: منادي تربیت، 1392، 158 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »جلوه اسالم« دفتر هفتم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي 
دفتر ده گانه شهداي فرهنگي« است. این جلد دربردارنده وصیت نامه هاي شهداي فرهنگي در جنگ 

پیرامون موضوع اسالم، انقالب و اهل بیت)ع( است. 
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117. لوندگرن، ماکس. جیب عجیب. طاهر جام برسنگ. تهران: افق، 1393، 160 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان مصور، داستان سوئدي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: در این داستان بنیاد کودکان بي سرپرست خارج از کشور پاریس، یک کارتن اسکناس به 
 عنوان هدیه دریافت کرده است. مسئوالن تصمیم مي گیرند که با این پول مدرسه اي در »باراینودا« 
براي بچه  اي بي سرپرست بسازند. اهدا کننده اصرار دارد که ناشناس بماند. شایعاتي از اهدا کننده و 
اسرار آمیز بودن او در کشور پخش مي شود. برخالف پیش بیني هاي همه و دولت، اهدا کننده پسري 
با شلوار طالیي است که تقدیر عجیب و غریب او باعث پولدار شدن و سرنوشت متفاوتش شده است. 

118. گراف، لیزا. چتر تابستان. نیلوفر نیکزاد. تهران: پیدایش، 1393، 180 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان آمریکایي، ادبیات کودکان و نوجوانان، مراقبت از خود 

چكیده: آني ریچارد پسر حساسي است. او فکر مي کند در زندگي خاطرات زیادي وجود دارند که 
باید مواظبشان باشد؛ مثل مسمومیت غذایي، تصادف با دوچرخه، حیواناتي که از باغ وحش فرار کرده 
باشند و چیزهاي دیگر. براي همین او از بسیاري کارهایي که دوست دارد، صرف نظر مي کند تا 
اتفاقي برایش نیفتد. در حالي که همه سعي مي کنند به ریچارد بفهمانند که نباید این قدر نگران باشد، 

اتفاق عجیبي براي برادرش، ُجرد مي افتد و همه را متعجب مي کند.

119. گودیني، محمدعلي . چتربازي در امواج؛ با اقتباس از زندگي نامه شهید جواد 
شاعري. تهران: کتاب ابرار، 1393، 148 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان، داستان هاي دفاع مقدس، زندگي نامه ها 

چكیده: کتاب حاضر، با اقتباس از زندگي نامه شهید جواد شاعري )1365 1341( به روایت فراز و 
نشیب زندگي ایشان از ابعاد مختلف، از تولد تا شهادت، عملیات ها، فداکاري هاي ایشان در دوره قبل 
و بعد از انقالب و در دوران دفاع مقدس، و نیز سجایاي اخالقي، سبک زندگي، نحوه شهادت و ... 
ایشان اختصاص دارد. کتاب با هدف پاسداشت یاد و خاطره جانبازان، شهیدان، آزادگان و ایثارگران 

دوران دفاع مقدس تهیه شده است. 
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120. ابوالحسیني، طاهره. چشم هاي من و مجنون: براساس زندگي شهید مهدي 
باكري. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 120 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان، داستان هاي دفاع مقدس 

چكیده: »چشمه هاي من و مجنون«، دربردارنده داستاني براساس زندگي شهید »مهدي باکري« 
فرمانده لشکر عاشورا )1363ـ 1333( است. زندگي شهید از دوران کودکي و نوجواني، و سپس اعزام 
به جبهه، اعتقادات و فعالیت هاي نظامي ایشان و... به تصویر کشیده شده است. این مجموعه با 
هدف آشنا کردن مخاطب با سرداران ایران زمین و اقدامات آن ها براي پاسداشت این مرزو بوم تهیه 

شده است. 

121. فاین، آن. چطوري خیلي بدخط بنويسیم. فرمهر منجزي. تهران: پیدایش، 1393، 
120 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي بلند، ادبیات نوجوانان، ادبیات داستاني 

چكیده: این داستان درباره تجربه هاي »جستر هوارد« از حضورش در مدرسه جدید و برخوردش با 
همکالسي ها و معلم جدیدشان است. او در اولین ساعت حضورش در کالس، رئیس تخته پاک کن ها 
مي شود و مدرسه  را محلي خسته کننده مي یابد. اما در ادامه، تحت تاثیر خوبي ها و مهرباني هاي 

هم شاگردي ها و معلم جدیدش قرار مي گیرد. 

122. اونق، عبدالرحمان. رمان نوجوان امروز: چوپان كوچك. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 260 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان هاي فارسي، رمان نوجوانان، مجموعه ها 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده رماني فارسي است که براي نوجوانان تدوین شده است. در بخشي 
از رمان مي خوانیم: »یک هفته اي از آمدن پاییز مي گذشت؛ اما گرماي سوزنده دشت دست بردار 
نبود. چراگاه، میان چهار تپه بلند قرار داشت که ما به آن ها کوه مي گفتیم. گرما، گوسفندها را هم 
کالفه کرده بود؛ براي همین خودشان را به دامنه کوه کشیده بودند تا در سایه کوتاه آن پناه بگیرند. 
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123. شیشه گران، پرویز. حاشیه نويسي بر متن: مروري بر بیست داستان كوتاه دفاع 
مقدس. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1392، 336 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، جنگ تحمیلي، سرگذشت نامه ها 

چكیده: موضوع کتاب پیش رو مرور و بررسي بیست داستان کوتاه دفاع مقدس است. این مجموعه 
با ورود به حوزه داستان، داستان کوتاه، نمایشنامه و... پنجره اي تازه در مقابل خواننده مي گشاید تا 
نویسندگان جنگ دیده را در کنار نوقلمان و جوانان امروزي قرار دهد. داستان هاي این مجموعه 

اقتباسي میان چند مجموعه داستان به همراه معرفي نویسنده آنهاست. 

 124. کیانیان، داوود. حج بزرگترين نمايش جهان يك تحقیق و پنج نمايشنامه. تهران:
سوره مهر، 1392، 240 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : فلسفه حج، ادبیات کودکان و نوجوانان، عبادت، مراسم دیني 

چكیده: در کتاب حاضر ابعاد عبادي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، فلسفي و عرفاني حج تحلیل و 
تفسیر شده است. کتاب حاوي تحقیقي با عنوان »حج، نمایش ناب الهي« و پنج نمایش نامه با این 
عنوان هاست: »شیطون بد«؛ »بزرگ ترین نمایش جهان«؛ »کشف بهشت«؛ »احرام هاي سرخ«؛ 
»حج، سفر رستگاري«. این نمایش نامه ها براي گروه سني خردسال، نوجوان و بزرگ سال، و براي 

آشنا کردن آن ها با عبادت حج و فلسفه آن نوشته شده اند.

125. غفاري، شبنم. حرف هايت را بلند بگو: گیالن غرب. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 
1392، 88 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان هاي دفاع مقدس، گیالن غرب 

چكیده: در این داستان واره، کاوه مردي جنگ دیده در گیالن غرب است. او همراه دخترش سمانه 
به کار کشاورزي مشغول است. سمانه پشت کنکوري و عاجز از درک عالقه مندي پدر به زمین آبا 
و اجدادي اش است و قصد ترک آن منطقه را دارد. کاوه که توان دل کندن از زمین آبا و اجدادي، 
خاطرات همسر کشته شده اش سوما، و دوستان شهیدش را ندارد، بین ماندن در آنجا و رفتن همراه 

دخترش در تردید و دودلي به سر مي برد. 
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 126. ولیئي محمدآبادي، قربان. حكايت  ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي معنوي
)دفتر چهارم(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 96 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : بازنویسي داستان، مثنوي معنوي، مولوي، داستان ایراني 

چكیده: این کتاب دفتر چهارم از مجموعه بازنویسي داستان هاي منظوم است و به تلخیص و بازنویسي 
چند داستان مثنوي معنوي به نثر اختصاص دارد. مثنوي معنوي اثر جالل الدین محمد  بن محمدمولوي 
است و نسخه اي از آن به تصحیح رینولد نیکلسون پایه اصلي بازنویسي بوده است. این مجموعه با 
هدف شناساندن متون کهن ادبي و آشنا و عالقه مند کردن مخاطب به پیشینه داستان نویسي و آثار 

ادبي فارسي تهیه شده است. 

 127. ولیئي محمدآبادي، قربان. حكايت  ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي معنوي 
)دفتر اول(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 102 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : بازنویسي داستان منظوم، مثنوي معنوي، مولوي، داستان ایراني 

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه »بازنویسي داستان هاي منظوم«، و »دفتر اول از تلخیص و 
بازنویسي حکایت ني« به داستان هاي معنوي، اثر جالل الدین محمد بن محمد بلخي اختصاص دارد. 
این داستان ها به نثر و با عنوان هاي »بشنو از ني«، »خلیفه و لیلي«، »پیر جنگي«، »گلستان آتش«، 

»نحوي و کشتي بان«، »شیر و گرگ و روباه« و... به نگارش درآمده اند. 

128. ولیئي محمدآبادي، قربان. حكايت ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي معنوي 
)دفتر پنجم(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 112 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : بازنویسي مثنوي معنوي، داستان ایراني 

چكیده: جلد شانزدهم از مجموعه »بازنویسي داستان هاي منظوم«، دربردارنده داستان هایي از »مثنوي 
معنوي« اثر جالل الدین محمد بن محمد مولوي به نثر است. این جلد، دفتر پنجم از تلخیص و 
بازنویسي »حکایت ني« و حاوي داستان هایي با این عنوان هاست: »چهار صفت آدمي«، »عاشق 
پاکباز«، »آفرینش آدم«، »یگانگي«، »عبرت«، »در جست وجوي انسان«، »پیکار نفساني«، »گوهر 
سلطاني«، و.... این داستان ها به نثر و با هدف عالقه مند کردن مخاطب، به خصوص نوجوانان، به مطالعه 

و نشان دادن حکمت هاي اخالقي در متون کهن ادبي تهیه شده است. 
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129. ولیئي محمدآبادي، قربان. حكايت ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي 
معنوي )دفتر دوم(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 120 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : بازنویسی، مثنوي معنوي، داستان ایراني 

چكیده: این جلد از مجموعه »بازنویسي داستان هاي منظوم«، دفتر دوم از تلخیص و بازنویسي 
»حکایت ني« از داستان هاي »مثنوي معنوي«، اثر جالل الدین محمد بلخي معروف به مولوي است. 
عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »خیال هالل«، »دزدي مار«، »باِز گریزان«، »کودک حلوافروش«، 
»مفلس و طمعکار«، »امتحان پادشاه«؛ و... این داستان ها به نثر و براي ایجاد انگیزه و اشتیاق مطالعه 
 در نوجوانان و آشنا کردن آن ها با متون کهن ادبي و حکمت هاي نهفته در آن ها نگارش یافته اند.

130. ولیئي محمدآبادي، قربان. حكايت ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي 
معنوي )دفتر سوم(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 86 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : بازنویسي داستان، مثنوي معنوي، مولوي، داستان ایراني 

چكیده: این اثر دفتر سوم از تلخیص و بازنویسي »حکایت ني« از داستان هاي »مثنوي معنوي«، 
اثر جالل الدین محمد بلخي معروف به مولوي و جلد چهارم از مجموعه »بازنویسي داستان هاي 
منظومه« است. این داستان ها به نثر و با عنوان هاي »لحن بالل«، »مرد ال زن«، »مارگیر و اژدهاي 
افسرده«، »طالب روزي حالل«، »قصه زاهد کوهي«، »گریختن عیسي)ع( از احمق«، »درویش 

راضي«، »بي زره جنگیدن«، و... نوشته شده اند. 

 131. احمدیان، سکینه. نمایشنامه براي نوجوانان: حكمت گمشده مومن است. تهران: منادي
تربیت، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : نمایش نامه، ادبیات نوجوانان، بازنویسي مثنوي مولوي 

چكیده: »حکمت گمشده مومن است« نمایش نامه اي است حاصل بازنویسي مثنوي مولوي )دفتر 
دوم( با این نام ها »حکایت چهار هندو که با یار خود جنگ می کرد ...؛ قصد کردن غزان به کشتن 
یک مردي تا آن دگري بترسد؛ کرامات ابراهیم ادهم قدس اهلل سره بر لب دریا؛ جستن آن درخت 

که هر که میوه آن درخت خورد، نمیرد و ... است«. 
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132. احمدیان، سکینه. نمایشنامه براي نوجوانان: خار در گل، خار دردل. تهران: منادي تربیت، 
1393، 36 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : نمایش نامه ادبیات نوجوانان، داستان مثنوي، بازنویسي ادبیات کهن 

چكیده: کتاب حاضر حاوي نمایش نامه بازنویسي شده اي از مثنوي مولوي )دفتر دوم( در سطح 
دانش آموزان دبیرستاني است. در این نمایش نامه صاحب خانه اي جلوي در خانه خود بوته خاري 
مي کارد. بوته خار رشد مي کند و موجب آسیب به رهگذران مي شود. مردم شکایت نزد حاکم مي برند. 
حاکم به همراه دو جوان به نام هاي رضا و حسین نزد صاحب خانه مي آید و مراوده  هاي آنان موجب 

تحوالت عظیم در زندگي صاحب خانه مي شود. 

133. عسکري راد، حسن. خاطراتي از شهید رجايي: حديث جاودانگي. تهران: منادي 
تربیت، 1393، 208 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : زندگي نامه، تاریخ سیاسي ایران، تاریخ 

چكیده: کتاب حاضر، به سرگذشت محمدعلي رجایي )1360ـ 1312( اختصاص دارد. کتاب 
خاطرات مستندي از بخش هاي گوناگون زندگي شهید رجایي را ادامه داده و فعالیت ها، مبارزات، 
خدمات و ایثارگري هاي ایشان را قبل از انقالب و بعد از آن به طور مفصل شرح داده است. همچنین، 
بخشي از خطابه ها و سخنراني هاي وي، سجایاي اخالقي و نحوه به شهادت رسیدن او را بیان 

داشته است. 

134. باباجاني، علي. خاطره هاي خاكي: دل نوشته هايي براي جبهه و جنگ. تهران: 
منادي تربیت، 1392، 112 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : دل نوشته، جنگ ایران و عراق، دفاع مقدس، ادبیات معاصر 

چكیده: »خاطره هاي خاکي« دربردارنده مجموعه دل نوشته هایي کوتاه درباره »جنگ ایران و 
عراق« )1359 1367( است. در دل نوشته»بوی آن روز« می خوانیم: »جبهه جاي امکانات نیست. 
جاي لباس هاي رنگارنگ هم نیست. مگر یک سنگر کوچک چه قدر گنجایش دارد تا همه چیز را در 

خودش جا بدهد؟ فکرش را بکن! یک سرباز با اسلحه، کوله پشتي، پوتین و ...«
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135. آقایي قهرمانلو، مهري. خدا! اجازه؟: تمناي دل هاي پاك. تهران: نجواي دل، 1393، 
72 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین 
كلمات كلیدي : دعاها، مناجات، فرهنگ اسالمي 

چكیده: کتاب حاضر مجموعه اي از دست نوشته ها و درد دل هاي دانش آموزان مقطع متوسطه است 
که در گفت وگوي خود با خدا نوشته اند و بدون هیچ کم و کاست در این کتاب درج شده است. این 
نوشته ها جنبه آسیب شناسانه دارد و مي تواند فرصت هاي مطالعاتي در حوزه تعلیم و تربیت کودکان 

و نوجوانان را فراهم آورد. 

136. پورقربان، زهرا. خط قرمز. تهران: سوره سبز، 1392، 48 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان واقعي، شهیدان، گروه هاي امداد 

چكیده: در این جلد چند داستان کوتاه و واقعي از گروه هاي امداد، بهداشت و درمان درباره دفاع 
مقدس و دستاوردها و تجارب آن دوران نقل شده است. در بخشي از داستان تو یه سقایي آمده 
است: »هنوز لب مجروح از آب تر نشده بود که صداي انفجاري ساختمان بهداري را لرزاند و صداي 
آژیر. آمبوالنس از دور و نزدیک ریخت توي بهداري... در عقب آمبوالنس را که باز کرد، صداي 

ناله و درد ریخت روي زمین.«

 137. آذرنگ، حمیدرضا. خنكاي ختم خاطره. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1391، 56 ص،
رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، نمایش نامه، داستان هاي دفاع مقدس، خاطرات شهیدان 

چكیده: »خنکاي ختم خاطره« از مجموعه »روایت دیگر«، دربردارنده نمایش نامه هاي درباره 
جنگ است. در این نمایش نامه یوسف رزمنده اي است که جسدش در سال هاي بعد از پایان جنگ 
از زیر خروارها خاک پیدا مي شود. معجزه اي رخ مي دهد و قلب او به کار مي افتد. مرداني که او را پیدا 
مي  کنند، به جست و جوي هویت او و خانواده اش مي پردازند و با صحنه ها و ماجراهاي باور نکردني 

مواجه مي شوند. 
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138. ناصري، علي. خواب گمشده مراد. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 94 
ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي 

چكیده: در این داستان مراد نوجواني است که شبي خواب یک زیارتگاهي را با گلدسته ها، محراب و 
گنبد، و پرندگان باالي آن مي بیند، او براي یافتن زیارتگاهي که در خواب دیده است، همراه خاله اش 
نرگس به سوي اصفهان حرکت مي کند. در راه آن دو با نقاش ماهري، یک شعبده باز، مرد آبله  رو 
و خادمي مواجه مي شوند و اتفاقاتي که برایشان رخ مي دهد، آن ها را به تفکر و کسب تجربه هاي 

خاص مي رساند. 

139. حبیبي، مجتبي. خواب هاي دنباله دار. تهران: سوره سبز، 1392، 48 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان واقعي، جنگ تحمیلي، شهیدان

چكیده: جلد سوم از مجموعه »حدیث ماندگاري« با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران به 
چند داستان کوتاه و واقعي از شهید سرباز یوسف حیدري درباره هشت سال دفاع مقدس و تجارب، 

دستاوردها، رنج ها و مشکالت آن دوران و بعد از آن اختصاص دارد. 

 140. علي شاهرودي، فروغ. خودت را بكش باال. تهران: نسل نو اندیش، 1392، 48 ص، خشتي
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : معناي زندگي، ادبیات کودکان، داستان تخیلي 

چكیده: کتاب حاضر یکي از کتاب هاي مجموعه »من و کیمیا« است و نویسنده در آن مي کوشد 
معناي زندگي را با کودکان در میان بگذارد. در این داستان، دم جنبانک پرنده کوچکي است که 
خسته و دلزده از جنگل به باغچه اي مي آید. او به دنبال حقیقت و معناي زندگي مي  گردد. او در 
گفت وگو با گل ها و گیاهان و درختان باغچه که هرکدام زندگي را به گونه اي متفاوت درک کرده اند، 

به حقایق بسیاري درباره زندگي دست مي یابد. 
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141. پم مونوز، رایان. خیال باف. ریحانه عبدي. تهران: منظومه خرد، 1393، 240 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان هاي تخیلي 

چكیده: کتاب »خیال باف« داستاني تخیلي است که بر اساس اتفاق هاي روزگار کودکي و نوجواني 
پابلونرودا، یکي از شاعران بزرگ قرن بیستم و برنده جایزه نوبل نگاشته است. در بخشي از داستان 
مي خوانیم: »و کتاب ها از روي پرچین ها سفر کردند و... و از روي پل ها رد شدند و... و از مرزها 
گذشتند، از قاره اي به قاره دیگر رفتند، تا او هزاران هدیه را از سوراخ پرچین به هزاران انسان در 

گوشه گوشه جهان هدیه کند.« 

142. خسرواني، زهره. داستان دستان. تهران: باد، 1393، 104 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان هاي شاهنامه

چكیده: جلد چهارم از مجموعه »داستان هاي شاهنامه« اثر ابوالقاسم فردوسي )416- 329 هـ. ق(
است. در این داستان، ماجراي زندگي دستان، پسر پهلوان سام بازگو شده است. پهلوان سام، صاحب 
پسري با موهاي سپید مي شود. او که این موضوع را سبب بي آبرویي مي داند، دستور بردن دستان را 
به کوه البرز صادر مي کند. طي ماجراهایي، دستان زنده مي ماند، بزرگ مي شود و بعدها یار سیمرغ 

و مددکار جهان پهلوان رستم مي شود.

 143. عابدي شاهرودي، محمدرضا. داستان واره شیطان و رازهاي هزارساله. تهران: کانون
اندیشه جوان، 1393، 128 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان کوتاه، داستان تاریخي، قصص قرآن، آدم و حوا، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر به  نام »شیطان و رازهاي هزارساله، بازآفریني داستان رشک حسد شیطان 
به آدم و مطرود شدن اوست. این مجموعه در سه داستان کوتاه، این ماجرا را در زمان و مکاني 
دیگر به رشته تحریر درآورده است. کتاب با زبان داستاني به ارائه  الگویي از شیطان که در روایت 
و احادیث اسالمي آمده و همچنین به تصویر کشیدن راهکارهاي رخنه  شیطاني در شخصیت هاي 

گوناگون مي پردازد. 
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144. آلن پو، ادگار. داستان هاي ارواح. نیکي خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، داستان ترسناک، ادبیات کودکان و نوجوانان، ادبیات جهان 

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه با موضوع ارواح، از ادگار آلن پو، 
گي دومو پارسان، چارلز دیکنز، کنورت هامسون و ... است. در داستان »پیراهن روح«، شین دختر 
جسوري است که به خاطر شرط  بندي به قبرستاني مي رود تا مدرکي از قبر بیاورد. او در قبرستان 
روحي را با پیراهن مي بیند. پیراهن را به  عنوان مدرک مي برد. بعد از سه روز، روح به سراغ شین 
مي آید و پیراهنش را طلب مي کند. شین توجه نمي کند. روح او را به مرگ تهدید مي کند و به  وعده 

خود عمل مي کند. 

145. کریستي، آگاتا. داستان هاي پلیسي. نیکي خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، داستان پلیسي، ادبیات نوجوانان، مطالعه و سرگرمي 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده  مجموعه داستان هاي کوتاه براي نوجوانان با موضوع پلیسي از 
نویسندگان مشهوري چون آگاتا کریستي، چارلز دیکنز، گي دو موپاسان، کنوت هامسون و ... است. 
در داستان مکر و حیله، رئیس چارلي ویلد به همراه گروهبان ویت چقم براي دستگیري جیب برها 

آماده هستند. جیب برها هر سال در میدان مسابقه در »اپزوم« اقدام به سرقت مي کنند.

146. حقیقي، مریم. داستان هايي از ادبیات كهن: داستان هاي شاهنامه. تهران: گوهر 
اندیشه، 1391، 200 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان مصور، بازنویسي شاهنامه فردوسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »داستان هایي از ادبیات کهن«، حاوي داستان هایي برگرفته از 
»شاهنامه فردوسي« است. در داستان نخستین پادشاه جهان ماجراي انتخاب اولین پادشاه زمین، 
کیومرث نیک نهاد، خلق اهریمن براي رشد توانایي و پرورش استعدادهاي دروني انسان، جنگ بین 
فرزند اهریمن و پسر کیومرث، سیامک، کشته شدن سیامک و به پادشاهي رسیدن نوه کیومرث، 

هوشنگ، و گسترش تجربه و دانش کشاورزي انسان آورده شده است.
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 147. اسکات، والتر. داستان هاي وحشتناك. نیکي خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، داستان ترسناک، ادبیات نوجوانان، ادبیات جهان 

موضوع هاي  با  نوجوانان  براي  کوتاه  داستان هاي  مجموعه  دربردارنده  حاضر  کتاب  چكیده: 
وحشتناک است. روزگاري در یکي از کوه هاي ژاپن در دهکده کوچکي دو هیزم شکن به نام هاي 
میگي و اهیرادي زندگي مي کردند. در صورت هر دوي آن ها غده زشتي وجود داشت. میگي صبور 
بود و شکایت نمي کرد، اما هیداري حسود و بي صبر بود. شبي میگي و در شب هاي دیگر هیداري با 

موجودات عجیب و غریبي مواجه مي شوند و حوادث غیرقابل باوري براي آن ها رخ مي دهد.

 148. معراجي پور، محبوبه. دانش آموز  شهید  میترا)زينب ( كمايي. تهران: آرمان براثا، 1393،
88 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : شهیدان زن، تاریخ معاصر، ایران، خاطرات شهیدان، منافقین 

 چكیده: کتاب حاضر به شرح خاطرات دانش آموز شهید، میترا  )زینب( کمایي )1347ـ 1361(  اختصاص
 دارد که در مبارزه با منافقین ترور شده است. کتاب با هدف آشنا کردن نسل جوان با حماسه ها 
و رشادت هاي بانوان در دوران انقالب و دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن ها نوشته 

شده است. 

149. راجي کاشاني، سهیال. دختري پشت خط. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 
120 ص، رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، آموزه هاي دیني 

چكیده: جلد اول از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید« دربردارنده داستاني آموزنده، برگرفته 
از مضامین نهج البالغه است. در این داستان، حاج کریم مردي با ایمان است. او دو دختر جوان 
تا حدودي نسبت به آن ها بي تفاوت است. وقتي ساره براي  نام هاي سحر و ساره دارد که  به 
یک روز غیبت مي کند، افکار ناخوشایندي به ذهن حاج کریم خطور مي کند که براي او خاطره 

فراموش نشدني به  وجود مي آورد. 
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150. احمدي، احمدرضا. در اين خانه براي همیشه ماندم. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 54 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان، رویا، تخیل 

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني تخیلي براي کودکان و نوجوانان است. موضوع 
اصلي این داستان »رویا« است. نویسنده در این اثر، با نثري ساده و روان میان مخاطب و رویا ارتباط 
برقرار مي کند و با تصاویري ملموس، جایگاه همیشگي رویا را در زندگي انسان ترسیم مي کند. 

مطالب در سه فصل تنظیم شده و در هر فصل مرحله اي از اندیشه نویسنده بیان شده است. 

151. توکلي، زهیر. در پرده هاي راز: تلخیص و بازنويسي اسرارنامه عطار نیشابوري. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 86 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : شعر عرفاني، بازنویسي داستان هاي منظوم، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر جلد دهم از مجموعه »بازنویسي داستان هاي منظوم«، است. در این اثر 
حکایات »اسرارنامه« اثر محمد بن ابراهیم عطار )عطار نیشابوري( بازنویسي و تلخیص شده است. 
در یکي از حکایت ها مي خوانیم: »یکي از دیوانه اي پرسید: کار و بار این جهان چیست و این خلق 

کي اند و کدام اند و بر چي اند؟ گفت: دوغي است که مشتي مگس بر سر آن غوغا مي کنند.« 

152. ژولي، دومینیک. در جريان انقالب فرانسه: دفتر خاطرات لويیز مدره اك. شیدا 
الجوردي. تهران: محراب قلم کتابهاي مهتاب، 1393، 136 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : انقالب فرانسه، آموزش تاریخ، داستان تاریخي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این کتاب دربردارنده  مجموعه اي از یادداشت ها و خاطرات کساني است که در سال هاي 
1789 تا 1799 در فرانسه زندگي مي کرده اند و شاهد چگونگي حادثه   ها، انقالب ها و ظهور سقوط 
امپراتوري ها بودند. شخصیت اصلي داستان لوئیز مدره است که به تازگي در خیاط خانه اي مشهور 
در پاریس مشغول کار شده و جزو اولین شاهدان جنبش انقالبي ها در دو سال نخست انقالب فرانسه 

و تظاهرات آن ها برضد پادشاه و دربار فرانسه است، خاطرات خود را در این کتاب بازگو مي کند. 
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153. مینز، استفان. دردسر. نسترن ظهیري. تهران: پیدایش، 1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان مصور، داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان 

 چكیده: میلو پسري است که مي خواهد بي عیب  و نقص باشد. او کتابي پیدا مي کند که در آن دکتر
پینکوتون سیلورفیش ادعا کرده است متخصص بي عیب  و نقص کردن آدم هاست. میلو در پي 

اجراي دستورات مطرح شده از سوي دکتر درگیر ماجراهاي فراوان مي شود.

154. توکلي، زهیر. دردنامه سالك فكرت: تلخیص و بازنويسي مصیبت نامه عطار 
نیشابوري. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 208 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات فارسي، داستان هاي عرفاني 

چكیده: در این اثر، مصیبت نامه عطار نیشابوري بازنویسي و تلخیص شده است. در هر بخش 
خالصه اي از هر مقاله کتاب با نثر ساده امروزي و با اشاراتي به شواهد ابیات همراه با تفاسیر و 

توضیحات ارائه شده است.

 155. شرفخانلو، حسین. درضیه: شهید علي شرفخانلو به روايت مادر. تهران: روایت فتح، 
1393، 88 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان، تاریخ معاصر ایران، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این جلد از مجموعه »مادران«، دربردارنده برگزیده خاطرات شهید علي شرفخانلو )1362ـ 
1338( در ابعاد مختلف زندگي است که از زبان مادر ایشان روایت شده است. در پایان کتاب 

تصویرهاي مستندي از شهید گنجانده شده است. 
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156. حیدري، یعقوب. دريانوردي با دوچرخه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 
88 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : ادبیات نوجوانان، اقیانوس و دریا، جانوران دریایي، دریانوردي 

چكیده: نویسنده در این اثر به کمک تجربه و مطالعه و با همکاري عده اي از دریانوردان، مخاطب 
نوجوان ها را با اقیانوس ها، دریاها، آب ها و شگفتي هاي آن ها، کشتي ها، جانوران دریایي، دریانوردان، 

برخي شخصیت هاي شگفت انگیز، خطرات، جذابیت ها و ... آشنا مي کند. 

157. صامتي، مرثا. دست نوشته نیم سوخته: براساس زندگي شاه عباس صفوي. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 120 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان تاریخي، تاریخ 

چكیده: کتاب حاضر، جلد سیزدهم از مجموعه »سرداران ایران« است که در آن در قالب داستان، 
شرح زندگي شاه عباس اول صفوي )1038-978 ه. ق ( اقدامات وي در مقابل عثماني ها و دیگر 

 دشمنان ایران زمین، و همچنین گسترش و بسط مذهب تشیع و... بیان شده است. 

158. شجاعي، مریم. دسیسه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 152 ص، رقعی 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي 

چكیده: جلد چهارم از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید« داستاني اجتماعي را روایت مي کند. 
صابر جواني است که آرزو دارد به سرعت پولدار شود. این آرزو ابتدا باعث مي شود که او خالف هاي 

کوچکي انجام دهد، اما طمع و زیاده خواهي او را به بیراهه مي کشاند. 
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دفتر خاطرات كلئوپاترا دختر نیل. مهناز عسگري. تهران:  159. گرگوري، کریستیانا. 
محراب قلم کتابهاي مهتاب، 1392، 176 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : آموزش تاریخ، ادبیات نوجوانان، ملکه مصر، داستان تاریخي 

چكیده: کتاب حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »دفتر خاطرات« است و دربردارنده یادداشت هاي 
شخصي کساني است که در طول تاریخ نقشي ایفا کرده اند یا شاهد حوادث مهمي بوده اند. یادداشت ها و 
خاطرات چگونگي جنگ ها، انقالب ها، ظهور و سقوط امپراتوري ها و رخ دادن حوادث کوچک و بزرگ 

روزگاران دور و نزدیک را با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان شرح مي دهند. 

160. حسني هنزایي، وحید. دفتر نويس امیر: براساس زندگي امیركبیر. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي جیبي، 1392، 128 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : سیاستمداران، ایران، سرگذشت نامه ها، قاجاریه 

چكیده: جلد دوم از مجموعه »نامداران تاریخ« به شرح زندگي پر فراز و نشیب تقي امیرکبیر 
)1120-1268 ه.ق(، صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار، اختصاص دارد. در این جلد راوي داستان، 
میرزا هاشم آقا، دفتر نویس امیرکبیر است که فعالیت ها، احواالت، اقدامات نظامي و سیاسي، تدبیرات 

امیر، اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن دوران را به تصویر کشیده است. 

161. آقایي قهرمانلو، مهري. دلم مي خواست. تهران: نجواي دل، 1393، 171 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین 

كلمات كلیدي : راه  و رسم زندگي، کلمات قصار، ویژگي هاي نوجوانان 

چكیده: این جلد از مجموعه »از گلوي کوچک او« دربردارنده نظرات و خواسته هاي جمعي از 
دانش آموزان دبیرستاني درباره موضوعاتي از قبیل عشق، خواسته ها و آرزوها، تالش، محبت، گناه، 
هدیه، اعتماد و... است. هدف از جمع آوري این مجموعه شناخت بهتر دانش آموزان نوجوان و آگاهي 

از خواسته ها، نیازها و احساسات آن ها براي برقراري ارتباط بهتر با آن هاست. 
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162. معظمي، ابراهیم. دو قدم تا ماه روايتي از زندگي و شهادت معلم و سردار 
شهید علي رضا حاجي بابايي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 218 

ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : سرگدشتنامه ها، شهدا، جنگ 

چكیده: کتاب حاضر، با موضوع جنگ ایران و عراق )1359ـ1367( به سرگذشت نامه معلم و سردار 
شهید »علیرضا حاجي  بابایي« اختصاص دارد. در این اثر، ابعاد زندگي شهید، از کودکي و نوجواني 
و اشتغال به کار معلمي، فعالیت هاي ایشان در براندازي رژیم پهلوي، حضور در جبهه هاي جنگ و 
نحوه به شهادت رسیدن ایشان براساس خاطرات شهید و از زبان راویان مختلف روایت شده است. 

163. زنوزي جاللي، فیروز. دوشنبه هاي دوست داشتني. تهران: خانه کتاب، 1391، 156 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : مجموعه داستان کوتاه، ادبیات فارسي، آموزش مهارت هاي زندگي 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه با موضوعات مختلف از نویسندگان ایراني 
است. سحر دختر جوان و شاغلي است که مثل عمه اش که تنها زندگي مي کند، مي خواهد زندگي مجردي 
و مستقلي داشته باشد. او تمام وسایل خود را در چمداني مي گذارد و چمدان در دست منتظر خودروي آژانس 
مي شود. او علي رغم تردیدها و ترس هاي خود، در حالي که سخت درگیر نگراني هاي پدر و مادر و دلتنگي ها 

و انتظارات آن هاست، به سوي عملي کردن تصمیم خود مي رود و آن ها را تنها مي گذارد. 

164. مظلومي، فاروق. دهكده زرد. تهران: نقش و نگار، 1392، 128 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، ادبیات فارسي 

چكیده: نویسنده این کتاب، فاروق مظلومي که سال ها به کار نقشه برداري مشغول بوده، روزي طي 
اتفاقاتي، نقش بازي در فیلم کارگردانی را قبول مي کند. کارگردان افسرده همراه گروه فیلم برداري 
از  خود وارد روستایي مي شوند که پر از گل هاي آفتاب گردان است. کارگردان افسرده که تازه 
آسایشگاه رواني مرخص شده، با دیدن گل هاي آفتاب گردان و توجه خانمي، به زندگي باز مي گردد. 
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165. گلدینگ، جولیا. راز سیرون ها. پیمان اسماعیلیان. تهران: قدیاني، 1393، 512 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان تخیلي، ادبیات نوجوانان، مطالعه و سرگرمي 

چكیده: جلد اول از مجموعه »همدم ها« به نام »سیرن ها« دربردارنده داستاني تخیلي براي 
نوجوانان است. کالروو نیرویي پلید، اسطوره اي و قدیمي است. او در پي بسیج سپاهي از مخلوقات 
براي نابودي انجمن مخفي حمایت از مخلوقات اسطوره اي و محو نژاد بشر است. در این میان 
»کاني« دختري است داراي چشماني با رنگي متفاوت و نیرویي غریب که توانسته است با حیوانات 
ارتباط برقرار کند. او با دریافتن راز کالروو و هم دستانش، باید بتواند راه آن ها را ببندد و در برابر هجوم 

نیروهاي پلیدي مقاومت کند. 

 166. مشقي، فاطمه. اتاق تجربه: رازنقاشي هاي  ماني. تهران: چکه، 1393، 188 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان، ادبیات فارسي، داستان هاي تخیلي 

چكیده: کتاب پیش رو داستاني تخیلي از سري داستان هاي سحرکننده را در بر دارد که مخاطب 
را از زمان و مکان جدا مي کند و به عالم خیال مي برد. زبان اثر ساده و قابل فهم براي گروه سني 
نوجوانان است. آدم هاي قصه رازآلود نقاشي ماني روزها اسیرند و نمي توانند جایي بروند. اما همین 

که خورشید غروب مي کند، آنها هم آزاد مي شوند. 

167. انصاریان، معصومه. راهنماي شیوه هاي نقد ادبي مجموعه ادبیات كودك. تهران: 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 64 ص، وزیری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین 
كلمات كلیدي : نقد ادبي، شیوه ها، انواع ادبي 

چكیده: کتاب حاضر با هدف معرفي شیوه هایي از نقد ادبي که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
رواج بیشتري دارند، تألیف شده است. این اثر براي مطالعه کتابداران، آموزگاران، والدین و مربیان 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و افراد عالقمند به این حوزه تألیف شده است. محورهاي 
مورد بحث در این کتاب عبارتند از: اصول و مباني نقد، کاربرد اصطالحات و مفاهیم نقد ادبي، 

چکیده نویسي، انواع نقد، زبان نقد و.... 
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168. امیدي، فاطمه. رسم بردباري پیرامون صبر و بردباري و حاللیت طلبیدن. تهران: 
منادي تربیت، 1392، 218 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، وصیت نامه ها، صبر و بردباري 

چكیده: دفتر دهم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي«، با موضوع جنگ 
تحمیلي عراق علیه ایران، دربردارنده وصایاي جمعي از شهیدان پیرامون موضوع صبر و بردباري و 

حاللیت طلبیدن است.

 169. امیدي، فاطمه. رسم پايداري پیرامون جبهه و جهاد و حفظ كیان اسالمي. تهران:
منادي تربیت، 1392، 222 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »رسم پایداري« دفتر چهارم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه  شهداي فرهنگي 
دفتر ده گانه شهداي فرهنگي«  است. این جلد دربردارنده وصیت نامه شهداي فرهنگي در جنگ 

تحمیلي عراق علیه ایران پیرامون موضوع جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمي است.

 170. امیدي، فاطمه. رسم دوستي پیرامون سخناني با جوانان، مسئولین و ملت. تهران:
منادي تربیت، 1392، 272 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: »رسم دوستي« دفتر ششم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي 
دفتر ده گانه شهداي فرهنگي« است. این جلد حاوي وصیت نامه هاي شهداي فرهنگِي در جنگ 
خطاب به جوانان، مسئوالن و ملت براي هوشیاري در زمینه هاي دیانت و اسالم، سیاست و انقالب، 

و مسئولیت ها و... است.
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171. امیدي، فاطمه. رسوالن آشنا توصیه به فرهنگیان و دانش آموزان. تهران: منادي 
تربیت، 1392، 140 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: »رسوالن آشنا« دفتر پنجم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي 
دفتر ده گانه شهداي فرهنگي« است. این جلد حاوي وصیت نامه هاي شهداي فرهنگي در جنگ 
خطاب به فرهنگیان و دانش آموزان براي همدلي و همراهي با رهبري و هوشیاري آن ها درباره 

دیانت و سیاست و... است.

172. آرین، آرمان. آینده کهن: روايت شب دوم. تهران: زعفران، 1392، 186 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان تاریخي، قصص قرآن، پیامبران، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: این کتاب جلد دوم از سه گانه »آینده کهن« دربردارنده داستاني بلند و به هم پیوسته است. 
در این جلد فرمانرواي غافل که در شبي بیرون از کاخ توسط بازرگان پیري با آفرینش و پیامبران 
آشنا مي شود، براي دومین روز به بیرون کاخ مي رود و با شنیدن روایت بازرگان پیر که خود از زبان 
جنیان شنیده است، با حضرت موسي، فرعون و ستم هایش، یعقوب، داود، سلیمان، یونس و... آشنا 

مي شود، از حوادث زندگي آن ها اطالع مي یابد و پي به حقایق بسیاري مي برد. 

 173. آرین، آرمان. آینده کهن: روايت شب نخست. تهران: زعفران، 1392، 192 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان تاریخي، قصص قرآن، پیامبران، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر جلد اول از سه گانه  »آینده کهن« و دربردارند ه  داستاني بلند و به هم پیوسته 
است. در این جلد فرمانرواي غافل، سال ها در بي خبري از اوضاع شهر و ستم هاي افرادش بر مردم، 
شبي به بیرون کاخ مي رود و با بازرگان پیري مواجه مي شود. بازرگان ضمن نشان دادن اوضاع 
نابسامان شهر، داستان خود و برخوردش را با جن هایي به نام هاي طلمش، ساروخ، شمهاروش، 

سعصیائیل و... براي فرمانروا شرح می دهد و او را با حقایق بسیاري آشنا مي کند. 
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 174. آرین، آرمان. آینده کهن: روايت شب واپسین. تهران: زعفران، 1392، 200 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان تاریخي، قصص قرآن، پیامبران، ادبیات کودکان و نوجوانان 

به  و  بلند  داستاني  دربردارنده  »آینده کهن«،  از سه گانه  واپسین« جلد سوم  »روایت  چكیده: 
هم پیوسته است. در این جلد فرمانرواي آگاه شده از غفلت خود، با عبرت گرفتن از زندگاني پیامبران 
که توسط بازرگان پیر روایت شده، براي سومین شب از کاخ بیرون مي رود. او توسط روایت هاي تازه 
بازرگاني که خود از زبان جنیان شنیده است، با حضرت مریم، یحیي، عیسي، محمد)ص(، حضرت 
علي)ع(آشنا مي شود، از حوادث دوران این شخصیت هاي برجسته آگاهي مي یابد و به غفلت خود، 

چاپلوسي اطرافیان و حوادث بسیاري پي مي برد. 

175. مسعودي ریحان، غالمحسین. روباه و كدخدا. تهران: آشنایي، 1392، 32 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان، مکر و حیله 

چكیده: در این داستان، روباهي مکار هر روزي تصمیم مي گیرد با نقشه اي اعتماد مردم ده و 
سگ ها را جلب کند. در این نقشه، از گرگي استفاده مي کند و با رسوا کردن گرگي و جلب اعتماد 
مردم، به  عنوان روباه قهرمان در خانه کدخدا زندگي مي کند. او با نقشه و وعده دادن به سگ ها، 
آن ها را طرفدار خود مي کند، اما طولي نمي کشد که گرگي براي انتقام از روباه مي آید و مسیر زندگي 

روباه را تغییر مي دهد و او را به سزاي عملش مي رساند. 

176. جعفري، لیال. روز تاريك. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1391، 120 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات دفاع مقدس، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »روز تاریک« از مجموعه »روایت دیگر« دربردارنده داستاني با موضوع جنگ و دوران 
دفاع مقدس است. در این داستان، مهین دانشجویي است که براي تحقیق خود، زندگي نامه تیمسار 
فالحي را انتخاب مي کند. تیمسار فالحي شخصي متدین و مذهبي است که به دلیل اعتقادات 
مذهبي از نظر ضداطالعات ارتش، افسري مظنون شمرده مي شود و به همین دلیل او را از کار 
بازنشسته مي کنند. بعدها با تالش هاي سرلشکر قرني )رئیس ستاد مشترک ارتش( و با موافقت 

»شوراي عالي انقالب اسالمي« به کار برگردانده و به فرماندهي نیروي زمیني منصوب مي شود. 
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177. عبدي، عباس. رمان نوجوان امروز: روز نهنگ. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 200 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : رمان، جریان سیال ذهن، جنگ 

چكیده: کتاب حاضر، رماني فارسي با زباني ساده و روان براي نوجوانان است. داستان از منظر راوي 
اول شخص و از زبان پسر نوجواني در قشم روایت مي شود. جزئیات کافي و بیان توصیفات مکاني 

و همچنین استفاده از جریان سیال ذهن از ویژگي هاي این داستان است. 

178. جعفري، محمدعلي. ساخت مان: دوكوهه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 
112 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ ایران و عراق، داستان هاي دفاع مقدس، خاطرات رزمندگان 

چكیده: این کتاب دربردارنده روایتي داستان واره از رخداد هاي دوران دفاع مقدس است. در این 
داستان بیژن، عباس و آسید رسول رزمندگاني هستند که در دزفول به دفاع از مرز  و  بوم مشغول اند. 
آن ها آنچه را که مي بینند، روایت مي کنند؛ از تشکیل تیپ 27 محمد رسول اهلل و جنگ در دو کوهه 

نزدیک دزفول گرفته تا پذیرش قطع نامه صلح و... . 

179. صادق نیا، محسن. سال هاست كه ديگر باران نمي بارد. تهران: سوره سبز، 1393، 
70 ص، پالتویی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان، مشکالت زندگي، ادبیات فارسي 

چكیده: »بي بي« پیرزني بیمار و تنهاست. او که از خانواده ای ثروتمند است، فرزندان و نوه هایي 
دارد که گاه گاهي به دیدارش مي آیند. برخالف ظاهر سازي ها، هر کدام از بچه ها و نوه هاي بي بي 
رفع  براي  توصیه هایي  در حالي که  بي بي  دارند.  را  خانوادگي خاص خود  و  مشکالت شخصي 

مشکالت آن ها به پسر خود مي کند، از دنیا مي رود.
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 180. رزاق زداه، لعیا. ستاري به روايت همسر شهید. تهران: روایت فتح، 1392، 104 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان، زندگي نامه ها، داستان هاي دفاع مقدس 

چكیده: این کتاب به شرح زندگي شهید »منصور ستاري« )1373 1327( مي پردازد که از زبان 
همسر ایشان روایت شده است. در این روایت زندگي شهید از ابعاد مختلف، حضور در جبهه و جنگ 

و عملیات مختلف، خدمات برجسته، سجایاي اخالقي، نحوه شهادت و ... بیان شده است. 

 181. اصالني، محمدرضا. ستوده در آسمان ها و زمین. تهران: کتاب ابرار، 1393، 296 ص،
رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : زندگي نامه، حضرت محمد )ص(، پیامبران، تاریخ اسالم 

چكیده: کتاب حاضر به سرگذشت محمد )ص( پیامبر اسالم اختصاص دارد که در سه بخش با 
عنوان هاي »والدت تا بعثت«، »بعثت تا هجرت« و »هجرت تا وفات« بیان شده است. در این 
سه بخش ابعاد تربیتي، فرهنگي، سبک زندگي، تاریخچه سیاسي و اجتماعي، مشکالت دعوت به 
یکتا پرستي، جنگ، حوادث مهم زندگي، مخالفان و موافقان، و وفات پیامبر )ص( به طور مفصل براي 

آشنایي مخاطب با شخصیت پیامبر)ص( و ابعاد زندگي ایشان بازگو شده است. 

 182. شریعتي، محمد. سفر در آينه: صد حكايت از منطق الطیر عطار نیشابوري. تهران:
منادي تربیت، 1392، 112 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : حکایت، ادبیات فارسي 

چكیده: کتاب حاضر برگزیده صد حکایت از »منطق الطیر«عطار نیشابوري به تصحیح دکتر رضا 
شفیعي کدکني است. در حکایِت »میوه تلخ«، غالمي میوه اي از دست پادشاه مي گیرد. او آن میوه 
تلخ را با لذت مي خورد. پادشاه بعد از فهمیدن تلخي میوه، پي به قدرشناسي و معرفت غالم مي برد.



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش86

 183. ولیئي محمدآبادي،  قربان. سفرنامه مرغان عشق: تلخیص و بازنويسي منطق الطیر
عطار نیشابوري. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 96 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات فارسي، داستان هاي عرفاني 

چكیده: نخستین گام براي نزدیک شدن به گنجینه پربار ادبیات کهن فارسي، شناساندن آن به 
مخاطب عام است تا انگیزه الزم براي مطالعه این آثار در میان خوانندگان غیرمتخصص بوجود آید. 
در کتاب پیش رو منظومه منطق الطیر عطار نیشابوري با زباني ساده و امروزي بازنویسي و تلخیص 
شده است. عالوه بر جمله هاي منثور، اشاره هایي نیز به بعضي ابیات و شواهد منظوم در کتاب درج 

شده است. 

184. نوستلینگر، کریستینه. سوسك طاليي پرواز كن. آیدا علوي. تهران: پیدایش، 1393، 
348 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان آلماني، ادبیات نوجوانان، جنگ جهاني دوم، دوستي، انسانیت 

چكیده: این داستان ماجراهاي مردم شهر »باروتي« در وین را شرح مي دهد؛ مردمانی که جنگ و 
خشونت جنگ جهاني دوم را شاهد هستند. محور داستان ماجراي دوستي دخترکي نه ساله با کومن، 
سرآشپز و سرباز روسي است. این دوستي عجیب در میان جنگ و وحشي گري تصویري از دوستي 

و انسانیت ارائه مي دهد.

185. دوما، الکساندر. سه تفنگدار. سیده آرام رضوي، جالل چاووشي زاهد. تهران: آبشن، 1393، 
136 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي انگلیسي، داستان مصور، ادبیات نوجوانان 

چكیده: داستان »سه تفنگدار« اثر الکساندر دوما، از مجموعه »آشنایي با ادبیات جهان« است که 
به صورت ساده و روان براي نوجوانان نوشته شده است. داستان ماجراي نجیب زاده جواني به  نام 
دارتنیان است که در پي یک ماجراجویي با سه شمشیرزن شجاع به نام هاي آتوس، پوروتوس و 

آرامیس آشنا مي شود. 
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186. رمزي اولمن، جیمز... ]ودیگران[. سه داستان كوتاه. حسین کیاني. تهران: رامان سخن، 
1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، ادبیات فارسي، ترجمه ها 

چكیده: اثر پیش رو دربردارنده سه داستان کوتاه رابیند رانات تاگور، ري برد بري و جیمز رمزي 
اولمن است. این داستان ها با زباني ساده و بیاني روان ترجمه شده اند و با هدف سرگرمي و ترویج 

مطالعه و داستان خواني تدوین گردیده اند. 

187. اکو، اومبرتو. سه قصه. غالمرضا امامي. تهران: چکه، 1393، 116 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

ایتالیا ادبیات  سرگرمي،  و  مطالعه  نوجوانان،  ادبیات  تخیلي،  علمي  داستان  كلیدي :   كلمات 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده سه داستان کوتاه از نویسنده ایتالیایي اومبرتو اکو با عنوان هاي 
»بمب و ژنرال«، »سه فضانورد« و »کره اي دیگر« است. سه فضانورد آمریکایي، روس و چیني با 
سه موشک به سیاره مریخ مي روند. آن ها در حالي  که یکدیگر را دشمن مي انگارند، هر یک به دنبال 
موفقیت و کشف چیزهاي تازه هستند. آن ها سرانجام درمي یابند که همگي در پي یک چیز هستند 

و حس مشترکي دارند، پس با هم در یگانگي و صلح به سر مي برند. 

188. قاسمي، سمیرا. سهراب و سیاوش: دو دالور جاويدان. تهران: جویا، 1392، 114 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان حماسي، بازنویسي شاهنامه 

چكیده: کتاب حاضر داستاني بازنویسي شده از داستان هاي شاهنامه ابوالقاسم فردوسي است که 
در آن سرنوشت سهراب و سیاوش، دو تن از نام آورترین شخصیت هاي شاهنامه، شرح داده شده 
است. در این کتاب درباره شخصیت هاي دیگر از قبیل رستم و افراسیاب، آیین ها و مکان هاي نبرد 

توضیحاتي آمده است. 
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 189. طعان،    محمد. سید بغداد:       قصه جیمي سرباز آمريكايي كه به راز عاشورا پي مي برد.
محمدرضا شیخي محمدي. تهران: خرسندي، 1392، 256 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان هاي واقعي، تاریخ معاصر عراق، حمله آمریکا به عراق، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »سید بغداد« قصه سربازي آمریکایي به  نام جیمي است. جیمي در خانواده اي ارتشي در 
آمریکا بزرگ شده است. پدربزرگ قهرمان جنگ ویتنام و پدرش به باالترین نشانه هاي افتخار جنگ 
سومالي نائل شده است. جیمي همراه ارتش آمریکا براي براندازي رژیم صدام و آزادي عراق از زیر 

یوغ دیکتاتور به این کشور مي آید و در قسمت مخابرات مشغول به کار مي شود. 

190. حجواني، مهدي. سیري در سرويراستاري. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 76 ص، وزیری 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : ویراستاري، شیوه ها، تفاوت ها 

چكیده: سرویراستاري در ایران سابقه  چنداني ندارد و تاکنون، تنها تعداد اندکي از ناشران توانسته اند 
آن را عملي کنند. مبناي تألیف کتاب حاضر، سخنراني نگارنده در تاریخ 11 آبان 1388 در تاالر 
کتابخانه ملي ایران بوده است. نگارنده پس از تعریف لغوي و اصطالحي سرویراستاري، به اهمیت 
این مقوله پرداخته و تفاوت هاي سرویراستاري در حوزه  بزرگ سال و حوزه  کودک را بیان کرده است. 

191. یوسفي، محمدرضا. نمایشنامه نوجوان امروز: شازده و پهلوان. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 52 ص، وزیری 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان، نمایشنامه، پهلوانان 

چكیده: کتاب حاضر شامل نمایشنامه اي فارسي از مجموعه »نمایش نامه نوجوان امروز« است. 
در خالصه نمایش نامه آمده: در شهري، پهلوان سهراب، محبوب همه مردم است. پهلوان سهراب 
یاري رسان همه مردم شهر و حیوانات شهر است. شاهزاده علیا مردي متکبر و پرغرور است. از دیدن 
محبوبیت پهلوان سهراب دچار حسادت مي شود. او ترتیب یک مسابقه کشتي را مي دهد. در این 
مسابقه، اگر سهراب برنده شود تاج و تخت از آِن او خواهد شد و اگر بازنده شود تا آخر عمر غالم 

و برده خواهد بود. 
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192. خسروي، سارا. شاه ايران آرام: براساس زندگي عباس میرزا. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي جیبي، 1392، 152 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان تاریخي، تاریخ، قاجاریان

چكیده: جلد بیست و یکم از مجموعه »سرداران ایران« به سرگذشت و فراز و نشیب زندگي شاهزاده 
ولیعهد، عباس میرزاي قاجار و شرح فداکاري ها و پاسداري هاي وي از این مرز و بوم اختصاص دارد. 
این مجموعه با هدف آشنا کردن نسل جوان با سرداران ملي این مرز و بوم و فداکاري، اندیشه ها و 

باورهاي آن ها تهیه شده است. 

193. تواین، مارک. شاهزاده و گدا. پرستو عوض زاده. تهران: قدیاني، 1393، 112 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات نوجوانان، داستان اجتماعي، شاهزاده و گدا 

چكیده: »شاهزاده و گدا« رماني تاریخي اثر »مارک تواین« است که نابرابري هاي طبقاتي و نظام 
قضایي ناعادالنه را در زمان سلسله تئودورهاي انگلیس نشان مي دهد. »تام کنتي« کوچک ترین 
پسر یک خانواده گداست. یک روز که اطراف دروازه هاي قصر پرسه مي زند، شاهزاده کم سالي را 
مي بیند. نگهبانان تام را مي زنند تا او را دور کنند. اما شاهزاده به آن ها فرمان مي دهد که از این کار 
دست بردارند. بعد از تام دعوت مي کند که به داخل قصر بیاید. و این شروع ماجراهاي جدیدي است. 

 194. جمشیدي، نازنین. شخص شخیص ثالث بزرگ )بیمه شخص ثالث با تكیه بر
 خودروهاي سنگین(. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 1393، 48 ص، خشتي کوچک

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : شخص ثالث، طنز مصور، بیمه خودروهاي سنگین، فرهنگ بیمه 

چكیده: این جلد از مجموعه »بیمه براي همه« دربردارنده تصویرهاي کاریکاتوري و طنزگونه 
درباره بیمه شخص ثالث با محوریت خودروهاي سنگین است. این مجموعه با هدف آشنا کردن 
مخاطب با انواع بیمه، حقوق و مزایاي دارندگان بیمه شخص ثالث و ترویج فرهنگ استفاده بهینه 

از بیمه نامه ها تهیه شده است. 
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195. احمدیان، سکینه. نمایشنامه براي نوجوانان: شفا با عطر گل محمدي. تهران: منادي 
تربیت، 1393، 80 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : نمایش نامه، نوجوانان 

چكیده: »شفا با عطر گل محمدي« نمایش نامه اي حاصل بازنویسي چند داستان از »مثنوي 
مولوي« )دفتر دوم( است این نمایش نامه در سه پرده و در سطح دانش آموزان دبیرستان، با هدف 
آشنا کردن نوجوانان ایراني با ادبیات زبان فارسي و ارائه تصویري از زندگي توأم با معرفت و معنویت 

نوشته شده است. 

 197. عبدي، عباس. رمان نوجوان امروز: شكارچي كوسه كر. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 188 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي فارسي، رمان نوجوانان، مجموعه ها 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده رماني فارسي است که براي کودکان تدوین شده است. در بخشي 
از رمان مي خوانیم: »شاید شبي، روزي، جایي دور یا نزدیک، نتوانسته بود جسم سنگین اش را از سر 
راه کشتي هاي بزرگي که تا ته خلیج فارس مي رفتند و برمي گشتند کنار بکشد. شاید پروانه بزرگ 
نفت کشي تکه تکه اش کرده بود. شاید هم نه ... شاید همان موقع خودش را به زور و زحمت رسانده 

بود به دریاي عمان و از آن جا تا ته اقیانوس هند و آرام شنا کرده بود.« 

196. جعفري، محمدعلي. شکوه دوران: براساس زندگي شهید عباس دوران. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 152 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان، داستان هاي دفاع مقدس 

چكیده: جلد ششم از مجموعه »سرداران ایران« شرح زندگي و فداکاري هاي شهید عباس دوران 
)1361ـ 1329( اختصاص یافته و رخدادهاي جنگ و دفاع مقدس را براي آشنایي نسل جوان با 
باورها، اندیشه ها و ایثارگري هاي شهیدان ایران زمین و سرداران جان  بر کف به تصویر کشیده است.
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198. علیرضایي، وحید. شكوه ساسانیان. تهران: باد، 1393، 176 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان تاریخي، ساسانیان، تاریخ 

چكیده: در این داستان تاریخي چگونگي تصرف سرزمین پارس توسط بابک، حوادث و اتفاقات 
دوران ساسانیان و سرانجام، سقوط حکومت ساسانیان بعد از 420 سال حکومت بر سرزمین ایران 
به تصویر کشیده شده است. داستان از به ریاست معبد آناهیتا رسیدن بابک، درگیري او با گوچیهر، 
فرمانرواي پارس و کشته شدن وي، جنگ بابک با اشکانیان، به قدرت رسیدن ساسانیان آغاز 

مي شود و با شرح مبارزات و کشته شدن یزدگرد، آخرین پادشاه ساساني، به پایان مي رسد. 

199. صفالو، سارا. شهید سید داوود ساالري به روايت مادر. تهران: روایت فتح، 1393، 
80 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان، تاریخ معاصر ایران، ادبیات نوجوانان 

چكیده: جلد هفتم از مجموعه »مادران«، با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، حاوي 
خاطرات و شرح زندگي شهید سیدداوود ساالري )1361ـ 1343( در ابعاد مختلف است که از زبان 
مادر شهید روایت شده است. این مجموعه با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهیدان و به تصویر 

کشیدن استقامت و فداکاري هاي شهیدان و مادران آن ها تهیه شده است. 

200. کوردر، زیزو. شیربان 2. مهرداد تویسرکاني. تهران: قدیاني، 1393، 440 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان تخیلي، رمان نوجوانان، مطالعه و سرگرمي 

چكیده: مجموعه سه جلدي »شیربان« اثر زیزو کوردر دربردارنده رماني براي نوجوانان است. 
کوردر در این رمان زندگي پسربچه اي را روایت مي کند که به سبب تغییرات ژنتیکي که براي او 
به وجود مي آید، توانایي حرف زدن با شیرها و گربه ها را پیدا مي کند. چارلي که به حرفه شیرباني 
مشغول است، با این توانایي مي تواند اتفاقاتي را رقم بزند که جذاب و دوست داشتني  اند. در این 
جلد قصه چارلي و شیرهایي که از یک سیرک شناور و از دست یک رام کننده شیر مرموز و بد فرار 

کرده اند روایت شده است. 
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201. کوردر، زیزو. شیربان 3. مهرداد تویسرکاني. تهران: قدیاني، 1393، 384 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : رمان ترسناک، ادبیات نوجوانان، داستان تخیلي، مطالعه و سرگرمي 

چكیده: مجموعه  سه جلدي »شیربان« دربردارنده  رماني تخیلي و ماجراجویانه براي نوجوانان 
است. در این رمان زندگي پسربچه اي به نام چارلي روایت مي شود که به سبب تغییرات ژنتیکي که 
براي او به  وجود مي آید، توانایي حرف زدن با شیرها و گربه ها را پیدا مي کند. چارلي نجات دهنده  
شیرها، سیرک باز و فرزند دو دانشمند است که بعد از اتفاقات بسیار، پدر و مادر خود را مي یابد و آن ها 
ضمن تعریف از گذشته و حوادث آن براي یکدیگر، درگیر ماجراهاي جدید و خطرناکي مي شوند که 

سرنوشت چارلي را رقم مي زنند. 

202. جاللي، مجید. شیرين تر از عسل: داستان هايي برگرفته از حكايت هاي كلیله 
و دمنه. تهران: گل آذین، 1391، 104 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
 كلمات كلیدي : داستان مصور، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي 

چكیده: این کتاب دفتر سوم از مجموعه »شیرین تر از عسل« دربردارنده مجموعه داستان هاي 
پندآموزي، برگرفته از کلیله و دمنه است. در داستان دزد احمق، دزد ساده لوحي به همراه عده اي از 
دزدان به پشت بام مرد زحمتکشي مي روند تا به خانه وي وارد شوند و اموال وي را سرقت کنند. مرد 
زحمتکش همراه همسرش یکي از دزدان ابله را اسیر و او را براي همیشه از دزدي پشیمان می کند. 

 203. جاللي، مجید. شیرين تر از عسل: داستان هايي برگرفته از حكايت هاي گلستان
سعدي. تهران: گل آذین، 1391، 112 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: این کتاب دربردارنده مجموعه داستان هاي آموزنده برگرفته از »گلستان سعدي« است. 
داستان ها در هشت باب با عنوان هاي »در سیرت پادشاهان«، »در اخالق درویشان«، »در فضیلت 
قناعت«، »در فواید خاموشي«، »در عشق و جواني«، »در ضعف و پیري«، »در تأثیر تربیت« و »در 

آداب صحبت« ارائه شده است. 
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204. ماگنوس انزنسبرگر، هانس. شیطونك سرزمین اعداد. حمیده جمشیدي ها. تهران: 
قدیاني، 1391، 240 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : مطالعه و سرگرمي، ریاضیات، داستان تخیلي، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: در این داستان رابرت پسر نوجوان 12 ساله اي است که از ریاضي و اعداد و هر چیزي که 
به اعداد مربوط مي شود متنفر است. تا اینکه شبي در خواب با شیطونکي از سرزمین اعداد مالقات 
مي کند. شیطونک با راهکارها و تکنیک هاي معجزه آسا و جذاب ریاضي را به رابرت آموزش مي دهد 
و او را به اعداد عالقه مند مي سازد. کتاب حاضر با هدف از بین بردن ترس کودکان و نوجوانان از 

ریاضیات و آموزش ریاضیات، به شکل جذاب و در قالب سرگرمي تدارک دیده شده است. 

205. جلیني، لیال. صفر مرزي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1391، 112 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان، ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق 

چكیده: کتاب حاضر ماجراي دختري به نام »پونه« است که در زمان جنگ ایران و عراق اسیر 
شده است. او را پیرزنی تنها بزرگ کرده است. چندین سال صفیه ایراني بودن او را مخفي نگه 
داشته و از او در مقابل مردان هوسباز مراقبت کرده است. اینک صفیه برخالف میل باطني، با اعمال 

سختگیرانه خود پونه را راهي مرز مي کند تا به زادگاه خود ایران بازگردد. 

206. صادق نیا، محسن. صید و صیاد. تهران: سوره سبز، 1392، 54 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان، داستان واقعي 

چكیده: »صید و صیاد«، جلد اول از مجموعه »حدیث ماندگاري«، حاوي داستان هایی کوتاه و 
واقعي از شهید سپهبد علي صیاد شیرازي درباره دفاع مقدس، مبارزات، تجارب، دستاوردها، رنج ها و 

مشکالت آن دوران و بعد از آن است. 



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش94

 207. ضیایي نجف آبادي، مریم. طبیب عشق: روايتي از زندگي دانشمند برجسته جهان
 اسالم استاد فرزانه دكتر فريدون عزيزي. قزوین: مهرگان دانش/ سایه گستر، 1393، 334 ص،

رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : پزشکان ایراني، زندگي نامه 

چكیده: »طبیب عشق« به شرح زندگي دانشمند برجسته جهان اسالم، دکتر فریدون عزیزي، 
اختصاص دارد. نگارنده در این کتاب دوران کودکي و نوجواني، دوران دانشجویي، تحصیل، تدریس 
و طبابت در آمریکا، بازگشت ایشان به ایران، نقش ایشان در تحوالت مهم پزشکي و بهداشتي 

معاصر ایران، سجایاي اخالقي، و... ایشان را شرح داده است. 

208. فونکه، کورنلیا. طلسم سیاه دل. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 
764 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: در این داستان تخیلي شخصیت هایي وجود دارند که داراي قدرت هاي جادویي هستند. 
مگي مي تواند شخصیت ها را از کتاب بیرون بکشد و وارد دنیاي واقعي کند. فنوگیسو، نویسنده اصلي 
کتاب طلسم سیاه دل است و مي تواند شخصیت ها را بیرون بکشد و دوباره داخل کتاب کند. انگشت 
خاکي شخصیت بیرون کشیده شده از صفحات طلسم سیاه دل است. او به اسم »هنرمند آتش« 
شناخته شده است. فرید از کتاب »قصه هاي هزار و یک شب« بیرون آمده است و شاگرد انگشت 

خاکي و نسبت به او وفادار است.

209. احمدیان، سکینه. نمایشنامه براي نوجوانان: طوطي و بازرگان. تهران: منادي تربیت، 
1393، 80 ص، پالتویی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : نمایش نامه، ادبیات نوجوانان، بازنویسي مثنوي مولوي 

چكیده: نمایش نامه »طوطي و بازرگان« حاصل بازنویسي قصه اي به همین نام از دفتر اول مثنوي 
معنوي است. در این نمایش نامه بازرگاني یک طوطي سخن گو دارد. هنگام سفر به هندوستان 
طوطي از بازرگان مي خواهد که وصف حال او را براي دوستانش در گلستان بازگو کند. یکي از 
دوستان طوطي با اجراي مرگ ساختگي، نحوه آزادي از قفس را به طوطي بازرگان مي آموزد و 

طوطي با اجراي آن خود را آزاد مي کند. 
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210. منتظري، مهدیه. عسلي. تهران: سوره سبز، 1392، 112 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : جنگ ایران و عراق، شهیدان، زندگي نامه، فرهنگ شهادت 

چكیده: کتاب »عسلي« با موضوع جنگ تحمیلي، دربردارنده خاطرات شهیدان سرتیپ دوم ستاد 
قنبر قنبرزاده، )1365ـ 1314( و سروان خلبان و امیرهوشنگ قنبرزاده )1388ـ 1356( است که از 
زبان خانواده، هم رزمان، دوستان، آشنایان و... ایشان بازگو شده است. در پایان کتاب تصویرهاي 
مستندي از شهیدان، حضور آنان در جبهه و جنگ، یادبودها، وصیت نامه هایشان و... گنجانده شده 

است. 

211. بصیري، مریم. عطر حضور و طوباي محبت. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 
1392، 56 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : فیلم نامه ها، ادبیات جنگ، دفاع مقدس 

چكیده: این مجموعه شامل دو فیلم نامه عطر حضور و طوباي محبت است که قهرمان هاي آن 
بیشتر از میان نوجوانان است. شور محسن براي برپایي مجلس امام حسین)ع( با ساده دلي و پاکي 
طوبي همراه مي شود تا در سایه حضور پدرانشان در جبهه هاي نبرد، حماسه اي دیگر بیافرینند و 

عطر حضور به مشام برسد.

 212. امیدي، فاطمه. عطر شهادت پیرامون شهید و شهادت. تهران: منادي تربیت، 1392،
108 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »عطر شهادت« دفتر سوم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي 
فرهنگي جنگ  دربردارنده وصیت نامه شهداي  این جلد  است.  فرهنگي«  ده گانه شهداي   دفتر 

تحمیلي عراق علیه ایران پیرامون موضوع »شهید و شهادت« است.
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213. عطائي، زینب. عطشان: فكه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 110 ص، جیبي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان هاي دفاع مقدس، ایثار و مقاومت 

چكیده: جلد هشتم از مجموعه »مناطق جنگي ایران« در بردارنده داستاني از منطقه جنگي »فکه« 
است. فکه یکي از محورهاي اصلي تجاوز ارتش عراق به شمال خوزستان است که در زمان جنگ 

صحنه حماسه آفریني رزمندگان اسالم و ظلم ارتش بعث عراقي بوده است.

214. وجداني، عبدالحسین. عمو غالم. تهران: امیرکبیر، 1393، 192 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان ها، ادبیات فارسي، شعر فارسي 

چكیده: مجموعه حاضر شامل داستان هاي پرمغز و اصیل این مرز و بوم است که براي تدوین 
آن از گنجینه سرشار ادب فارسي بهره گرفته شده است. بیشتر این داستان ها در مجله یغما همراه 
با تشویق هاي حبیب یغمایي )مدیر وقت مجله( انتشار یافته است. سوسکي، پهلوان نوروز، خسرو، 

دیوار کوتاه، سروناز و... از جمله داستان هاي کتاب است. 

215. خانزادیان، سرو. غارنشینان. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1393، 160 ص، رقعی 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان مصور، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این داستان ماجراي پسري به  نام»وانیک« است. او 15 سال دارد و در روستاي »ُست« 
ارمنستان زندگي مي کند. زماني که وانیک به همراه سگش با مقداري تجهیزات در برف کوهستاني 
»سیاه کوه« به سوي پدرش در پناهگاه کوهستاني چوپانان مي رود، در برف سنگین گرفتار مي شود. 
او و سگش سر از غار زیرزمیني سواحل دریاچه »کاپودان« درمي آورند و اینک به مدت 91 روز در 

غار زندگي کرده و موفق به کشف انبار بزرگي از سنگ مس مي شوند.
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216. توکلي، زهرا. غمنامه بي قراري: تلخیص و بازنويسي لیلي و مجنون نظامي. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 96 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات فارسي، داستان هاي عرفاني 

جهت  در  ارزشمند  گامي  فارسي  ادبیات  شاخص  منظومه هاي  تلخیص  و  بازنویسي  چكیده: 
شناساندن پیشینه داستان نویسي در ایران و نیز برخوردار شدن از عناصر حکمت و معرفت نهفته در 
آنها است. در این اثر، منظومه لیلي و مجنون از نظامي گنجوي به زبان ساده و نثر امروز بازنویسي 

شده است. در میان بندها، اشاره هایي به بیت هاي اصلي اثر نیز رفته است. 

217. حیدري، مصطفي. فانوس شكسته بستان. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 
152 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، جنگ تحمیلي، سرگذشت نامه ها 

چكیده: جنگ تحمیلي نبردي میان دو کشور و محدود به عرصه هاي جغرافیایي و حتي نظام 
حکومتي و سیاسي خاص نبود، بلکه مصافي فراتر بود، آنچنان که به درستي نبرد حق علیه باطل نام 
گرفت. در این کتاب رویدادهاي جنگ و شرح جانفشاني هاي رزمندگان در جبهه ها در قالب داستان 

و با زباني ساده و روایت گونه بازگو شده است. 

218. پناک، دانیل. ماجراهاي کامو نابغه  قهرمان: فرار از قطب. تهران: شهرقلم/ چکه، 1392، 
80 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، داستان هاي تخیلي، ادبیات کودکان 

چكیده: کامو بهترین دوست دنیا است. دوستي که خوابش را مي بیني، دلت مي خواهد همیشه باشد 
و کارهاي او غیرقابل پیش بیني و هوشمندانه و جنون آمیز و خنده دار است. این اثر حاوي داستاني 

تخیلي است که با هدف سرگرمي براي نوجوانان نگاشته شده است. 
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219. فریتاس، اف. سي. فرزند تبعیض، پدر آزادي: زندگي و مبارزات مهاتما گاندي. 
محمدامین باباربیع. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 96 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : سیاستمداران، تاریخ هندوستان، سرگذشت نامه ها، تاریخ

چكیده: کتاب حاضر، با نام »فرزند تبعیض، پدر آزادي« از مجموعه »آزادي خواهان بزرگ جهان« 
به سرگذشت مهاتما گاندي، رهبر آزادي خواه هندوستان اختصاص دارد. در این کتاب نخست 
مختصري از تولد، زندگي شخصي و خاطرات کودکي و نوجواني گاندي ارائه شده و سپس فضاي 
تربیتي، سیاسي، اجتماعي و اقتصادي زمان وي، اعتقادات و مبارزات او براي جلوگیري از تبعیض 

نژادي و احیاي آزادي و حقوق سیاه پوشان شرح داده شده است. 

220. زارع زاده، فرنیان. فرنیان ايران: براساس زندگي سورنا. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي 
جیبي، 1391، 174 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان تاریخي، سرداران ایران، اشکانیان

چكیده: در این جلد از مجموعه »سرداران ایران«، داستاني درباره سورنا، پادشاه اشکاني آورده شده 
است. سورنا جواني نیرومند، برازنده و دالور است که با رأي بزرگان، بعد از پادشاه مقتول اشکاني، 
مهرداد، به پادشاهي مي رسد و به پایتخت یعني »تیسفون« مي رود. او که تالش خود را براي 
حکومت بر پایه عدل و ظلم ستیزي بر پا مي کند، اسیر حسادت بدخواهان، از جمله پاکروس مي شود.

 

221. عابدي، داریوش. فقط يك چاپ. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1392، 412 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : رمان، جبهه، جنگ 

چكیده: »پژمان« داستان نویسي است که از قبول کارهاي سفارشي سر باز مي زند. در این میان، 
ناشري به نام »عماد« از او تقاضاي تمام کردن داستاني نیمه کاره درباره یک شهید را دارد. اما پژمان 
قبول نمي کند. تا اینکه »نیلوفر«، همسر پژمان تصادف مي کند و پژمان براي تأمین هزینه هاي 
عمل، مجبور به پذیرفتن پیشنهاد عماد مي شود. بدین ترتیب، وارد جریان زندگي شهید و نوشتن 

داستان او مي شود.
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 222. مالمیر، روح اهلل. فهمیده هاي مدرسه: 64 فراز ادبي و داستاني براي كوچك ترين
شهید دانش آموز 32 استان. تهران: منادي تربیت، 1392، 88 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : ادبیات نوجوانان، جنگ ایران و عراق، شهیدان دانش آموز 

چكیده: کتاب حاضر، با موضوع جنگ ایران و عراق دربردارنده 64 فراز ادبي و داستاني براي 
کوچک ترین شهیدان دانش آموز 32 استان کشور است. در این کتاب زندگي نامه مختصر شهیدان، 

به همراه خاطره، وصیت  و دل نوشته به همراه تصویرهاي مستند از ایشان گنجانده شده است. 

223. نیک بین، ناهید. ُقلُقلك. تهران: سوره سبز، 1392، 38 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان، داستان 

چكیده: کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه »حدیث ماندگاري« با موضوع جنگ تحمیلي عراق 
علیه ایران است. در این جلد چند داستان کوتاه از خانواده ها و همسران نیروهاي رزمنده دفاع مقدس، 
و مبارزات، تجارب، دستاوردها، رنج ها و مشکالت آن دوران و بعد از آن بیان شده است. عنوان هاي 

داستان ها عبارتند از: »ساک«، »باز غافلگیرم کرد« و »قلقلک«. 

224. منصوربیگي، ثریا. قبل از سپیدي. تهران: سوره سبز، 1392، 38 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان واقعي، شهیدان 

چكیده: در این جلد چند داستان کوتاه و واقعي از سرهنگ رفیع غفاري، شکارچي تانک در جنگ، 
درباره مبارزات، مشکالت، دستاوردها و... دوران دفاع مقدس و بعد از آن نقل شده است. در بخشي 
از داستان قبل از سپیدي مي خوانیم: »ستوان در حال سازمان دهي عملیات بود و کنار سربازهاي 
آرپیچي زن ایستاده بود و به آن ها گوشزد مي کرد که چه زماني و کجا را حمله قرار بدهند که 

تیرهایشان به خطا نرود...«
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225. تحویلي نائیني، آزاده. قصه غصه هاي تو: دهلران. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 
1392، 136 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ ایران و عراق، داستان هاي دفاع مقدس

چكیده: »قصه غصه هاي تو« جلد دوازدهم از مجموعه »مناطق جنگي ایران« است که حوادث 
و رخداد هاي جنگ تحمیلي در منطقه دهلران، از جمله عملیات والفجر6، عملیات خیبر و ... را به 

 صورت روایت و داستان به تصویر کشیده است.

226. اتوود، مارگارت... ]ودیگران[. قصه ها، افسانه ها و سروده هاي مردم و سرزمین 
كانادا. حسن گل محمدي. تهران: آواز، 1393، 222 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : زندگي نامه، افسانه هاي کانادایي، ادبیات جهان، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول دربردارنده مجموعه قصه ها و 
افسانه هاي مردم مهاجر سرزمین کانادا، از نویسندگان متفاوت با این عنوان هاست: »سنگ قصه گو«؛ 
»شعبده باز و مرد دانا«؛ »پسر خورشید«؛ »زندگي در چمنزار«؛ »پرنده شوم«؛ »سگ شکاري کانادا«، 
و.... بخش دوم کتاب، دربردارنده نغمه ها و سروده  هاي مردم مهاجر کانادا، به همراه زندگي نامه 

مختصري از شاعران کاناداست.

 227. فیاضي، رضا. قصه هاي آسیه آباد. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 56 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، داستان کوتاه، خاطره نویسي 

چكیده: این کتاب حاوي قصه هایي کوتاه، برگرفته از خاطرات نویسنده است. در بخشي از داستان 
»اِبو« مي خوانیم: »یک مرتبه مي پکیم از خنده... آقاي عبوس؟! این اصطالح رو از کجا پیدا کردي 
شنگول؟! شنگول شانه باال مي اندازد که خب دیگر ماییم بچه جان! همه ریسه مي رویم از خنده. 
مي گویم کافي است فقط خودت جلوي راهش سبز بشوي، حتماً راهي بیمارستانش مي کني. نمایش 

بامزه اي شده است.« 
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228. النگ، اندرو. قصه هاي پريان كتاب زيتوني. علي اکبر خداپرست. تهران: هیمه، 1391، 
304 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : افسانه هاي پریان، داستان هاي تخیلي، ادبیات کودکان 

چكیده: کتاب »قصه هاي پریان زیتوني« دربردارنده قصه ها و حکایت هایي سرگرم کننده و باور 
نکردني از ترکیه، هند، دانمارک، ارمنستان، سودان و... است. این مجموعه حاوي 29 قصه از 
اندروالنگ است که با زباني شیوا و روان حکایت شده اند. به عالوه، بزرگ ترین مجموعه داستان هاي 
پریان به زبان انگلیسي است و در زمره  جامع ترین مجموعه هایي است که تاکنون گردآوري شده اند. 

اندروالنگ مشهورترین راوي قصه هاي عامیانه و فولکور در انگلیس به  شمار مي رود. 

 229. آذریزدي، مهدي. قصه هاي مثنوي مولوي: قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب.
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 127 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : قصه، ادبیات نوجوانان، مثنوي مولوي 

چكیده: این کتاب دربردارنده برگزیده قصه هایي آموزنده از »مثنوي مولوي« است. در داستان 
بقال و طوطي، بقالي یک طوطي کاکل به سر و سخن گو دارد. روزي گربه اي به مغازه مي آید و 
وقتي طوطي از دست وي فرار مي کند، شیشه روغن بادام را مي شکند. بقال با چوبي طوطي را 
مي زند. موهاي سر طوطي َکنده مي شود و خودش نیز مدتي سکوت مي کند. اما در ادامه ماجراي 

عبرت آموزي براي کساني که از این ماجرا آگاه اند، رخ مي دهد.

 230. آذریزدي،          مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب:         قصه هاي برگزيده از چهارده
معصوم )ع(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1393، 176 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : داستان مصور، ادبیات نوجوانان، آموزش دیني، قصه هاي مذهبي 

چكیده: این کتاب از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«، حاوي برگزیده قصه هایي 
مذهبي و آموزنده از 14 معصوم)ع( است. در قصه خط خوب، امام حسن)ع( و امام حسین)ع(، هنگام 
خردسالي مطلبي را با خط خود مي نویسند. آن ها از پیامبر)ص(حضرت علي)ع( و مادرشان حضرت 
فاطمه)س(، درباره اینکه کدام  یک خوب است، سوال مي کنند. فاطمه زهرا)س(، با آزموني و تشویق، 

آن دو را با مفاهیمي درباره خواست خدا و... آشنا مي کند. 
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231. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي شیخ عطار. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 144 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : ادبیات نوجوانان، داستان مصور، آموزش مهارت هاي زندگي 

و  از سه کتاب »منطق الطیر«، »مصیبت نامه«  داستان هایي  برگزیده  این جلد حاوي  چكیده: 
»الهي نامه« شیخ عطار نیشابوري است. در داستان گداي عاشق، گدایي عاشق دختر زیبا و محبوب 
حاکم مي شود. روزي دختر از روي ترحم خنده اي به گدا مي کند. گدا این حرکت دختر را دلیلي بر 
توجه و محبت دختر مي پندارد و بیشتر عاشق مي شود. اما در پي گفت وگوي گدا با دختر حاکم، گدا 

به ناداني خود پي مي برد.

232. صحنه، یداله. قطره اي در بحر. گنبد کاووس: ایل آرمان، 1393، 166 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : سفرنامه، خاطرات، حج

چكیده: قطره اي در بحر، دربردارنده سفرنامه یداهلل صحنه )متولد: 1349 ه.ش( دانش آموخته رشته 
زبان و ادبیات فارسي و معلم پژوهشگر و شاعر ایراني از سفر به حج و زیارت کعبه است. در این 
کتاب نویسنده شرح چگونگي سفر، احساسات و آرزوها و اشتیاق هایش، وقایع و حوادث سفر زیارت 
کعبه، غار حرا، کوه احد، جبل النور، قبرستان ابوطالب و... را به همراه تصویرهاي مستند و مناجات 

خود آورده است. 

233. رمضاني، مهدي. قلم در پابوس حرم. قزوین: سایه گستر، 1392، 156 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : نمایش نامه مذهبي 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه نمایش نامه هاي برگزیده هفتمین »جشنواره سراسري 
نمایش نامه ها  این  در  است.  در سال 1391  موضوع »فرهنگ رضوي«  نمایش نامه نویسي«  با 
 تصویري جذاب از شخصیت واالي امام رضا)ع( معجزات ایشان و عشق نویسندگان به ائمه اطهار )ع(

و امام رضا )ع( ارائه شده است.
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 234. عبدالحسیني، سهیال. كفش هايت را به من بسپار و چند داستان ديگر. تهران: امیرکبیر:
کتاب هاي جیبي، 1392، 144 ص، رقعی 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این جلد از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید«، دربردارنده سه داستان برگرفته از 
مضامین »نهج البالغه«، است. فیلم سازي که در یکي از ساکت ترین، آرام ترین و کم حادثه ترین 
شهرستان هاي ایران زندگي مي کند، به قبرستاني مي رود تا مستندي تهیه کند. او در قبرستان با 
عموعباس آشنا مي شود؛ مردي که کفش دار یکي از زیارتگاه هاست. طرز زندگي عمو عباس موجب 

عبرت و حیرت دیگران و سوژه فیلم فیلم ساز مي شود. 

235. قائدي، فاطمه. كوچه هاي باران خرمشهر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 
118 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، جنگ تحمیلي، سرگذشت نامه ها 

چكیده: در هنگامه نبرد تحمیلي هشت ساله، مناطقي جغرافیایي از ایران صحنه خلق حماسه هاي 
رزمندگان غیور اسالم بود. در این اثر شرح رشادت ها، دالوري ها و ازجان گذشتگي هاي دالورمردان 

و شیرزنان در پاسداري از سرزمین ایران در قالب داستان بیان شده است. 

 236. قاضي، مرتضي. يادگاران: كتاب احمدي روشن. تهران: روایت فتح، 1393، 112 ص،
رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : شهیدان، سازمان انرژي اتمي ایران

چكیده: این کتاب که از مجموعه »یادگاران« است، روایتي از زندگي شهید مصطفي احمدي 
روشن )1390 1393( را نقل مي کند. مصطفي احمدي روشن یکي از مردان عاشق شهادت بود که 
بعد از فراغت از دانشگاه در »سازمان انرژي اتمي ایران« مشغول به  کار شد. وي در سمت معاون 

بازرگاني سایت نطنز مشغول خدمت بود که به افتخار شهادت نائل آمد. 
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 237. سدویک، مارکوس. كتاب روزهاي مرده. آرزو احمي. تهران: پیدایش، 1393، 384 ص،
رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان، اشباح و جادوگران 

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني مخوف از قدرت، مبارزه و جادوهاي خطرناک است. داستان 
در پنج روز در زمان هاي نیمه دوم قرن هجدهم و در شهري قدیمي که زماني باشکوه بوده و اکنون 
در حال فروپاشي است، اتفاق مي افتد. این لحظات بین کریسمس و سال نو واقع اند که به روزهاي 
ُمرده معروف اند. در این روزها اشباح این سو و آن سو مي روند و اتفاق هایي عجیبي در شهري تاریک 

با زمین هایي یخ زده مي افتد. 

 238. زالي، سمانه. يادگاران: كتاب غالمرضا رضايي. تهران: روایت فتح، 1393، 112 ص، 
رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان، خاطرات شهیدان، روایت فتح 

چكیده: این کتاب، از مجموعه »یادگاران« با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، دربردارنده 
روایتي از زندگي و شهادت جانباز دفاع مقدس، غالمرضا رضایي است که ابعاد گوناگون زندگي وي 

را از زبان بازماندگان بازگو مي کند. 

239. معصومي نژاد، سیداحمد. يادگاران: كتاب غالم علي رجبي. تهران: روایت فتح، 1393، 
112 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان، خاطرات شهیدان

چكیده: کتاب حاضر، با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، دربردارنده روایتي از شهید 
غالم علي رجبي )جندقي( است و ابعاد گوناگون زندگي این شهید را از زبان بازماندگان نقل مي کند. 
کتاب با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و خاطره شهداي دفاع مقدس تهیه 

شده است. 
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240. واالیي، علي اکبر. كشتي سیراف. تهران: مدرسه، 1391، 68 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان فارسي، داستان نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني ویژه نوجوانان است. در بخشي از داستان مي خوانیم: 
صبح، ناخدا پیش از همه با صداي برخورد امواج مالیم دریا با صخره هاي ساحل چشم گشود و 
نگاهش را به آسمان آبي و عمیق جزیره دوخت. شادمان سر از زمین برداشت و نیم خیز نشست و 

به دریا چشم دوخت.

241. نیستاني، محمدرضا. كالسي از جنس واقعه: درس هايي كه از استاد غالمحسین 
شكوهي آموخته ام. تهران: آموخته، 1393، 100 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : خاطرات معلمان، دانشگاه ها، آموزش  و پرورش 

چكیده: نگارنده کتاب با استفاده از رویکرد پدیدارشناسانه مبتني بر »تجربه خودزیسته« به تبیین و 
تحلیل کالس هاي دکتر غالمحسین شکوهي، نخستین وزیر آموزش   و  پرورش بعد از انقالب اسالمي 
ایران پرداخته است. نگارنده به عنوان راوي اول شخص تالش کرده است، ضمن بیان پیشامدها، حوادث 
و تجربه هاي خود، به  توصیف، نقد و ارزیابي اندیشه ها و شیوه هاي تربیتي غالمحسین شکوهي بپردازد.

242. اسماجا، بریژیت. كلبه عمو ژو. افسر افشاري. تهران: پیدایش، 1392، 84 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان هاي بلند، ادبیات نوجوانان، ادبیات داستاني 

چكیده: اثر حاضر دربردارنده داستاني براي نوجوانان است. لي لي که راوي داستان است، رویدادها و 
اتفاقاتي را بازگو مي کند که در دیدار با عمو ژو و گذراندن روزها در خانه او تجربه کرده است. عمو ژو 
از همه شوهرخاله ها بزرگتر است و لي لي او را بیشتر از همه دوست دارد، چون الغر است، هیچ وقت 

داد نمي کشد و همیشه هم بوي صابون برگردون مي دهد. 
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 243. امیدي،  فاطمه. كلمات بیداري پیرامون نماز و روزه، احكام اسالمي، حديت نفس،
تقوا و حجاب. تهران: منادي تربیت، 1392، 130 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »کلمات بیداري« دفتر هشتم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي 
دفتر ده گانه شهداي فرهنگي«  است. این جلد حاوي وصیت نامه هاي شهداي فرهنگي در جنگ 

پیرامون موضوع نماز و روزه، احکام اسالمي، حدیث نفس، تقوا و حجاب است.

244. گله داري، حمید. گردان شهادت. تهران: سوره سبز، 1392، 38 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان، داستان واقعي، گردان شهادت 

چكیده: کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه »حدیث ماندگاري«، با موضوع جنگ تحمیلي عراق 
علیه ایران است. در این جلد داستان هاي کوتاه از گردان شهادت و درباره دفاع مقدس، مبارزات، 

تجارب، دستاوردها، رنج ها و مشکالت آن دوران و بعد از آن بیان شده است. 

 245. فلچر، سوزان. گمشده شهرزاد. حسین ابراهیمي. تهران: پیدایش، 1392، 372 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان هاي تاریخي، داستان هاي بلند، ادبیات 

چكیده: در قصه هاي قدیمي، گاه ضعیف ترین موجودات به چنان نیرویي دست مي یابند که کسي 
انتظار ندارد؛ مثال موشي جان شیري را نجات مي دهد. نویسنده این رمان در کنار روایت شهرزاد 
قصه گو، داستان مرجان دختري نه چندان زیبا را که یک پایش مي لنگد، از زبان خود مرجان تعریف 

مي کند.
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246. توکلي، زهیر. گنج راز: تلخیص و بازنويسي مخزن االسرار نظامي گنجوي. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 128 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : شعر عرفاني، بازنویسي، داستان منظوم، ادبیات نوجوانان 

بازنویسي  و  تلخیص  به  منظوم«  داستان هاي  »بازنویسي  مجموعه  از  یازدهم  جلد  چكیده: 
»مخزن االسرار« اثر نظامي، شاعر قرن ششم اختصاص دارد. این مجموعه شامل مقاالتي است و 
در هر مقاله حکایاتي آورده شده است. »در آفرینش آدم«، »در اعتبار موجودات«، »در ترک مئونات 
دنیوي«، »در نکوهش جهان«، »در پرستش و تجرید«، »در وقاحت ابناي عصر«، و... عنوان هایي 

از این مقاله ها هستند. 

 247. مک فادن، دینا. گوژپشت نتردام. شهال انتظاریان. تهران: قدیاني، 1393، 112 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان

چكیده: در این کتاب، دختر کولي جوان و زیبایي به نام »اسمرالدا« با سگ خود برنامه اجرا مي کند. 
»کلود فرولو«، رئیس شماس هاي نتردام در نهان عاشق اسمرالدا شده است. او سعي مي کند با 
کمک »کازیمودو«، ناقوس زن گوژپشت و بدشکل نتردام، اسمرالدا را برباید. ولي با دخالت کاپیتان 

»فوبوس دوشاتوپر« ناکام مي ماند و کازیمودو دستگیر مي شود. 

248. کاظم زاده، جمیله. گوهر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 152 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: گوهر دختر مشهدي رضا، سرکارگر کارخانه ریسندگي حاج رمضان است. حاج رمضان با 
مشهدي رضا رفتار بدي دارد. گوهر که در حال تحصیل و دختر با وقاري است، چند بار براي سر 
زدن به پدر به کارخانه مي رود. حاج رمضان او را براي پسرش فرامرز مي خواهد. فرامرز، برخالف 
پدر، جواني مهربان و باشخصیت است. گوهر و فرامرز در پي اتفاقاتي عاشق هم مي شوند و با 

رضایتمندي در پي وصال هم هستند.
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 249. گودیني، محمدعلي. گیس دراز و ريش دراز. تهران: کتاب ابرار، 1392، 230 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : مجموعه داستان، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه است. در داستان گیس دراز و ریش دراز 
مي خوانیم: گیس دراز و ریش دراز سال هاست در پارک زندگي مي کنند. روزي دو مرد سرگردان در 
نیمکت آن ها، گفت وگویي از کتاب جدید و نقد و بررسي آن مي کنند و براي گرفتن جایزه بهترین 
کتاب نقشه اي مي کشند. گیس دراز و ریش دراز با پي بردن به نقشه آن ها با کتاب هاي جامانده از دو 
مرد سرگردان، به جلسه نقد و بررسي کتاب مي روند و طي گفت وگویي به  عنوان دو نابغه در عرصه 

نقد و کارشناسي ادبیات شناخته مي شوند.

250. عباس زاده، حسین. لبخند پشت پنجره. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1392، 
54 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان کوتاه، دفاع مقدس، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده چند داستان کوتاه است در قسمتي از داستان لبخند پشت پنجره 
مي خوانیم: »مملي به ته کوچه نگاه کرد. سربازها به ته کوچه رفتند. آب از گوشه لبش آویزان شد. 
سربازها تا ته کوچه رفتند. به دیوار بلند و آجري برخوردند. مملي نگاهي به سربازها کرد که مستقیم 
به سمتش مي آمدند. به پنجره نگاه کرد. چراغش روشن شده بود. گوشه پرده کنار رفت. مملي لبخند 

زد. سربازها مستقیم به سمتش آمدند...«

 251. دویل، آرتور کانن. ماجراهاي شرلوك هلمز جلد )1(. امین توکلي. تهران: آبشن، 1392،
144 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات بین المللی، داستان پلیسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این جلد از مجموعه »ماجراهاي شرلو ک هلمز« حاوي شش داستان کوتاه است: در یکي 
از داستان ها به نام »مستأجر نقابدار« ماجراي هنرمندي زیبا به  نام خانم راندر آمده است. او شبي در 
حادثه اي توسط شیر دست آموزي زخمي مي شود و شیر قسمتي از صورتش را مي جود. شاهدان در 
آن شب از وجود مرد دیگري خبر مي دهند و خانم راندر را براي کاستن از عذاب وجدان خود، ماجراي 

همکاري اش را با رئیس سیرک براي کارگاه خصوصي بازگو مي کنند. 
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 252. دویل، آرتور کانن. ماجراهاي شرلوك هلمز جلد )2(. امین توکلي. تهران: آبشن، 1392،
144 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات بین الملل، داستان پلیسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه، جلد دوم از مجموعه »ماجراهاي 
شرلوک  هلمز« است. در داستان خون آشامي از ساسکس، یکي از تاجران بزرگ چاي به شرلوک 
هلمز، از خون آشام شدن همسرش و نوشیدن خون فرزند خردسالشان مي گوید و از او کمک 

مي خواهد. 

 253. رنجي پور، علي. ماجراهاي ظفرخان شخص ثالث. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي
ایران، 1392، 68 ص، خشتي کوچک

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : آموزش بیمه، لطیفه و طنز، داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: جلد اول از »مجموعه بیمه براي همه« دربردارنده داستاني طنزآمیز درباره بیمه  اتومبیل 
است. در این داستان مخاطب با تاریخچه بیمه، بیمه  اتومبیل، حقوق بیمه اي، مزایاي بیمه  اتومبیل 
و... آشنا مي شود. این مجموعه با هدف توسعه فرهنگ بیمه و آشنا کردن مخاطب با خدمات بیمه 

و انواع آن، حقوق بیمه اي و... تهیه شده است. 

 254. کیواني، مژگان. ماه پیشوني )متل هاي فولكلوريك چهارمحال و بختیاري(. تهران:
سامان دانش، 1393، 288 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان ها، متل هاي چهارمحال و بختیاري، ادبیات کودکان و نوجوانان، مطالعه 

و سرگرمي 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده  مجموعه متل هاي فولکلوریک چهارمحال و بختیاري است. در 
داستان ماه پیشوني آمده است: در زمان هاي قدیم زني با شوهر و دختر زیبایش فاطمه زندگي 
مي کرد. فاطمه روزي با دیدن خالکوبي زن همسایه از وي مي خواهد خالکوبي زیبایي براي او انجام 
دهد. زن خالکوب بدجنس در ازاي خالکوبي باعث کشته شدن مادر فاطمه مي شود و سپس با پدر 
فاطمه ازدواج مي کند. فاطمه با رفتار نامادري پي به فریب او مي برد و از کرده  خود پشیمان مي شود.
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255. حبیبي، حامد. شب هزار و دوم: ماهي گیر و غول خمره و يك داستان ديگر. تهران: 
چکه، 1392، 56 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان آموزشي، افسانه هاي کهن، ادبیات کودکان، داستان هاي هزار و یک شب 

چكیده: شهریار پس از گذشت هزار و یک شب، باز هم شهرزاد را که اینک صاحب سه فرزند به 
نام هاي آبنوس، سیف الملوک و حیف الملوک است، مجبور به قصه گفتن مي کند. فرزندان شهرزاد 
در کنار مادرشان نشسته اند و به قصه  او گوش مي دهند. هرجا که شهرزاد از گفتن قصه باز مي ماند، 
دخترش آبنوس قصه را به دست مي گیرد و دوباره شهرزاد آن را ادامه مي دهد. »بانو با دو سگ 

ملوس« و »ماهي گیر و غول خمره« داستان هاي این کتاب هستند. 

256. سادات اخوي، سیدمحمد. مجلس اهل ادب: بیت هايي  در وصف و ستايش ادب 
و فروتني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 80 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات تعلیمي، داستان ها، ادبیات فارسي 

چكیده: ادبیات تعلیمي همواره در عرصه ادب و فرهنگ نقشي پررنگ داشته و در طول قرن ها بار 
تربیت اهالي جامعه  را همین بیت ها به دوش کشیده  اند. در این نوشتار داستان هایي کوتاه و بیت هایي 
مستقل در وصف و ستایش »ادب و فروتني« از شاعران و بزرگان عرصه ادبیات جمع آوري شده 

است. 

257. مهاجري، زهرا. مجموعه افسانه هاي ايراني. مشهد: به نشر، 1393، 132 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : افسانه های ایراني، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر، دفتر ششم از »مجموعه افسانه هاي ایراني« حاوي چند داستان است. در 
افسانه ُتملي آمده است: در روزگاران قدیم مردي با هفت دخترش زندگي مي کرد. به خواست 
نامادري، پدر هفت دختر خود را در جنگل رها مي سازد. آن ها به خانه دیوي مي رسند. دیو که قصد 
خوردن دخترها را دارد، با زیرکي و هوشمندي دختر کوچک، شکست مي خورد و تملي و خواهرانش 

با نقشه هاي تملي به سعادت و خوشبختي مي رسند. 
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 258. شیباني، معصومه. نیمه  پنهان ماه: محالتي به روايت همسر شهید. تهران: روایت فتح،
 1392، 112 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو،هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، زندگي نامه ها، داستان هاي دفاع مقدس 

چكیده: این کتاب به زندگي نامه شهید فضل اهلّل محالتي )1364 1309( اختصاص دارد که از 
زبان همسر ایشان روایت شده است. در این روایت، سبک زندگي، عقاید، سجایاي اخالقي و 
فداکاري هاي ایشان در سال هاي قبل و بعد از انقالب و نحوه شهادت ایشان به همراه عکس هایي 

مستند بازگو شده است. 

 259. یثربي، سیدیحیي. محمد صلي  اهلل  َعلیِه  و آله پیام آور صلح و آزادي. تهران: امیرکبیر،
1393، 294 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : تاریخ اسالم، سرگذشت نامه ها، داستان ها 

چكیده: کتاب حاضر بر اساس رویکرد فلسفه محور به زندگي پیامبر اسالم )ص( نگاشته شده و 
نگارنده بیش از آنکه به اصول و مباني تاریخ نویسي تاکید داشته باشد، به تحلیل هاي فلسفي پرداخته 
و نیز به جاي توجه به جزئیات تاریخ نگاري، بر مسائل سیاسي و اجتماعي و اصول انسان شناسي 

اسالم توجه داشته است. این کتاب مجلد اول از یک مجموعه دوجلدي است. 

 260. یثربي، سید یحیي. محمد صلي اهلل علیه  و آله پیام آور صلح و آزادي )جلد دوم(. تهران:
 امیرکبیر، 1393، 304 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : تاریخ اسالم، سرگذشت نامه ها، داستان ها 

چكیده: کتاب حاضر تالشي براي نشان دادن سرمشق عیني و عملي از زندگي رسول خدا )ص(
براي قشرهاي مختلف جامعه خصوصاً سیاستمداران و دولت مردان است. نگارنده با دیدي تحلیلي، 
مسائل سیاسي و اجتماعي و انسان شناختي عصر پیامبر را واکاوي کرده است. این اثر مجلد دوم از 

یک مجموعه دوجلدي است. 



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش112

261. دانشور جلیل، فاطمه. مرخصي اجباري. تهران: سوره سبز، 1392، 48 ص، پالتویی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان واقعي، شهیدان 

چكیده: در این جلد چند داستان کوتاه و واقعي از مین یابي، مهندسي و پاک سازي در دوران دفاع 
مقدس نقل شده است. در بخشي از داستان مرخصي اجباري مي خوانیم: »گلوله با سنگ بزرگي 
برخورد کرد و صداي انفجار همه را شوکه کرد. وقتي خاک هاي بلند شده از انفجار به زمین نشستند، 

سروان، اکبر و پسر را دید که هردو روي زمین افتاده اند. همه به سمت آن دو دویدند.«

 262. هور، آلیور. مردي با نقاب آهنین. شهال انتظاریان. تهران: قدیاني، 1393، 104 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : رمان نوجوانان، داستان تاریخي، تاریخ فرانسه 

چكیده: رمان »مردي با نقاب آهنین«، نوشته الکساندر دوما، به قلم اولیور هو بازنویسي شده است. 
این رمان در مجموع 13 فصل دارد و هر فصل آن ماجرایي مخصوص را روایت مي کند، اما به طور 
کلي تمام فصل هاي رمان به یکدیگر پیوسته هستند. موضوع این رمان، ظلم هاي لویي چهاردهم، 

پادشاه فرانسه است. 

263. ارول، جورج. مزرعه حیوانات animal farm. آزاده دادفر. تهران: گویش نو، 1393، 
195 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : ادبیات بین الملل، ادبیات نوجوانان، داستان دوزبانه 

چكیده: »مزرعه حیوانات« داستان انگلیسي اثر جورج اُرِول است که به دو زبان فارسي و انگلیسي 
براي نوجوانان آماده شده است. در این داستان حیوانات مزرعه »میُنر« متعلق به آقاي جونز، بعد از 
سختي هاي بسیار و با شنیدن سخنان یکي از حیوانات متفکر به نام میچر، تصمیم مي گیرند اداره 

مزرعه را خود بر عهده بگیرند. 



113 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ داستان

264. گلدینگ، جولیا. معادن مینوتار. پیمان اسماعیلیان. تهران: قدیاني، 1393، 392 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان تخیلي، ادبیات نوجوانان، مطالعه و سرگرمي 

چكیده: جلد سوم از مجموعه »همدم ها« به نام »معادن مینوتار« دربردارنده داستاني تخیلي براي 
نوجوانان است. کاني پس از آنکه به دلیل رفتارهاي غریبش از انجمن حمایت از مخلوقات اسطوره اي 
اخراج مي شود، به معدني متروک پناه مي برد. در آنجا با مینیاتوري یک چشم آشنا مي شود و میان 
مخلوقات اسطوره اي زخمي و علیل که انجمن و دنیا آن ها را فراموش کرده اند امنیتش را باز مي یابد. 

اما اینک در گزند نیروها و صداهاي شیطاني است که در ذهنش از تاریکي وجودش برمي آیند. 

265. انیسي، فریبا. معلم  شهید  اكرم  عسكريان كرماني. تهران: آرمان براثا، 1393، 40 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي :  شهیدان زن، تاریخ معاصر، ایران، خاطرات شهیدان، انقالب اسالمي 

چكیده: این کتاب خاطرات معلم شهید، اکرم عسگریان کرماني )متولد 1336( را باز مي گوید که با 
اصابت گلوله در 11 آذر 1357 به شهادت رسید. کتاب با هدف آشنا کردن نسل جوان با حماسه ها 
و رشادت هاي بانوان در دوران انقالب و دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن ها تهیه 

شده است. 

266. هنرمند، میترا. معلم  شهید  زهرا  قضايي. تهران: آرمان براثا، 1393، 48 ص، جیبي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، داستان هاي کوتاه، شهیدان، جنگ ایران و عراق 

چكیده: کتاب حاضر شرح رویدادهاي مهم زندگي یکي از بانوان معلم و نحوه شهادت وي را در 
بردارد. نثر کتاب داستاني است و در جاي جاي کتاب گفتگوهاي زهرا با مادر، فعالیت هاي تفریحي 

او، شرح حضورش در صحنه هاي نبرد هشت سال دفاع مقدس به نگارش درآمده است. 
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 267. امجدیان، کیوان. معلم شهید  صديقه  عبدالعظیمي. تهران: آرمان براثا، 1393، 80 ص،
جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، داستان هاي کوتاه، شهیدان، جنگ ایران و عراق 

چكیده: آشنا کردن نوجوانان با رشادت ها و حماسه هاي بانوان در دوران انقالب و دفاع مقدس 
مي تواند در تربیت نسل انقالبي و ایثارگر موثر باشد. در این کتاب شرح زندگي و رویدادهاي مهم 
یکي از بانوان معلم شهید و نحوه شهادت وي به رشته تحریر درآمده است. نثر کتاب داستاني و 

زبان اثر ساده و موجز است. 

268. جعفري، محمدعلي. ملك نبي: شوش. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 112 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان هاي دفاع مقدس، شوش 

چكیده: »ملک نبي« جلد پانزدهم از مجموعه »مناطق جنگي ایران« است که مروري اجمالي، 
داستان واره و روایت گونه دارد بر برخي رخداد هاي جنگ تحمیلي در مناطقي که به طور مستقیم و 
غیرمستقیم صحنه حماسه  آفریني رزمندگان اسالم و ظلم و تجاوز ارتش بعث عراق بوده است. در 

این جلد به رخداد هاي منطقه جنگي »شوش« در استان ایالم پرداخته شده است. 

269. جلیني، لیال. منیرو. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1391، 24 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، نمایش نامه ها، خاطرات جنگ زدگان 

چكیده: کتاب »منیرو« از مجموعه »روایت دیگر« حاوي نمایش نامه اي درباره جنگ و اثرات آن 
بر مردم جنگ دیده است. در این نمایش نامه »منیرو« و پدرش در جنگ، جزو آوارگاني هستند که 
در تهران در یک مجتمع مسکوني مهاجران جنگي سکونت داده شده اند. پدر بي کار و معلول است 
و مادر خانواده در جنگ کشته شده است. منیرو که دختر جواني است، براي تأمین مخارج زندگي 

کاري پیدا مي کند؛ اما درگیر شایعاتي مي شود که مردم مجتمع برایش مي سازند.



115 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ داستان

 270. صبوري،     حسین. موشك ها و يك كاشي:      دزفول. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393،
136 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، دفاع مقدس، جنگ 

چكیده: هشت سال دفاع مقدس برگ زریني بود از افتخارآفریني  ملت مسلمان و غیور ایران اسالمي. 
در این اثر مروري اجمالي و روایت گونه بر بعضي رویدادهاي جنگ یا مرتبط با جنگ در مناطقي شده 

است که مستقیم یا غیرمستقیم بخشي از تاریخ دفاع مقدس را در خود دارند. 

271. آقا احمدي، صغري. مهاجر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 136 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : داستان اخالقي، ادبیات نوجوانان 

از  برگرفته  داستاني  به سوي خورشید«،  از مجموعه »چشمه هایي  داستان »مهاجر«،  چكیده: 
مضامین »نهج البالغه« است و با هدف آشنا کردن مخاطب جوان با آموزه ها و معارف اسالمي 
و انساني نوشته شده است. این داستان ماجراي زندگي دانشجویي به نام فرزاد است که تمام امید 
مادرش محسوب مي شود. وقتي فرزاد به سن ازدواج مي رسد، مادرش براي او دختري در نظر 
مي گیرد که مغایر با خواسته هاي فرزاد است. فرزاد به انتخاب جدیدي دست مي زند که سرنوشت 

دیگري پیدا مي کند و زندگي اش متحول مي شود. 

272. بایرامي، محمدرضا... ]و دیگران[. مهربان تر از نسیم: 99 قصه از زندگي امام 
خمیني)س(. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1392، 176 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : زندگي نامه ها، رهبر انقالب، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده 99 قصه واقعي از زندگي امام خمیني)س(، در ابعاد گوناگون فردي، 
اجتماعي، خانوادگي، سیاسي و... است که از زبان یاران و افراد نزدیک ایشان نقل شده است. این 
مجموعه با هدف آشنا کردن مخاطب نوجوان با اندیشه ها، باورها و سبک زندگي امام)ره( و الگوبرداري 

از سیره ایشان تهیه شده است. 
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273. خنجري، نسرین. نمایشنامه نوجوان امروز: مهمان جامانده. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص، وزیری 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان، نمایشنامه ها، طنز 

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »نمایش نامه نوجوان امروز« با موضوع آموزنده و طنزآمیز است. 
در خالصه نمایش نامه آمده: پیرزني به تنهایي در کلبه اي زندگي مي کرد. کالغ، گنجشک، االغ، 
گاو، مرغ، سگ و گربه سه میهمان هر روز او بودند. در روزي باراني، همه میهمان ها به جز گربه به 
خانه پیرزن مي روند. نیامدن گربه دیگر میهمان ها را نگران مي کند. با فرض کشته شدن گربه، همه 
میهمان ها شروع به افشاي بدرفتاري و احساس واقعي خود نسبت به گربه مي کنند و رازهایي از 
خود و رفتار گربه برمال مي کنند. گربه اي که کشته نشده و زیر کرسي پیرزن به خواب رفته است.. 

 274. رضوي اراني، سید محسن. میراث قصر شیرين. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393،
104 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، جنگ تحمیلي، سرگذشت نامه ها 

چكیده: در این مجموعه داستان هایي واقعي درباره رویدادهاي تاریخي جنگ تحمیلي و شرح 
رشادت هاي رزمندگان و نحوه شهادت آنها درج شده است. داستان هاي این اثر حول موضوعات 
مرتبط با منطقه قصرشیرین و شرح دالوري هاي مردمان آن بوم در جریان جنگ ایران و عراق 

نگارش یافته است. 

 275. عباسي، زهرا. مي هران: مهران. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 158 ص، جیبي
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان هاي دفاع مقدس 

اجمالي،  مرور  که  است  ایران«  جنگي  »مناطق  مجموعه  از  سوم  جلد  »مي هران«  چكیده: 
روایت گونه و داستان واره دارد بر برخي رخداد هاي جنگي )یا مرتبط با جنگ تحمیلي( در مناطقي 
که مستقیم و غیرمستقیم در هشت سال دفاع مقدس صحنه حماسه هاي رزمندگان اسالم و ظلم 
و ستم دشمن و ارتش بعث عراق بوده است. در این جلد به رخداد هاي شهر مهران، یکي از مناطق 

جنگي استان ایالم پرداخته شده است. 
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276. هادیان، نویدا. میهماني. تهران: کتاب ابرار/ موسسه فرهنگي هنري سیب سرخ نیکان، 
1393، ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان کوتاه، روابط اجتماعي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این کتاب حاوي چند داستان کوتاه اجتماعي است. در داستان میهماني، رقیه زني زحمتکش 
و خدمتگزار مدرسه است. روزي میهماني اي در خانه  مدیر گرفته مي شود و رقیه خانم با خجالت و 
اصرار خانم مفیدي، یکي از معلمان به میهماني مي رود. رقیه خانم با اینکه جزو میهمان هاي دعوت 

شده است، به قدري مشغول پذیرایي کردن مي شود که مثل همیشه خود را فراموش مي کند.

277. عسکرزاده، محمدمهدي. ناپیدا: براساس زندگي زنده ياد احمد متوسلیان. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 120 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان، تاریخ 

چكیده: کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه »سرداران ایران« است که به سرگذشت یکي از 
سرداران جان برکف ایران، احمد متوسلیان، فرمانده عملیات فتح المبین، فرمانده لشکر بیست  و هفتم 

محمد رسول اهلل، مسئول قرار گاه فرعي نصر نو و ... اختصاص دارد.

278. آقایي قهرمانلو، مهري. نام فیلم زندگي ات چیست؟. تهران: نجواي دل، 1393، 142 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : راه  و رسم زندگي، کلمات قصار، ویژگي هاي نوجوانان 

چكیده: این کتاب از مجموعه »از گلوي کوچک او« دربردارنده نظرات و خواسته هاي جمعي 
از دانش آموزان دوره تحصیلي دبیرستان درباره موضوعاتي از قبیل زندگي، خواسته ها، بهترین و 
بدترین روز زندگي، هدف از زندگي، هدف نمایي و... است. این مجموعه با هدف شناخت بهتر 
دانش آموزان نوجوان و آگاهي از خواسته ها، نیازها و احساسات آن ها براي برقراري ارتباط بهتر با 

آن ها تهیه شده است. 
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279. صامتي، مرثا. نامه هاي ناشناس: براساس زندگي شهید حسین خرازي. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 104 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، خاطرات شهیدان، زندگي نامه ها، داستان هاي دفاع مقدس 

چكیده: این جلد از مجموعه »سرداران ایران« به زندگي نامه  نظامي شهید »حسین خرازي« اختصاص 
دارد. بیست ودو سال از شهادت حسین خرازي مي گذرد که یکي از فرماندهان دوران جنگ از طرف 
دانشگاه و به همراه چند دانشجو، بر مزار او مراسم مي گیرند. دانشجویان که فلسفه مراسم و آمدن به 
مزار شهیدان را نمي دانند، نامه اي لجوجانه مي نویسند و آن  را پشت عکس شهید مي گذارند. دوست و 
همرزم حسین خرازي در پاسخ به نامه دانشجویان، شرح عملیات، فداکاري ها، ایثارگري ها و شهادت 

حسین خرازي را مي نویسد و دانشجویان را متأثر مي کند. 

280. برنت، فرانسیس هاجسن. نجیب زاده كوچك. پرستو عوض زاده. تهران: قدیاني، 1393، 
248 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : رمان کودکان و نوجوانان، آموزش، مهارت هاي زندگي 

چكیده: نکته اساسي در داستان هاي هاجس برنت ارتباطي است که نجیب زادگان خواسته و 
ناخواسته با دنیاي انسان هاي فقیر برقرار مي کنند. نجیب زاده این داستان پیش از هشت سالگي و 
بلوغ ذهني خود تصمیم مي گیرد به جایي عزیمت کند که به آن هیچ تعلقي ندارد تا در این میان 

مي خواهد با معناي زندگي در قالبي جدید آشنا شود. 

281. فراست، قاسمعلي. نخل هاي بي سر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1392، 236 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، جنگ تحمیلي، سرگذشت نامه ها 

چكیده: این داستان مربوط به نخستین ماه هاي جنگ و اشغال خرمشهر است و به نوعي مي توان 
آن را اولین رماني دانست که در زمینه جنگ به قلم نویسندگان نسل جوان انقالب نگاشته شده 
است. داستان شرح پیروزي ها و شکست ها و شادي ها و غم هاي کساني است که در حراست از 

سرزمین و کاشانه خود دالورانه جنگیدند و شرافتمندانه جان بر آرمان خود گذاشتند. 
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282. قوجق، یوسف. رمان نوجوان امروز: نردباني رو به آسمان. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 136 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي فارسي، رمان نوجوانان، جنگ ایران و عراق

چكیده: در بخشي از داستان مي خوانیم: »قزاق روس یکه اي خورد. لحظه اي ماتش برد. سوار 
فهمید گیسوي بلند و سیاهش بیرون ریخته. پخش شانه هایش شده، افتاده روي کمرگاهش. فکر 
این جاي کار را نکرده بود. فکر نکرده بود ممکن است کاله پوستي از سرش بیفتد و موهایش را 
بریزد بیرون و رسوایش کند. لحظه اي چندشش شد. تا آن لحظه، غیر از مردش، نشده بود کسي 

نگاه به موهایش بکند.« 

283. مولوي، ریحانه. نشاني و چند داستان ديگر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 
128 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان اجتماعي، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این جلد از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید« دربردارنده سه داستان کوتاه برگرفته 
از مضامین نهج البالغه و با عنوان هاي »نشاني«، »تمام آسمان یک مرد« و »مثل باران« است. در 
داستان نشاني، زهرا دختري است که مي کوشد از طریق عقل خداوند را بیابد، اما نتیجه اي نمي گیرد. 
او طلبگي را برمي گزیند و در طول سال هاي زندگي تمامي اعمال دیني را انجام مي دهد؛ طوري که 
فرزند و ثمره زندگي اش »حسین« چشم برزخي پیدا مي کند و تحوالتي در زندگي آن ها رخ مي دهد. 

284. آصف پور، آصف. نقش دل. تهران: آشنایي، 1392، 68 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي 

چكیده: »نقش دل« حاوي مجموعه داستان هاي کوتاه اجتماعي است. در داستان نقش دل، زلیخا 
دختري است که به همراه دختران دیگر براي درس خواندن به روستاي »دره سبز« مي رود. در 
مسیر مدرسه او با یوسف، چوپان ده برخورد مي کند که کوله پشتي او نقش زیبایي دارد. در حالي که 
زلیخا در اندیشه بافتن یک کوله پشتي مانند کوله پشتي یوسف و تفکر درباره شخصیت یوسف است، 

خبر شهادت وي را مي شنود. 
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 285. دانشگر،      بهزاد. و فريدون چنین مردي بود:      بر اساس زندگي فريدون. تهران: امیرکبیر:
کتاب هاي جیبي، 1392، 126 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : تاریخ، اساطیر ایراني

چكیده: در این جلد از مجموعه »سرداران ایراني«، داستاني بر اساس زندگي فریدون شاه آورده 
شده است. ضحاک ماردوش در بابل هر بار مغز جوانان را به مارهاي خود مي دهد. ضحاک مدتي 
دچار کابوس مي شود و خواب گزاران را براي تعبیر خواب و کابوس هایش دعوت مي کند. فریدون 
سردار عدالت خواه، با تدبیري به جنگ ضحاک مي رود و بر شاه شیطان صفت، ضحاک ماردوش 

پیروز مي شود. 

 286. امیدي،   فاطمه. واليت فقیه پیرامون واليت فقیه، صفات رهبري و روحانیت. تهران:
منادي تربیت، 1392، 168 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، شهیدان ایران، وصیت نامه ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: »والیت فقیه« دفتر دوم از مجموعه »گزیده موضوعي وصیت نامه شهداي فرهنگي دفاتر 
ده گانه شهداي فرهنگي« است. این جلد دربردارنده وصیت نامه شهداي فرهنگي در جنگ تحمیلي 

عراق علیه ایران پیرامون موضوع والیت فقیه، صفات رهبري و روحانیت است.

287. جمعي ازنویسندگان. هديه به ماه 5 پاره هاي ماه زندگینامه بانوان شهید. تهران: 
آرمان براثا، 1391، 176 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، داستان هاي کوتاه، شهیدان، جنگ ایران و عراق 

چكیده: بانوان ایثارگر ایراني حماسه سازان گمنامي بودند که با داشتن تجارب ذي  قیمت از حضور 
در صحنه هاي پیروزي انقالب اسالمي، در دوران هشت سال دفاع مقدس شجاعت را به مردان و 
فرزندان خود آموختند. در این کتاب هفت داستان کوتاه درباره زندگي و نحوه شهادت بانوان معلم 

شهید در جریان جنگ تحمیلي به نگارش درآمده است. 
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288. آدینه، مریم/ معراجي پور، محبوبه. هديه به ماه 6 خواهران آفتاب. تهران: آرمان براثا، 
1391، 120 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، داستان هاي کوتاه، شهیدان، جنگ ایران و عراق 

چكیده: حضور پرشور بانوان در انقالب اسالمي از افتخارات بزرگ زنان مسلمان ایران است. در 
این مجموعه، شش داستان کوتاه درباره شرح مقاومت ها و مبارزه  هاي زنان ایران زمین و دختران 

دانش آموز شهید در جریان جنگ تحمیلي و نحوه شهادت آنها درج شده است. 

 289. هنرمند، میترا. هزار توي زندگي و چند داستان ديگر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي،
1392، 144 ص، رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان کوتاه، ادبیات نوجوانان، آموزش معارف اسالمي 

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده چهار داستان کوتاه برگرفته از مضامین »نهج البالغه« است. 
در قسمتي از داستان هزارتوي زندگي مي خوانیم: »یخ بسته اي سرد. شعله آتش نزدیک، اما گرم 
نمي شوي. یخ بسته اي سرِد سرد. بي فروغ نگاه مي کني مقطع و عمیق. رنگ هاي شعله به پهناي 
آهت، به هزار رنگ تجزیه شده اند. مي بیني. مي بیني و دم نمي زني. درون هزارتوي پیچ در پیچ 

زندگي ات گرفتار شده اي. باید که قدم برداري و خودت را از پیچ و خم ها برهاني....« 

290. جعفري قنواتي، محمد. هزار سال داستان هاي طنزآمیز ادب فارسي )از فردوسي 
طوسي تا مال حبیب اهلل كاشاني(. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 

188 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، کارشناس 

كلمات كلیدي : داستان، طنز، ادبیات فارسي 

چكیده: طنز و طنزپردازي در فرهنگ ایراني ریشه اي عمیق و سابقه اي طوالني دارد. این مقوله 
محدود به گروه اجتماعي خاصي نیست؛ بلکه عموم طبقات و گروه هاي اجتماعي، سني و جنسي به 
آن عالقه مند هستند. کتاب حاضر با هدف آشنایي اجمالي قصه گویان جوان با مصادیق داستان هاي 

طنزآمیز ادبیات فارسي تألیف شده است.
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291. عظیمي، احسان. داستان هایي از ادبیات کهن: هزار و يك  شب 1. تهران: گوهر اندیشه، 
1393، 204 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر، جلد اول از مجموعه »داستان هایي از ادبیات کهن«، حاوي داستان هایي 
برگرفته از کتاب »هزارویک شب« است. در حکایت صیاد و پرسش، ماجراي به تور افتادن غولي 
متعلق به دوران حضرت سلیمان، خواسته هاي غول و اتفاقاتي که بین او و ماهیگیر رخ مي دهد، 

آمده است. 

292. عظیمي، احسان. داستان هایي از ادبیات کهن: هزار و يك  شب 2. تهران: گوهر اندیشه، 
1391، 204 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان مصور، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این جلد از مجموعه  »داستان هایي از ادبیات کهن«، دربردارنده داستان هایي برگرفته از 
»کتاب هزار و یک شب«است. شهرزاد در داستان »قمر الزمان و شاهدخت« ماجراي قمرالزمان، 
شاهزاده اهل »طیرب« را تعریف مي کند که در جواني به جهانگردي مي رود. زماني که او به کلیسا 
مي رود، دختر قیصر روم، شاهدخت را از دست سارقان نجات مي دهد و این آشنایي براي قمرالزمان 

و شاهدخت حوادث تلخ و شیرین فراواني به بار مي آورد.

293. عظیمي، احسان. داستان هایي از ادبیات کهن: هزار و يك  شب 3. تهران: گوهر اندیشه، 
1391، 196 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان مصور، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه»داستان هایي از ادبیات کهن«، در بردارنده داستان هایي از کتاب 
»هزار و یک شب« است. در حکایت مرد فقیر و سگ آمده است: در روزگاران دور، مرد فقیري براي 
به دست آوردن روزي وارد شهري شد. در آنجا به خانه اي مجلل رفت که صاحب آن مورد احترام 
همه کس بود. سگي هنگام خوردن غذا از ظرف طال، با دیدن مرد فقیر، با اشاره ظرف طال را به او 
تقدیم کرد. مرد با فروش آن ظرف به ثروت رسید و سال ها بعد وقتي که مرد براي گفتن راز خود 

به آن خانه مجلل آمد، با وقایع عجیبي مواجه شد.



123 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ داستان

294. صادق نیا، محسن. هفت. تهران: سوره سبز، 1392، 144 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، زندگي نامه ها، داستان هاي دفاع مقدس، ادبیات نوجوانان 

چكیده: »هفت« داستاني حقیقي بر اساس زندگي شهید سرلشگر مصطفي پژوهنده )1367 
1327(، فرمانده گردان 183 تکاور لشگر 58 ذوالفقار است. در این داستان که بر اساس مصاحبه با 
خانواده، هم رزمان، دوستان و ... به نگارش درآمده، زندگي ایشان از تولد تا شهادت، سمت ها، خدمات 

برجسته، سجایاي اخالقي، سبک زندگي و ... ایشان روایت شده است. 

295. شریفي، شهال. هفت  خان رستم. تهران: باد، 1393، 96 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان حماسي، بازنویسي، شاهنامه فردوسي 

چكیده: کتاب حاضر، جلد سوم از مجموعه »داستان هاي شاهنامه« است. در این جلد، ماجراي تولد 
ُرستم، شرح آموزش هاي او توسط زال، نوجواني و جواني رستم، شرح دالوري ها، پهلواني ها و عبور 
او از هفت خوان، کشتن دیوان و دشمنان و رسیدن او به کمال، براي آشنایي مخاطب با قهرمانان 

اسطوره اي و حماسه هاي ایراني، از روي شاهنامه فردوسي بازنویسي شده است. 

296. کهن، باربارا. هفت دختر، هفت پسر. حسین ابراهیمي. تهران: پیدایش، 1392، 288 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان هاي تاریخي، داستان هاي بلند، ادبیات 

چكیده: پوران یکي از هفت خواهري است که براي نجات خانواده از فقر، در لباسي پسرانه راهي 
سفري طوالني و پررمز و راز و پر از شگفتي مي شود. در این سفر او با محمود - راوي فصل دوم 
رمان - همراه مي شود و این همراهي این سفر را جذاب تر و پررازتر مي کند. این رمان بر اساس 
داستاني عامیانه که از قرن پنجم هجري در میان مردم عراق و منطقه میان رودان )بین النهرین( 

دهان به دهان نقل مي شد، نوشته شده است. 
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297. توکلي، زهیر. هفت گنبد: تلخیص و بازنويسي هفت پیكر نظامي. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي جیبي، 1391، 152 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : بازنویسي داستان منظوم، ادبیات نوجوانان

بازنویسي  و  تلخیص  به  منظوم«،  داستان هاي  »بازنویسي  مجموعه  از  پنجم  جلد  چكیده: 
»هفت پیکر« اثر الیاس  بن یوسف نظامي، شاعر قرن ششم اختصاص دارد. در این بازنویسي داستان 
بهرام، چگونگي بر تخت نشستن وي، صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد، شکایت 

مظلوم اول...، فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار و... آورده شده است.

 298. عوض بخش،    زهرا. همت بلند:     براساس زندگي شهید ابراهیم همت. تهران: امیرکبیر:
کتاب هاي جیبي، 1392، 120 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، تاریخ، خاطرات شهیدان 

چكیده: »همت بلند« جلد سي ام از مجموعه »سرداران ایران« است که در قالب داستان به شرح 
زندگاني شهید ابراهیم همت )1362-1334( و فداکاري هاي ایشان در دوران دفاع مقدس پرداخته 
است. این مجموعه با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهیدان، و آشنا کردن نسل جوان با اندیشه ها، 

باورها و ایثارگري هاي شهیدان ایران زمین و ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت تهیه شده است. 

299. رسولي، فرحناز. هم سفر آتش و برف. تهران: روایت فتح، 1393، 304 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : زندگي نامه ها، جنگ تحمیلي، رمان نوجوانان 

چكیده: شهید قهاري سعید یکي از سرداران ارتفاعات غرب تا کویر ایران است که بعد از سال ها 
مبارزه و استقامت براي تأمین امنیت کشور، سرانجام در مبارزه با ضدانقالب به شهادت مي رسد. 
نویسنده این رمان همسر ایشان، فرحناز رسولي است که فراز و نشیب زندگي شهید، مبارزات و 
حماسه آفریني هاي ایشان، فداکاري ها، ایثار و استقامت، تجارب و دستاوردهاي شهید در دوران قبل 

و بعد از انقالب و نحوه شهادت ایشان را روایت مي کند. 
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300. تدین،  نجمه. هنوز هم صدايش توي گوشم هست:  بر اساس زندگي شهید احمد 
كاظمي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 158 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، جنگ ایران و عراق، تاریخ معاصر ایران، داستان ها 

ویژگي هاي  و  انساني  منش  اعتبار  به  را  بزرگي  که  بزرگ  مردان  بالیدن  و  برآمدن  چكیده: 
آسمان اندیشي به دست آورده اند مدیون فرهنگ، باور و بسترهاي معرفتي و تاریخي است. در این 
کتاب شرح مختصري از زندگي شهید احمد کاظمي همراه با ذکر رویدادهاي مهم و نحوه شهادت 

ایشان در قالب داستان و سرگذشت نامه نگاشته شده است. 

301. یسنا، یاسر. هورامه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1392، 96 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان ها، فیلمنامه ها، جنگ ایران و عراق 

مجنون اند.  جزیره  آبراه هاي  به  ورود  حال  در  ایراني  نیروهاي  عراق،  و  ایران  مرز  در  چكیده: 
خمپاره اي سرگردان یکي از قایق ها را سرنگون مي کند و از سرنشینان فقط دو نفر جان به درمي برند، 
اما وسط میدان جنگ گرفتار مي شوند. »هورامه« قصه گم گشتگي وحید و منصوره در آبراه هاي 
مر گ بار هورالعظیم است. این داستان رویدادهاي زمان جنگ در جزیره مجنون را به تصویر مي کشد. 

302. شاه آبادي، حمیدرضا. رمان نوجوان امروز: هیچ كس جرئتش را ندارد. تهران: کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 142 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي فارسي، رمان نوجوانان، جنگ ایران و عراق 

چكیده: نویسنده در این اثر، ماجراي جن و پریان را با واقعه جنگ تحمیلي و دفاع مقدس ادغام 
کرده و داستاني جذاب و پرحادثه را خلق کرده است. در بخشي از داستان مي خوانیم: »یک روز 
که در میدان گاهي وسط قلعه بازي مي کردیم، یک سنگ بزرگ از باالي بام قلعه افتاد وسط ما و 
شانس آوردیم که بالیي سر کسي نیامد. اول فکر کردیم قسمتي از دیوار قلعه خراب شده و ریخته؛ 
اما دیوارها سالم بود و سنگ هم از جنس دیوار نبود. معلوم بود آن را از جاي دیگري آورده اند و 

انداخته اند روي سر ما. همه خیلي ترسیدیم.«
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 303. یزدي نژاد، زهرا. يادداشت هاي ناتمام: روزنوشت هاي طلبه شهید مهدي خاتمي.
تهران: خورشید باران، 1393، 248 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : داستان ها، جنگ تحمیلي، سرگذشت نامه ها، خودزندگي نامه نوشت 

چكیده: مهدي پسر سوم یک خانواده مذهبي از روستاي پیل نور مازندران بود که همراه خانواده به 
تهران کوچ کرد. او هنوز کوچک بود که دوباره به روستا رجعت کرد و تحصیالت خود را تا راهنمایي 
در آنجا گذراند. وي بعد از ادامه تحصیل در شیراز و مرودشت، به دسته انقالبیون پیوست و بعدترها، 
در راه دفاع از میهن به جبهه ها اعزام شد. این کتاب شرح رویدادهاي زندگي این طلبه جوان طبق 

یادداشت هاي خود او تا زمان شهادت است. 

304. برهان شهرضایي، پروین. يخ در بهشت صورتي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 
1392، 112 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : داستان کوتاه، ادبیات جنگ، دفاع مقدس 

چكیده: در این کتاب سعي نویسنده بر آن بوده تا به الیه هاي پنهان جنگ در زندگي روزمره سري 
بزند و زندگي در جنگ را از زبان شخصیت هاي بي نام و نشاني که در همین حوالي و در کنار ما 
زیسته اند، به تصویر بکشد؛ انسان هایي که جنگ، در تالقي مرگ و زندگي، حق انتخاب را از آن ها 

گرفته است؛ چه در جبهه جنگ و چه در جبهه زندگي.

305. کارزاني، فاطمه. يك لیلي و دو مجنون: طالئیه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 
1392، 152 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، داستان هاي دفاع مقدس

چكیده: این کتاب از مجموعه »مناطق جنگي ایران« دربردارنده داستاني درباره رخداد هاي دوران 
دفاع مقدس و منطقه طالئیه، نزدیک سوسنگرد و رودخانه دجله است. در این داستان طال، دختر 
یکي از شهیدان به نام فتح است. وقتي طال به سن جواني مي رسد، مادر دفترچه خاطرات فتح را 
به طال مي دهد؛ دفتر خاطراتي که در آن رخداد هاي جنگ در سال هاي 61 تا 62 به رشته تحریر 

در آمده است.
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 306. نیک روح متین،     فرزانه. 13 حكايت شیرين از طهران. تهران: سیزده، 1393، 160 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

كلمات كلیدي : تاریخ تهران، داستان مصور، اسناد و مدارک، سرمایه فرهنگي پایتخت 

چكیده: نویسنده این کتاب با توجه به سابقه کار خود در مطبوعات، به گردآوري اسناد، گزارش هاي 
میداني، مصاحبه و گفت وگو با افراد مشهور و صاحب نام درباره تهران قدیم دست زده و کوشیده 
است گوشه هایي از تاریخ تهران، پایتخت ایران را به شکل حکایت و داستان با قلم به تصویر بکشد. 

 

 307. عباس نژاد، امیرمحمد . 528؛ بازروايي خاطرات بمباران شیمیايي. تهران: سوره سبز، 
1393، 112 ص، رقعي

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
كلمات كلیدي : جنگ تحمیلي، جنگ شیمیایي 

چكیده: نگارنده کتاب حاضر به بازروایي خاطرات جانبازان بمباران شیمیایي عراق در تاریخ 10 دي 
ماه 1365 در بیمارستان صحرایي 528 سومار پرداخته است. وي ضمن ارائه تصویرهاي مستند از 
این واقعه، تاریخچه اختالفات مرزي ایران و عراق، موقعیت منطقه سومار از نظر نظامي و اهمیت 
این منطقه، عملیات هاي پدافندي و آفندي در منطقه سومار در دوران دفاع مقدس و تاریخچه 

بیمارستان هاي صحرایي 528 سومار را ارائه داده است. 

308. وایلد، اسکار. 6 قصه از اسكاروايلد براي بچه ها. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 1391، 
120 ص، وزیری 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي 

چكیده: در داستان »غول خودخواه« آمده است: غول خودخواهي در باغي زندگي مي کرد. وقتي 
غول براي مدتي به دیدن دوستش مي رود، بچه ها هر روز بعد از مدرسه به باغ مي آیند و مشغول 
بازي مي شوند. بعد از هفت سال غول به باغ باز مي گردد. او بازي در باغ را براي بچه ها ممنوع 
مي کند. با این کار؛ باغ او دیگر ثمر نمي دهد و همیشه زمستان بر آن حاکم مي شود. تا اینکه غول 

به اشتباه خود پي مي برد.
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دينی

309. قاسمي، صالح. آزمون عصر غیبت )مباني واليت مطلقه فقیه به همراه پاسخ به 
شبهات و بررسي بركات واليت فقیه در انقالب اسالمي(. تهران: کتاب ابرار/ موسسه 

فرهنگي هنري سیب سرخ نیکان، 1392، 360 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : تاریخ معاصر، نظریه ها، اسالم، والیت فقیه

چكیده: حکومت یعني تشکیالت سیاسي و اداري کشور و چگونگي و روش اداره یک واحد 
سیاسي. موضوع این کتاب شرح و تعریف و تشریح ماهیت اصلي والیت فقیه و نیز بررسي ضرورت 
وجودي چنین حکومتي است. نگارنده پس از ذکر مقدمات و تعاریف، صفات و نحوه تعیین ولي 
فقیه و اختیارات او را بررسي مي کند. همچنین در ادامه، ویژگي ها و امتیازات نظام مبتني بر نظریه 

والیت فقیه را بازگو مي کند.

310. بیرامي، منصور... ]ودیگران[. آزمون هاي روان شناختي دينداري. تهران: آواي نور، 
1393، 348 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : پرسش نامه، دین، روان شناسي، آرامش رواني

چكیده: با فعال شدن علوم بین رشته اي و با ورود دین به عرصه علم، در مقابل تقاضاهاي نوظهور 
علوم، حیطه اي اختصاصي با نام »روان سنجي دینداري« کارآمد خواهد بود. نگارنده ضمن معرفي 
پرسش نامه هاي سنجه اي مسلمانان، مجموعه اي از سواالت براي سنجش جهت گیري هاي مذهبي، 
میزان خداباوري افراد و دیگر ابزارهاي مربوط به سنجش مذهب را ارائه مي دهد. کتاب با هدف 

معرفي ابزارهاي اندازه گیري و ارزیابي نگرش دیني در میان افراد تدوین شده است.
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311. افشار، اسداهلل. »امام باقي)عج(؛ تحلیل و تبیین زندگاني حضرت مهدي)عج(
در 20 گفتار«.تهران: سفیر اردهال، 1393، 380 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : تاریخ اسالم، امامت، مهدویت، دین

چكیده: مسئله مهدویت، موضوعي است که عموم مسلمانان در اعتقاد به آن اشتراک دارند. در این 
اثر ضمن معرفي ادبیات فرهنگ انتظار و ذکر نکته هاي تاریخي در باب تولد و غیبت امام عصر، به 
پرسش هاي مطرح شده در این زمینه پاسخ داده شده است و ویژگي هاي انتظار به معماي مورد نظر 

و وظایف مسلمانان در قبال ظهور آن حضرت شرح داده شده است.

312. قاسمي، صالح. سلسله مباحث پرسمان  آزاد )1(: پرسمان توحیدي 36 پرسش و 
پاسخ با موضوع توحید و خداشناسي. تهران: کتاب ابرار/ موسسه فرهنگي هنري سیب 

سرخ نیکان، 1393، 134 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : اسالم، خداشناسي، پرسش ها، پاسخ ها

چكیده: عرصه تهاجم و تقابل افکار و اعتقادات از ابتداي خلقت وجود داشته است و وظیفه نخبگان 
برطرف کردن تشکیک ها و رفع شبهات دیني است. در این اثر مجموعه پرسش ها و ابهاماتي درباره 
مکتب شیعه و نگرش توحیدي دین اسالم مطرح شده و سعي گردیده با استدالل هاي منطقي، ادله 

و برهان پاسخي به این ابهامات داده شود.

313. ره پیک، حسن. حكمت هاي فاطمي)شرح چهل سخن از حضرت فاطمه علیها السالم(. 
تهران: خرسندي، 1393، 152 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : امامان، احادیث، روایات

چكیده: درک و دریافت سیره ائمه اطهار )ع( با تالش مداوم و پژوهش در میان آثار و نقل قول هاي 
ایشان تا حدي امکان پذیر خواهد بود. در این کتاب چهل حدیث از حضرت فاطمه )س( همراه با 
ترجمه، شرح و تفسیر آن درج شده است. محتواي احادیث بیشتر به مسائل عمیق دیني، اخالقي 

و اجتماعي اختصاص دارد و در بیان کتاب، اختصار و تناسب با سطح مخاطبان رعایت شده است.
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 314. نعمتي  پیرعلي،          دل آرا/            فاضلي  بیابانکي،         اکرم. حیات بالنده در نهج البالغه )تحلیل همبستگي
يادكرد مرگ و بالندگي زندگي(. تهران: نداي ملکوت، 1392، 246 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : تفسیرها، وقایع حیات، علوم قرآني

چكیده: مرگ اندیشي بي شک به معناي ترک دنیا و رهبانیت و بي اعتنایي به زندگي مادي نیست، بلکه 
به معني ترک دلبستگي به نعمت هاي دنیا است. در این کتاب مفهوم یادکرد مرگ و تاکیدهاي مکرر 
در متون دیني و اسالمي با محوریت نهج البالغه تحلیل و بررسي شده است. دیدگاه انسان شناختي 
موجود در نهج البالغه، رویکرد این کتاب نسبت به موضوع حیات دنیوي و شناخت مفهوم مرگ در آن 

از موضوعات کتاب است.

315. مطهري، مرتضي. خدا در انديشه انسان. تهران: صدرا، 1393، 102 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : الهیات، شناخت

چكیده: بحث درباره شناخت خدا از روزگاران گذشته ذهن و اندیشه بشر را به خود مشغول داشته 
است. کتاب حاضر دربردارنده پنج سخنراني از استاد مطهري درباره رویکردهاي گوناگون انساني 
درباره شناخت خدا و ریشه پیدایش این تفکر در بشر است. محور اصلي این سخنراني ها پاسخ به 
شبهات مطرح شده از سوي دانشمندان ماتریالیست بوده و در آن، ضمن توضیح توحید نظري، 
کارکرد ذهن انسان نیز نقادي شده است. این اثر با هدف تحکیم فرهنگ و اندیشه اسالمي در 
ذهن نوجوانان و جوانان و نیز پاسخ به ذهن پرسشگر این قشر در باب مسائل خداشناسي تدوین 

شده است.

316. مطهري، مرتضي. خدا در زندگي انسان. تهران: صدرا، 1393، 112 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : الهیات، شناخت

چكیده: جهان بیني الهي منجر به خلق زندگي متعالي انساني مي گردد و چنین نوع زندگي حاصل 
انقالب فکري و معنوي است. کتاب حاضر دربردارنده شش سخنراني از استاد مطهري درباره مفهوم 
خدا در زندگي بشر است. این مباحث در ادامه سلسله مباحث دیگري با عنوان »خدا در اندیشه 
انسان« ایراد شده است و در واقع به نوعي مکمل آن است. در این اثر، توحید عملي با زباني متقن 
و غني و بیاني روشن و رسا تشریح شده و موضوعاتي چون انقالب فکري، اصالت فکر، راه معتدل 
خداشناسي و مراتب توحید تبیین شده است. هدف نویسنده تحکیم فرهنگ و اندیشه اسالمي در 

ذهن نوجوانان و جوانان و نیز بیان تأثیر رویکرد مذهبي در زندگي بشري است.
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317. ضیاء توحید، محمد. کتاب پرسمان: درآمدي بر كتاب مقدس و الهیات مسیحي. 
تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 280 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : تفسیر، مذهب، نقد، عهد جدید، عهد عتیق

چكیده: ذهن پرسش گر جوانان مي کوشد اندیشه ها و سخن ها را بسنجد تا شناخت عمیقي نسبت 
به رویدادها و تفکرات به دست آورد. اثر حاضر حاصل پژوهشي انتقادي تفسیري در باب خشونت 
در دو کتاب عهد قدیم و عهد جدید است. نگارنده در هر فصل پرسش هایي کلیدي در باب قابل 
بحث ترین و مهم ترین عناصر این دو کتاب مطرح کرده و سپس به توضیح و تشریح و نیز نقد و 

تفسیر جواب هاي احتمالي پرداخته  است. 

318. برازش،  علیرضا. معارف ادعیه 1: درس هايي از زيارت جامعه كبیره. تهران: امیرکبیر، 
1392، 94 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : زیارت نامه ها، تفسیرها، دعاها

چكیده: زیارت جامعه کبیر یکي از پرمحتواترین و شاید بهترین متن امام شناسي است که شرح هاي 
مفصل و مختصر متعددي بر آن، به منظور شناساندن معارف در بخش امامت نوشته شده است. 
این جستار تفسیرهایي از این زیارت را در بر دارد که به فهم مفهوم امامت در اسالم، درجات امامت، 

صفات و ویژگي ها و وظایف مردم در قبال امام مرتبط است.

319. محمدزاده، مرضیه. »دوزخیان جاويد؛ پژوهشي تاريخي در باره قاتالن شهداي 
نهضت امام حسین )ع(«. تهران: بصیرت، 1392، 374 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : تاریخ، عاشورا، تاریخ اسالم، سرگذشت نامه ها

چكیده: کتاب پیش رو به بررسي تاریخي واقعه عاشورا و شهادت امام شیعیان و یاران ایشان 
اختصاص دارد. نگارنده در بخش هاي ابتدایي اثر، به شرح اوضاع سیاسي و اجتماعي کوفه و نظام 
حاکم بر آن پرداخته و در ادامه، ضمن معرفي اشخاص و عناوین افراد، نقش هر یک را در این رویداد 

بررسي کرده و به پرسش هاي احتمالي و ذهني پاسخ داده است.
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 320. بیدي،    فاطمه /   رنجبرزاده،   اکبر. روان شناسي انتظار.  تهران: آواي نور، 1393، 184 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : مهدویت، دین، روان شناسي دین

چكیده: انتظار در فرهنگ اسالمي حالتي از ترکیب مباني دین و والیت با اندیشه و آمال انساني 
است. مجموعه پیش رو سعي دارد مفهوم انتظار را از منظر ادیان، ملل، قرآن، سنت و روان شناسي 
دین بنگرد. منابع مورد استفاده شامل کتب روایي، تاریخي و روان شناسي بوده و نگارنده پس از 
تعریف مفهوم مهدویت در فرهنگ هاي گوناگون، تأثیر شناختي این باور بر جنبه هاي رواني و 

اجتماعي زندگي افراد را بررسي کرده است.

 321. محمدي، کاظم. سیّدبرهان الدين، مرشد موالنا. کرج: نجم کبري، 1392، 400 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، تاریخ ادبیات، عارفان

چكیده: تحقیق و جستجو در اقوال و احوال عارفان و اهل سلوک یکي از عرصه هاي پربار محققان 
عرفان و تصوف است. پژوهش حاضر درباره زندگي و سلوک »محقق ترمذي«، از مشایخ عرفاي 
قرن هفتم است. نگارنده پس از شرح زندگي نامه وي و شرح دین داري و مراحل عروج و سلوک او 
در عرصه عرفان، اندیشه هاي وي را بررسي کرده و آراي او در باب اصول و فروع دین را تشریح 

کرده است.

 322. رباني  گلپایگاني،      علي.  ضرورت و قلمرو دين.  تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 230 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : تعریف، جهان بیني، فلسفه، مذهب

چكیده: نیاز بشر به دین یکي از پرسش هایي است که از زمان هاي کهن ذهن اندیشه پژوهان را 
به خود مشغول کرده است. تحقیق حاضر سعي دارد ضمن گردآوري دیدگاه هاي جدید و کهن، 
با زباني روان، عمیق ترین مسائل دین پژوهي را بازگو کند. مخاطب این اثر آن کساني هستند که 
پویایي فکري خود را تعالي بخشیده اند و آماده پذیرش یافته هایي باالتر از سطح کارشناسي هستند. 
در بخش هاي کتاب ضمن ارائه تعاریف مکتب هاي گوناگون در باب دین، مهم ترین عنوان هاي مورد 

بحث در آن تشریح شده  است.
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323. برازش ، علیرضا. عاشق تو. تهران: امیرکبیر، 1392، 112 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : اسالم، عبادت، خداشناسي

چكیده: همه آیین ها داراي یک سري اصول ساده اند. اولین اصل این است که یک قدرت یا موجود 
مافوق وجود دارد که ما را بسیار دوست دارد، مي شناسد، درک مي کند و بهترین چیز ها را براي ما 
مي خواهد. این کتاب با تأکید بر متون عارفانه و احادیث معتبر شیعي، به تبیین و تشریح رابطه خدا 

با انسان و توصیف مفهوم عبادت اختصاص دارد.

324. غفاري، محسن. عالم برزخ)وقايع سفر مرگ و عالم قبر(. تهران: پیام کتاب، 1393، 
300 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : زندگي پس از مرگ، وقایع حیات، اسالم

چكیده: تولد انسان آغاز سفري است که به مرگ مي انجامد و سفر مرگ آغاز تولدي دیگر است. در 
 این اثر رویدادهاي پس از مرگ و شرح زندگي آن جهاني به اعتبار آیات قرآني و احادیث ائمه اطهار)ع(

و منابع دیني تشریح و تبیین شده است. در خالل مباحث، داستان ها و حکایت هایي از زندگي 
بزرگان نیز آمده است.

325. امیري، مجید. عقل يازدهم در تعلیم و تربیت )انديشه هاي نابغه تشیع خواجه 
نصیر الدين طوسي در تعلیم و تربیت(. قم: مهر بیکران، 1393، 80 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : حکمت متعالیه، فلسفه اسالمي، آموزش اخالق

چكیده: انسان به دلیل تربیت پذیري از دیگر موجودات متمایز شده و گوهر وجودي او تنها با تربیت 
به کمال خواهد رسید. در این جستار آرا و نظریه هاي خواجه نصیرالدین طوسي در باب تعلیم و تربیت 
جمع آوري شده و به زبان ساده تبیین گردیده است. در موارد لزوم، مباحث با اشاره هایي به آیه هاي 

قرآن و احادیث ائمه اطهار)ع( همراه شده است.
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326. گلشني، مهدي. علم، دين و فلسفه. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 286 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : جهاني شدن، فناوري، اندیشه

چكیده: سوال هاي فلسفي درباره علم و نفوذ ، تأثیرگذاري علم در فلسفه و دین پرسش هایي عمیق 
در ذهن مخاطب جوان ایجاد مي کند که پاسخ گویي به آن ها امري ضروري به نظر مي رسد. اثر پیش 
رو گفتاري درباره گره گشایي و پاسخ گویي به نیازهاي فکري، فرهنگي و اجتماعي مخاطب جوان 
در باب اندیشه اسالمي و موضوع فلسفه علم است. مخاطب این کتاب کساني هستند که پویایي 
فکري خویش را تعالي بخشیده و نگاهي باالتر از کارشناسي به مسائل دارند. مباحث کتاب حول 
موضوع فلسفه علم و دین، تکنولوژي و فلسفه آن، جهاني شدن و وضعیت کنوني علم در کشور 

تدوین شده است.

327. محمدزاده، مرضیه. فرزندان امام حسین علیه السالم. تهران: امیرکبیر، 1393، 280 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، شیعیان، تاریخ اسالم

چكیده: با توجه به اختالفات فاحشي که درباره فرزندان امام حسین)ع( از جهت نام، تعداد، زمان، 
تقدم و تأخر والدت و دیگر ویژگي هایي که در منابع تاریخي وجود دارد، نگارنده در این کتاب در 
صدد رفع ابهامات تاریخي بوده است. وي با مراجعه به کتاب هاي قدیمي تر، زندگي آن امام را بدون 

پیرایه هایي که در طول تاریخ پیرامون آن خاندان تنیده اند، بازنویسي و بازشناسي کرده است.

 328. ابراهیمي،   حبیب اهلل. گفت وگو با امام علي )ع(. تهران: سرو یاسین، 1393، 206 ص، وزیري
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، کارشناس

پايه تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي : اخالق اسالمي، پرسش ها، پاسخ ها

چكیده: انیس شدن با حکمت هاي ناب و اخالق مدار ائمه معصومین و مطالعه آنها به تعالي روح 
و کسب معنویت مي انجامد. کتاب حاضر دربردارنده درس نکته هاي اخالقي امام علي)ع( در باب 
پرورش شخصیت اجتماعي و فردي بوده که در قالب پرسش ها و پاسخ هاي محوري تدوین شده 
است. بیشتر سخنان حکمت آمیز از ترجمه »محمد دشتي« نقل شده و در جواب برخي سواالت، از 
کتاب غررالحکم و دررالکلم استفاده شده است. این اثر با هدف نزدیک تر کردن نوجوانان و جوانان 

به نهج البالغه و تدبر در کالم آن حضرت تدوین شده است.
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 329. برازش،  علیرضا. مدعیان انتظار، دشمنان ظهور:   مهدي علیه السالم به يقین خواهد
آمد من و تو در هنگامه قیام كدام سو خواهیم بود؟. تهران: امیرکبیر، 1392، 78 ص، 

وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : مهدویت، انتظار، تاریخ اسالم، شیعیان

چكیده: در بین صفات متعدد انبیا و اولیا و نیز منجي آخرالزمان، محوري ترین و بنیادي ترین صفت 
»عدالت و عدالت محوري« است. در این کتاب با توجه به احادیث اسالمي و کتب مرجع شیعه 
ویژگي  هاي منتظران حضرت مهدي )عج(، مهم ترین عوامل براي تعجیل ظهور آن حضرت، صفات 

یاران آن حضرت و... تشریح و بررسي شده است.

330. شیرازي، فرهاد. موازنه معاش در اسالم. قم: بیان الحق، 1392، 238 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : بهره وري، منابع مالي، آموزش خانواده

چكیده: اقتضاي انسان بودن و اجتماعي زیستن، داشتن نظام ارزشي در زندگي است و یکي از 
مصادیق آن، مصرف درست امکانات و نعمت هاي الهي است. اثر پیش رو حاوي درس نکته هایي 
درباره اقتصاد معیشتي و بهره وري در منابع اقتصادي است. فصل هاي کتاب به تفکیک به موضوعات 
مهم و جنبه هاي اقتصادي زندگي فردي و اجتماعي اختصاص یافته و راهکارهاي موثر براي مصرف 
صحیح منابع مالي خانواده با بهره گیري از آیات قرآني و احادیث اسالمي نیز در آن ارائه شده است.

331. برازش، علیرضا. همه را دوست بداريم. تهران: امیرکبیر، 1392، 246 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : فضایل اخالقي، اخالق اسالمي، علوم قرآني

چكیده: بي تردید دوست داشتن و دوست داشته شدن اساس کامیابي در زندگي اجتماعي است و از 
داخل خانواده تا سطح کشور و پهنه روابط بین الملل تأثیر آن مشهود است. موضوع این کتاب شرح 
و تبیین مفهوم دوستي طبق آیات قرآن و متون اسالمي است. مطالب ارائه شده در کتاب در جهت 

ترویج اصل دوستي و ایجاد محبت در اجتماع تدوین شده است.
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روان شناسی

 332. بَِرت،  جیم. »آزمون هاي استعداد، شخصیت و انگیزش؛ شخصیت و استعدادهاي
خود را تحلیل كنید و انتخاب رشته تحصیلي و برنامه ريزي شغلي داشته باشید«. 

احمد عابدي... ]ودیگران[. اصفهان: نوشته، 1393، 224 ص، وزیري 
مخاطب: استعدادهاي درخشان، کارشناس

كلمات كلیدي : آزمون ها، راهنماي آموزشي، روان شناسي شخصیت

چكیده: آزمون هاي روان شناختي، روش هایي جامع و کارآمد ارائه مي کنند که با استفاده از آنها 
مي توان توانایي هاي دروني هر فرد را کشف کرد و بیشترین استفاده را از آن استعدادها برد. کتاب 
تحلیل کالمي،  ریاضي،  استدالل  توانایي  براي سنجش  آزمون هایي  رو حاوي مجموعه  پیش 
استدالل توالي، واژه سنجي و.. است. همچنین در این اثر، 16 تیپ شخصیتي و 7 نیم رخ انگیزشي و 
شغلي معرفي شده است و با اجراي آزمون ها مي توان مسیر تحصیلي و شغلي فرد را مشخص کرد.

 333. بیدي،      فاطمه/        رنجبرزاده،       اکبر. زمینه هاي روان شناختي نماز )شیوه هاي جذب به نماز
با تأكید بر مكتب اسالم و اصول روانشناسي(. تهران: آواي نور، 1393، 208 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : روان شناسي، نوجوانان، مذهب

چكیده: نماز در مکتب انسان ساز اسالم از جایگاه ویژه اي برخوردار بوده و هیچ عملي از اعمال 
دیني و افعال عبادي با آن قابل مقایسه نیست. در اثر پیش رو راه هاي روان کاوانه براي تشویق 
جوانان به برپا داشتن نماز و نیز آیات و احادیث مرتبط با مفهوم نماز ارائه شده است. در خالل 
مطالب همچنین تاثیر این فریضه بر ابعاد گوناگون زندگي و نیز نقش اولیاي مدرسه و خانواده در 
ترغیب نوجوانان به خواندن نماز تشریح شده است. کتاب با هدف ترویج فرهنگ دیني و اقامه نماز 

تدوین شده است.
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زبان انگلیسی

334. والیتي، علي. آموزش و تمرين زبان انگلیسي آسان 1. تهران: اشتیاق نور، 1393، 
188 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: اول
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس

چكیده: براي داشتن مهارت در زبان انگلیسي تمرین و استفاده از آزمون هاي جامع روشي مفید 
است. اثر حاضر دربردارنده محتواي درسي زبان بوده و در هر درس کلمات جدید همراه با معني آنها، 
توضیح گرامر درس و آزمون هایي براي ارزیابي که از کنکور سال هاي پیش گزینش شده اند آمده 

است. این کتاب جلد اول از یک مجموعه 4 جلدي است.

335. والیتي، علي/ غیور نجف آبادي، ریحانه. آموزش و تمرين زبان انگلیسي آسان 1 
)قدرت كلمات(. تهران: اشتیاق نور، 1393، 126 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس

 چكیده: براي باال بردن دانسته هاي مربوط به زبان خارجي، افزودن بر دایره لغات و رشد نظام واژگاني
بي تردید امري بایسته است. اثر حاضر در بردارنده روشي جدید براي آموختن واژگان مهم و پرکاربرد 
زبان انگلیسي است. توصیه هاي ارائه شده در ابتداي کتاب کمک مي کند تا عالوه بر مدیریت زمان 
و افزایش تمرکز، تعداد لغات حفظ شده باال رود. عالوه بر آن، تمهیدي براي ارزیابي لغات حفظ شده 

نیز در نظر گرفته شده است.
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336. والیتي، علي. آموزش و تمرين زبان انگلیسي آسان 2. تهران: اشتیاق نور، 1393، 
148 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: دوم
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس

چكیده: کتاب هاي کمک آموزشي منبع مناسبي براي انجام تمرین هاي کالسي و تکالیف منزل 
به شمار مي آیند و در رشد فرایند آموزشي نقشي بسزا دارند. اثر پیش رو در بردارنده مباحث کتاب 
درسي سال دوم دبیرستان است که در هر فصل آن عالوه بر توضیح واژگان جدید و گرامر آن، 
آزمون هاي ارزیابي بر اساس نمونه سواالت کنکور سال هاي پیش ارائه شده است. این کتاب جلد 

دوم از یک مجموعه 4 جلدي است.

337. والیتي، علي. آموزش و تمرين زبان انگلیسي آسان 3. تهران: اشتیاق نور، 1393، 
154 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس

چكیده: درک بهتر مطالب کتاب درسي مي تواند از راه مطالعه کتب غیر درسي فراهم آید؛ زیرا این 
دسته از کتب وسیله اي براي ارزیابي یافته ها به شمار مي روند. اثر پیش رو در بردارنده مباحث کتاب 
کالس سوم دبیرستان است. در هر درس عالوه بر معني واژگان و فهرست عبارت هاي جدید، گرامر 
مورد بحث تشریح شده و تمرین هایي براي ارزیابي بعد از آموزش از کنکور سال هاي پیش استخراج 

شده است. این کتاب جلد سوم از یک مجموعه 4 جلدي است.

338. والیتي، علي. آموزش و تمرين زبان انگلیسي آسان 4. تهران: اشتیاق نور، 1393، 
220 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس

چكیده: کتاب هاي کمک آموزشي عالوه بر تثبیت محتواي آموزشي در ذهن زمینه هاي یادگیري 
عمیق تر را فراهم مي کنند. کتاب حاضر در بردارنده تمرین هایي است که بر اساس هر مبحث 
دستوري در درس هاي جداگانه ارائه شده است. در هر درس همچنین واژگان جدید همراه با معناي 
آنها و نیز پرسش  هاي گزینش شده از کنکور سال هاي پیش مرتبط با گرامر مورد بحث گنجانده 

شده است. این کتاب جلد چهارم از یک مجموعه چهار جلدي است.
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339. ابراهیمي، سعید. کتاب هاي طبقه بندي شده: انگلیسي 1 اول متوسطه. تهران: گل واژه، 
1393، 198 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : تمرین ها، آزمون ها، درس نامه، زبان خارجه

چكیده: اصلي ترین مهارت در یادگیري زبان خارجي مهارت درک مطلب است که نتیجه درک 
درست گرامر و به خاطرسپاري واژگان پرکاربرد است. اثر پیش رو دربردارنده همه سرفصل هاي 
کتاب درسي به زبان انگلیسي است. آموزش واژگان، گرامر، متن درس و.. از دیگر مطالب کتاب 

است.

340. اروجي، محمدرضا. کتاب هاي طبقه بندي شده: انگلیسي 2 دوم متوسطه. تهران: 
گل واژه، 1393، 164 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : تمرین ها، آزمون ها، درس نامه، زبان خارجه

چكیده: کتاب هاي کمک آموزشي همراه با تدریس معلم، به سواد علمي دانش آموزان مي افزاید. 
کتاب حاضر روش هاي نویني براي یادگیري درس زبان ارائه کرده است. فراگیري واژگان از طریق 
جمالت و در بافت متن، آموزش گرامر با تصاویر کارتوني و مثال هاي متعدد و راهنماي پاسخ به 

تمرین هاي کتاب درسي از جمله مباحث ویژه آن است.

 341. باقري،  بابک. کتاب هاي طبقه بندي شده: انگلیسي 3 سوم متوسطه. تهران: گل واژه، 1393،
218 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : تمرین ها، آزمون ها، درس نامه، زبان خارجه

چكیده: اصل مهم در آموزش زبان خارجي تکرار و تمرین و بکارگیري عملي آموخته ها است. 
کتاب حاضر حاوي یک لوح فشرده آموزشي و تمرین هاي متعدد براي تقویت چهار مهارت زباني 
)شنیدن، نوشتن، خواندن و صحبت کردن( است. براي درک بهتر مطالب از تکنیک هاي جدید 

آموزشي در جریان یادگیري لغات و گرامر استفاده شده است.
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342. جابري، علیرضا. اولین درسنامه جامع زبان انگلیسي تخصصي. تهران: تخته سیاه، 
1393، 260 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : تست، کنکور، دستور زبان

چكیده: درس نامه ها در جایگاه یک کتاب تکلیفي، فرصت خلق موقعیت هاي یادگیري را فراهم 
مي آورند. نگارنده در کتاب حاضر سواالت کنکور سال هاي پیش را جمع آوري کرده و نکته هاي 
تستي هر سوال را به صورت درس نامه تدریس کرده است. در این اثر مهارت تست زني در بخش 

واژگان، درک مطلب، گرامر و ساختارشناسي جمله تقویت مي شود.

 .)EnglishGrammar101( 101 343. فلکي مقدم، مرتضي. دستور زبان انگلیسي
تهران: سیمین، 1393، 484 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : دستور، تمرین ها، پاسخ ها

چكیده: پایه درک زباني در گام اول شناخت قواعد و دستور زبان و سپس بسط دایره واژگان و لغات 
است. در این کتاب اصول دستور زبان انگلیسي از مقدماتي تا عالي به زبان ساده تشریح شده است. 
بعد از هر نکته، تمرین هایي براي ارزیابي آموخته ها و تثبیت نکات در ذهن آمده است. در انتهاي 

کتاب نیز فهرست افعال بي قاعده در حد دانش دبیرستان درج شده است.

344. سعیدي، رضا... ]ودیگران[. وام: زبان انگلیسي سال دوم متوسطه كلیه رشته ها. 
تهران: پیک نخبگان، 1393، 138 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : درس، تمرین ها، زبان خارجه

چكیده: آموزش زبان دوم از دیرباز دغدغه بسیاري از اهل فن در سرتاسر دنیا بوده است. مجموعه 
پیش رو بر اساس روش هاي نوین تدریس، درس زبان را براي دانش آموزان بازآموزي مي کند. طي 
تمرین هاي متعدد، مهارت خواندن، دایره واژگان، دستور و نگارش فراگیران تقویت مي گردد. مطالب 
سراسر کتاب به زبان انگلیسي است و در هر بخش بعد از درس اصلي )شامل واژگان و متن و 

دستور( تمرین هاي متنوع گنجانده شده است.
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 345. سعیدي،  رضا... ]ودیگران[. وام: زبان انگلیسي )3( سال سوم دبیرستان كلیه رشته ها.
تهران: پیک نخبگان، 1393، 190 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : دروس عمومي، درس نامه، تمرین ها، راهنماي آموزشي

چكیده: با تغییرات مکرر و به روز روش هاي تدریس و تآکید بر بکارگیري زبان در زندگي روزمره و 
آموزش کاربردي آن، نیاز به کتاب هاي کمک آموزشي را بیشتر مي توان احساس کرد. در کتاب پیش 
رو سعي گردیده مطالب کتاب درسي در قالب تمرینات جدید بازآموزي گردد. عالوه بر معني متن 
اصلي و شرح واژگان جدید، روش هاي نوین تدریس به منظور ارتقاي مهارت خواندن و پرورش 

تفکر نقاد نیز در کتاب گنجانده شده است. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

346. حاجي سیدحسیني فرد، سید مسعود. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ انگلیسي 1. تهران: 
مرآت، 1393، 54 ص، رحلي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: کاربرگ طرح درس عملیاتي شده معلم است که به وسیله آن مي تواند کلیدواژه هاي اصلي 
را در کالس تدریس کند، آنها را به مباحثه گذاشته و بدین وسیله از تحقق کف آموزش در کالس 
اطمینان یابد. این کتاب توجه ویژه اي به کاربرد لغات دارد و با طراحي تمرین هاي متنوع، به یادگیري 
واژگان عمق مي بخشد. تمرین هایي براي تقویت تلفظ لغات و متوني در قالب cloze براي تقویت 

درک مطلب و مهارت خواندن نیز در آن درج شده است.

347. حاجي سیدحسیني فرد، سید مسعود. بسته  مدیریت کالسي: كاربرگ انگلیسي 2. تهران: 
مرآت، 1393، 54 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : آزمون ها، زبان خارجه، پرسش ها

چكیده: کاربرگ طرح درس عملي است که با آن مي توان اهداف کلي و جزئي هر درس را در 
کالس محقق کرد. بسته پیش رو حاوي مجموعه پرسش هایي با الگوي متنوع چندگزینه اي، جاي 
خالي، کوتاه پاسخ و.. است که مهارت واژگان، درک مطلب، خواندن و تلفظ دانش آموزان را ارتقا 
مي بخشد. همچنین در هر بخش براي تقویت دانش دستوري، تمرین ها و فعالیت هایي در نظر 

گرفته شده است.
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348. حاجي سیدحسیني فرد، سیدمسعود. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ انگلیسي 3. تهران: 
مرآت، 1393، 54 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها، زبان خارجه، پرسش ها

به  مفاهیم جدید درسي  یادگیري  میزان  درباره  تدوین شده اند که  کاربرگ ها طوري  چكیده: 
دانش آموز بازخورد مي دهند. در این اثر سواالت منظم و طبقه بندي شده بر اساس سطح دشواري و 
مرتبط با محتواي درسي تدوین شده است. تمرین هاي متنوع هر درس توانمندي دانش آموزان در 
مهارت واژگاني، تلفظ، درک مطلب و متن خواني را افزایش مي دهد و نیز فعالیت  هایي براي تقویت 

دستور زبان در کتاب گنجانده شده است.

 349. نعمتي مقدم، رضا/ پسندیده، مهدي. كتاب جامع زبان انگلیسي اول متوسطه. تهران: 
خط سفید، 1393، 224 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : درس، تمرین ها، پرسش ها، دستور زبان، واژگان

چكیده: براي تسلط در زبان خارجي خواندن کتاب درسي به زبان اصلي همراه با جمله ها و 
فعالیت هایي به زبان انگلیسي مي تواند راهگشا باشد. کتاب پیش رو حاوي تمام سرفصل ها و دروس 
آموزشي کتاب درسي مقطع مورد نظر به همراه شرح دستور هر درس و ترجمه فارسي لغات هر 
بخش است. در هر فصل مجموعه تمرین هاي چهارگزینه اي مربوط به گرامر و واژگان نیز به همراه 

آزمون هاي دوره اي درج شده است.

350. نعمتي مقدم، رضا... ]ودیگران[. كتاب جامع زبان انگلیسي پیش دانشگاهي.تهران: 
خط سفید، 1393، 296 ص، رحلي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : درس، تمرین ها، پرسش ها، دستور زبان، واژگان

چكیده: به کار بردن روش هاي نوین آموزشي در یادگیري لغات و گرامر زبان خارجي شیوه اي 
منحصربه فرد براي تقویت درس زبان انگلیسي است. کتاب پیش رو حاوي محتواي کامل کتاب 
از آموزش خواندن،  بعد  لغات هر درس و شرح گرامر هر بخش است.  درسي به همراه معني 
تمرین هاي چهارگزینه اي و نگارش براي ارزیابي درس در نظر گرفته شده و در ال به الي فصول نیز 

آزمون هایي گنجانده شده است.
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 351. نعمتي مقدم، رضا/ پسندیده، مهدي. كتاب جامع زبان انگلیسي دوم متوسطه. تهران:
خط سفید، 1393، 176 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : درس نامه، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: اثر پیش رو حاوي محتواي درسي کتاب اصلي به زبان انگلیسي است که فرصت آموزش 
زبان انگلیسي به روش مستقیم )مطالعه واژگان و گرامر( را براي دانش آموزان فراهم مي آورد. در هر 
بخش عالوه بر معناي واژگان هر درس و شرح درس و گرامر، مجموعه تمرین هاي چهارگزینه اي 

همراه با آزمون هاي دوره اي براي ارزیابي بعد از آموزش در نظر گرفته شده است.

 352. نعمتي مقدم،  رضا/ پسندیده، مهدي. كتاب جامع زبان انگلیسي سوم متوسطه. تهران:
خط سفید، 1393، 228 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : درس، تمرین ها، پرسش ها، دستور زبان، واژگان

چكیده: یادگیري زبان خارجي مي تواند به صورت مستقیم )خواندن گرامر و لغات( و غیرمستقیم 
)تقویت مهارت هاي مکالمه و شنیدن( صورت گیرد. کتاب حاضر حاوي مجموعه بازنگري شده 
دروس کتاب اصلي به زبان انگلیسي است. در هر بخش عالوه بر ترجمه لغات و واژگان، گرامر 
درس توضیح داده شده و در ادامه، فعالیت ها و تمرین هاي گوناگون همراه با آزمون دوره اي براي 

ارزیابي آموخته ها تدوین شده است. یک لوح فشرده نیز به کتاب ضمیمه است.

 353. حاجي سیدحسیني فرد،   سیدمسعود.  بسته  مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين انگلیسي 1.
تهران: مرآت، 1393، 128 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : آزمون ها، درس

چكیده: زماني مي توان از بهبود فرایند یادگیري-یاددهي سخن به میان آورد که بتوان ابزار مناسب 
را به شیوه اي موثر به کار گرفت. بسته آموزشي پیش رو توجه ویژه اي به کاربرد واژگان زبان انگلیسي 
دارد و با طراحي تمرین هاي متنوع به یادگیري لغات عمق مي بخشد. فعالیت هاي دستوري گوناگون 
کتاب آمادگي زباني الزم را در دانش آموز ایجاد مي کند و تمریناتي براي بهبود کاربرد لغات و تلفظ 

صحیح واژگان وجود دارد.
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 354. حاجي سیدحسیني فرد،  سیدمسعود.   بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين انگلیسي 3.
تهران: مرآت، 1393، 120 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها، درس

چكیده: هرگاه فعالیت ها در کنار تمرینات درسي قرار بگیرند و آنها را پشتیباني کنند، کیفیت 
یادگیري ارتقا مي یابد. در این کتاب عالوه بر تمرینات متنوع براي درک مطلب، بهبود تلفظ واژگان 
و دستور زبان، متوني در قالب Cloze و ضرب المثل هایي براي باال بردن حجم مطالب مفید ارائه 
شده است. همچنین سواالتي به منظور آمادگي براي امتحان نهایي و کنکور نیز در آن گنجانده 

شده است.

355. طایفه، محمود. گرامر زبان انگلیسي )English Grammar(. تهران: مرجع 
نوین آموزش، 1392، 320 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : درس، دستور زبان

چكیده: براي درک بهتر زبان انگلیسي و ساختارهاي جمله، یادگیري دستور این زبان امري ناگزیر 
است. این مجموعه شامل گرامر کتاب هاي درسي دبیرستان است که در آن به ترتیب تفکیک 
دروس، ساختارهاي گرامري به همراه سواالت و پاسخ آنها تدریس شده است. هدف از نگارش این 
اثر تقویت دانسته ها و تسلط دانش آموزان به مفاهیم و نکات گرامري و دسترسي آسان آنها به یک 

منبع آموزشي بوده است.

 356. طایفه،  محمود. يادگیري جادويي لغت. تهران: مرجع نوین آموزش، 1392، 304 ص، جیبي
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : راهنما، زبان

چكیده: واژه ها ابزاري مهم براي برقراري ارتباط و بیان اندیشه هاي انساني به شمار مي آیند و 
براي آموختن زباني جدید، یادگیري واژگان آن زبان امري ناگزیر است. کتاب حاضر دربردارنده 
هفت روش خالقانه براي یادگیري لغات است. در بخشي از آن نیز واژگان با استفاده از روش 
جمالت تداعي تدریس شده است. این اثر براي زبان آموزاني که در امالي واژگان و پرسش هاي 

چهارگزینه اي نیاز به ممارست دارند کاربردي است.
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)Promoting/ Reading/ Objectives(.357. برزویي،    محمدحسین/      سمائي نیا،    فهیمه 
pro2. تهران: خط سفید، 1393، 144 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي : زبان خارجه، تمرین ها، پرسش ها، درک مطلب

چكیده: این کتاب مجموعه اي از متون کوتاه انگلیسي براي خواندن و درک واژگان است. در هر 
بخش نکته هاي گرامري که متن با محوریت آنها نگارش یافته شرح داده شده است. سطح مطالب 
کتاب براي زبان آموزان پیش از متوسط و متوسط مناسب است. در کتاب همچنین به مهارت هاي 
درک مطلب، شناسایي موضوع اصلي هر پاراگراف و مهارت شناخت معناي واژگان بر اساس متن 

توجه شده است. یک لوح فشرده آموزشي به کتاب ضمیمه است.

358. اعتمادي، امید/ طبسي، احترام. آمادگي کنکور: Cloze Tests. تهران: خط سفید، 1392، 
152 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : آزمون ها، تمرین ها، واژگان

چكیده: آزمون سازي )cloze tests( متني است که جمله اول و آخر آن کامل و بدون حذف 
است، اما از جمله دوم به بعد، یکي از کلمه ها در جاي خالي قرار داده شده است. محتواي متن هاي 
این اثر به معرفي معروف ترین آثار نقاشي ایران و جهان و هنرمندان شهیر این عرصه اختصاص یافته 
است. در هر بخش یک متن کوتاه )یک پاراگرافي( به همراه پاسخ هاي چهارگزینه اي درج شده که 

دانش واژگاني نوجوانان را ارزیابي مي کند.

 English for electrical engineering: power,.]359. تفضلي، دارا... ]ودیگران
 electronic, communication, control. تهران: خط سفید، 1393، 160 ص، وزیري

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي: تمرین ها، پرسش ها، زبان خارجه، مهندسي برق

چكیده: کتاب حاضر حاوي متن هاي کوتاهي براي مطالعه زبان تخصصي دانشجویان رشته 
مهندسي برق است. در هر درس بخشي براي تقویت مهارت سخن گفتن، خواندن و درک معناي 

واژگان و تمرین هایي براي ارزیابي آموخته هاي زبان آموز در نظر گرفته شده است.
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 .English for the students of accounting .360. خدامرادي، ابوالفضل/ جوادي، روح اهلل
تهران: خط سفید، 1393، 140 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي: تمرین ها، پرسش ها، زبان خارجه، حسابداري

چكیده: در این کتاب مولفان تالش کرده اند متوني از زبان تخصصي دانشجویان رشته حسابداري 
ارائه دهند که با کتب موجود از لحاظ سبک و ساختار متفاوت باشد. دانشجویان در کنار شناخت 
واژگان مهم حسابداري، مهارت درک مطلب را در خود تقویت مي کنند و نکته هاي دستوري را 

مي آموزند.

 English for the Students of .361. خدامرادي، ابوالفضل/ رییس محمدي، علي عباس
architecture and urban planning. تهران: خط سفید، 1393، 156 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : تمرین ها، پرسش ها، زبان خارجه

چكیده: تقویت مهارت خواندن متون تخصصي یکي از اهداف برنامه زبان آموزي در مدارس و 
دانشگاه ها است. اثر حاضر مجموعه اي از متون کوتاه )درک مطلب( و واژگان و تمرین هاي مرتبط 
با آن است. در کتاب سعي گردیده محتواي درس از جدیدترین منابع موجود انتخاب شود. واژگان 
تخصصي با رنگ متمایز در متن مشخص شده اند و این واژگان در انتهاي هر فصل در سه تمرین 

متفاوت ارزشیابي شده اند.

 English for the students of graphic .362. خدامرادي، ابوالفضل/ نظري، عبدالمجید
design. تهران: خط سفید، 1393، 140 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي: تمرین ها، پرسش ها، زبان خارجه، گرافیک

چكیده: اثر پیش رو حاوي متن هاي کوتاه انگلیسي براي دانشجویان گرافیک است. در هر بخش 
عالوه بر نکته هاي دستوري، واژگان تخصصي این حوزه، کاربرد آنها، تلفظ و معني آن به زبان 
انگلیسي آمده است. براي مرور و ارزیابي مطالب، بعد از هر درس تمرین هایي در نظر گرفته شده 

است.
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 English for the Students of hardware, .363. خدامرادي، ابوالفضل/ عامریان، مجید
software, and IT. تهران: خط سفید، 1393، 204 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : تمرین ها، پرسش ها، زبان خارجه

چكیده: براي درک بهتر متون درسي، دانشجویان نیازمند تقویت دانش زباني و به ویژه زبان 
تخصصي رشته خود هستند. کتاب پیش رو مشتمل بر مجموعه متوني براي درک مطلب همراه با 
واژگان تخصصي این رشته است. بعد از هر متن،  واژگان آن در چند تمرین ارزیابي شده است و در 

پایان کتاب فهرست مختصري مشتمل بر تعریف واژگان ناآشنا درج شده است.

 English for the students of physical .364. امیریان،  سیدمحمدحسین/   آذري، مصطفي 
education. تهران: خط سفید، 1393، 176 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي: تمرین ها، پرسش ها، زبان خارجه، تربیت بدني

چكیده: کتاب پیش رو حاوي درس هایي به زبان انگلیسي براي دانشجویان تربیت بدني است. بعد 
از هر متن، واژه هاي تخصصي، تلفظ هر یک و معني آن نیز درج شده است و در ادامه، تمرین هایي 

براي مرور و ارزیابي آنچه در متن آموزش داده شده، آمده است.

365. هاوشکي، حسین.Learn English Throug(Picture stories 1(. تهران: 
خط سفید، 1393، 88 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : زبان خارجه، تمرین ها، پرسش ها، درک مطلب

چكیده: کتاب پیش رو جلد اول از مجموعه آموزش انگلیسي با تکیه بر تصاویر است. در هر بخش 
متني همراه با واژگان جدید در نظر گرفته شده و دانش آموزان باید تصاویر مرتبط را بر اساس درکي 
که از متن پیدا کرده اند تشخیص دهند. در ادامه، تمرین هایي براي خودسنجي و مرور درس در نظر 

گرفته شده است. یک لوح فشرده آموزشي به کتاب ضمیمه است.
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 366. هاوشکي، حسین.Learn English Through(picture stories 2( . تهران: 
خط سفید، 1393، 104 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : زبان خارجه، تمرین ها، پرسش ها، درک مطلب

چكیده: اثر پیش رو حاوي 55 متن کوتاه به زبان انگلیسي همراه با شرح گرامر مرتبط و تعریف 
واژگان هر درس است. بعد از هر متن تمرین هایي با ساختارهاي گوناگون )درست و غلط، جاي 

خالي، نگارش و فهم واژگان( ارائه شده است.

 .)Promoting/ Reading/ Objectives( pro1.367. برزویي، محمدحسین/ سمائي نیا، فهیمه
تهران: خط سفید، 1393، 136 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : زبان خارجه، تمرین ها، پرسش ها، درک مطلب

چكیده: اثر پیش رو دربردارنده متن هاي کوتاه به زبان انگلیسي همراه با شرح نکته هاي دستوري 
آنها است. بعد از هر متن مجموعه تمرین هایي ارائه شده که مهارت هاي چهارگانه زبان آموزان را 
تقویت مي کند و مي آزماید. این اثر جلد اول از یک مجموعه دو جلدي است که براي سطح متوسط 

و پیش از متوسط تدوین شده است. یک لوح فشرده آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

368. هادي نیا، ابوالفضل. 
تهران: خط سفید، 1392، 168 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : زبان خارجه، آزمون ها، خواندن، تمرین ها

چكیده: یکي از چهار مهارتي که در یادگیري زبان خارجي باید به آن توجه شود، مهارت خواندن 
متن و درک مطلب پاراگراف هاي زبان انگلیسي است. کتاب پیش رو حاوي متن هاي کوتاه براي 
تقویت مهارت یادشده است که در هر فصل به تفکیک آمده و در ادامه، مجموعه تمرین هایي در 
پنج قسمت به صورت مختصر، مهارت درک مطلب را تقویت مي کند. در انتهاي کتاب نیز مجموعه 

واژه نامه تدوین و درج شده است.

 )75 English Anecdotes( Reading With Fun 1
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369. هادي نیا، ابوالفضل. 
تهران: خط سفید، 1393، 128 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي : زبان خارجه، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: اثر حاضر جلد دوم از یک مجموعه دو جلدي آموزش زبان بر اساس تصویر است. در ابتداي 
هر فصل تصاویري در نظر گرفته شده که با متن و درک مطلب هر درس مرتبط است. بعد از خواندن 
متن و فهم واژگان، براي دانش آموزان تمرین هایي در نظر گرفته شده که محتواي درس را مرور و 

آموخته هاي آنان را ارزیابي مي کند. کتاب دربردارنده یک لوح فشرده آموزشي است.

)55 English Anecdotes( Reading With Fun 2 
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زندگینامه

 
370. والیتي ، علي اکبر. ابن حسام خوسفي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 160 ص، 

جیبي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو 

كلمات كلیدي : شعر فارسي، شعر مذهبي

چكیده: در این جلد از مجموعه »آفتاب«  زندگي نامه »ابن حسام خوسفي« از شاخص ترین شاعران 
شیعي قرن 9 و از عالمان شیعي در فنون ادب و علوم شرعیه و... در سه فصل آورده شده است. در 
فصل اول تاریخچه سلسله تیموریان و اوضاع سیاسي و اجتماعي دوران ابن حسام خوسفي بیان شده 
است. در فصل دوم زندگي نامه خوسفي و بزرگان عصر وي و در فصل سوم آثار و افکار خوسفي 

ارائه گردیده است. 

 371. والیتي،   علي اکبر.  ابو حنیفه دينوري. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 118 ص، جیبي
مخاطب:  هنرآموز، هنرجو 

كلمات كلیدي : تاریخ نویسان ایران، زندگي نامه، تاریخ 

چكیده: در این کتاب که جلد 87 از مجموعه آفتاب است، مخاطب با شخصیت، اندیشه ها، خدمات 
و آثار مکتوب ابوحنیفه دینوري، تاریخ نویس قرن سوم هجري، و به ویژه کتاب »اخبار اطوال« آشنا 
مي شود. کتاب اخبار اطوال حاوي اطالعات تاریخي در باب تاریخ ایران و اسالم و سلسله هاي 

ایراني است. 
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 372. والیتي،   علي اکبر. امیر علیشیر نوايي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 190 ص، جیبي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو 

كلمات كلیدي : سیاستمداران، تاریخ، زندگي نامه ها 

 چكیده: این جلد از مجموعه »آفتاب« به بررسي زندگي امیر علیشیر نوایي وزیر دانشمند و
هنردوست سلطان حسین بایقرا و بنیان گذار شعر ترکي ُجغتایي )َجَغتایي(در آسیاي مرکزي اختصاص 
دارد. در این جلد اوضاع سیاسي، فرهنگي و ادبي عصر امیر علیشیر نوایي، زندگي نامه وي در عرصه 

ادب و هنر و آثارش مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 

373. قاسمي، سید فرید. ايرج افشار. تهران: خانه کتاب، 92، 48 ص، پالتویي 
مخاطب: هنرآموز،کتابدار 

كلمات كلیدي : کتابداري و اطالع رسانی، کتابخانه ها، تصحیح نسخه، سرگذشت نامه ها 

چكیده: کتابشناسي گام اولیه شناخت و معرفي آثار منتشرشده و مهم ترین رکن براي ورود به علوم 
مختلف است. این نوشتار زندگي نامه مختصري از کتاب ورزي هاي ایرج افشار را به زباني ساده و 
روان ارائه مي کند. حیات کتابشناسانه، فعالیت هاي فرهنگي و آثار این شخصیت ارزنده در این اثر 

گنجانده شده است. 

374. والیتي ، علي اکبر. بديع الزمان همداني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 104 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : زندگي نامه 

چكیده: در جلد نود و ششم از مجموعه »آفتاب«، شرح زندگي احمد بن حسین بدیع الزمان همداني 
»مقامه نویس« قرن چهارم آورده شده است. مقامه در اصطالح، قطعه اي ادبي با متني منثور و 
مسجع است و داستان هاي کوتاهي را شامل مي شود که از زبان راوي بیان مي شود. عالوه بر این، 
نمونه نثر همداني، اوضاع اجتماعي و فرهنگي و ادبي عصر او، تعریف مقامه و ساختار و موضوعات 

و نمونه هاي آن، و همچنین آثار و جایگاه ادبي بدیع الزمان همداني ارائه شده است. 
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375. والیتي، علي اکبر. پهلواني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 170 ص، جیبي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : حماسه و حماسه سرایي، پهلوانان ایراني 

چكیده: در جلد دوم از مجموعه حاضر به بیان ادبیات حماسي و جوانمردي پهلوانان ایراني و 
اسالمي پرداخته  شده است. گرشاسب، همتایان گرشاسب نزد اقوام دیگر، متون دوره اسالمي، رستم 
و سهراب، سیاوش، اکوان دیو، بیژن و منیژه، آرش، تحلیل واژه رستم، ویژگي هاي عیاري در کردار 
پهلوان، بررسي عملکرد آرش از دیدگاه قدرت از محورهاي اصلي مورد بحث در این کتاب هستند. 

 376. والیتي ، علي اکبر. حمداهلل مستوفي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 160 ص، جیبي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو 

كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، تاریخ، دانشمندان 

چكیده: ادبیات دلکش و روح انگیز فارسي از افتخارات و برتري هاي فرهنگ غني و اصیل کهن بوم 
ایران است و محتواي آن بر محور تاریخ نگاري قرار دارد. در این اثر تاریخ نگاري در ایران دوره 
ایلخانان بررسي شده و خانواد مستوفي قزویني و سرآمد آنان در تاریخ نویسي، حمداهلل مستوفي 

معرفي شده است. 

377. والیتي، علي اکبر. خواجه نصیر الدين طوسي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 
240 ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو 
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، تاریخ، دانشمندان 

چكیده: محمد بن محمد بن حسن طوسي مشهور به خواجه نصیرالدین و محقق طوس و 
استادالبشر و معلم ثالث از بزرگ ترین دانشمندان و مفاخر ایران و جهان است. اثر حاضر به معرفي 
این سیاستمدار و چهره برجسته ایراني اختصاص دارد. نگارنده پس از ذکر اوضاع سیاسي و اجتماعي 

ایران در آن عهد، شخصیت این عالم و خدمات وي را معرفي کرده است. 
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378. والیتي، علي اکبر. خواجه نصیرالدين طوسي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 
502 ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو 
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، تاریخ، دانشمندان 

چكیده: معرفي و بازشناساندن بزرگان تاریخ تمدن ایران و اسالم در حقیقت بازتعریف ارزش هاي 
اعتقادي اسالمي و هویت دیني است. اثر پیش رو مجلد دوم از مجموعه معرفي خواجه طوس است 

که دربردارنده شرح خدمات سیاسي و مذهبي این دانشمند و گزیده اي از آثار وي است. 

379. والیتي، علي اکبر. دوست محمد گواشاني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 112 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : خوش نویسان، فرهنگ اسالمی

چكیده: مجموعه »آفتاب« با هدف بازشناساندن بزرگان تاریخ تمدن اسالم و ایران و بازتعریف 
ارزش هاي اعتقادي اسالمي و هویت ملي تهیه شده است. کتاب حاضر نگاهي دارد به زندگي و 
آثار دوست محمد گواشاني، یکي از هنرمندان سرشناس اواسط قرن دهم هجري که عالوه بر 

خوش نویسي، در نگارگري، شاعري، صحافي و نویسندگي چیره دست بوده است. 

380. والیتي، علي اکبر. رشید الدين فضل اهلل. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 192 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : تاریخ، ایلخانان

چكیده: جلد هشتادوسوم از مجموعه »آفتاب« به معرفي بزرگان فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 
و بیان ارزش هاي اعتقادي اسالمي و هویت ملي آن ها اختصاص دارد. در این جلد به زندگي نامه، 
شخصیت، آثار و اوضاع سیاسي، اجتماعي و فرهنگي رشیدالدین فضل اهلل همداني، مورخ، پزشک، 

حکیم و فیلسوف، و یکي از وزراي برجسته دوران ایلخانان پرداخته شده است. 
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 381. میرشکاک، یوسفعلي. روزگار گرشاسب: گزيده گرشاسب نامه حكیم اسدي طوسي.
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 158 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، داستان هاي منظوم 

چكیده: »روزگار گرشاسب«، جلد دوم از مجموعه »گزیده داستان هاي منظوم فارسي«، اثر حکیم 
اسدي طوسي، از گویندگان و داستان سرایان قرن پنجم هجري است. گرشاسب نامه بزرگ ترین 
منظومه ملي است که به روش و سبک شاهنامه سروده شده است. در این کتاب به دنیا آمدن 
گرشاسب، هنرنمایي گرشاسب نزد ضحاک، جنگ گرشاسب با هندوان، آمدن دختر قیصر به دیدار 

گرشاسب، رفتن گرشاسب با نریمان به توران و.. آورده شده است. 

382. والیتي، علي اکبر. زمخشري. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 120 ص، جیبي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : دانشمندان اسالمي، زندگي نامه 

 چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »آفتاب« به معرفي و شرح حال مسعود بن عمر بن محمد زمخشري
خوارزمي، ملقب به »جاراهلل« با کنیه »ابوالقاسم«، یکي از نوابغ ادبیات عربي و فارسي، و فقه 
و تفسیر، و متفکري معتزلي با گرایش به تشیع و محبت اهل بیت)ع( اختصاص دارد. ضمن 
بررسي اوضاع سیاسي زمان زمخشري، به معرفي »خوارزم« زادگاه زمخشري پرداخته شده و سپس 

زندگي نامه، آثار و افکار و خدمات وي بیان شده است. 

383. والیتي، علي اکبر. سیبويه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 102 ص، جیبي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات عرب، نحو 

چكیده: علم صرف و نحو از مهم ترین علوم در ادبیات عربي است. این علم از علومي است که 
تسلط بر آن براي فهم قرآن و روایات اهل بیت)ع( ضروري است. در این کتاب که جلد 90 از 
مجموعه »آفتاب« است مخاطب با زندگي نامه فردي و اجتماعي سیبویه و همچنین توضیحاتي 

درباره نحو عربي آشنا مي شود. 
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 384. والیتي، علي اکبر. سید حیدر آملي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 120 ص، جیبي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، تاریخ، دانشمندان 

چكیده: رکن الدین حیدر بن سید تاج الدین آملي که نسب او با هفده واسطه به حضرت امام زین العابدین)ع( 
مي رسد، فقیه و مفسر و متکلم و عارف زبده قرن هشتم هجري است. این اثر به معرفي این شخصیت، 
آثار وي و سیره عملي او اختصاص دارد. در بخش هاي دیگر کتاب آراي تفسیري، کالمي، فقهي و نگاه 

او به انسان تشریح شده است. 

385. والیتي، علي اکبر. سیدابو الحسن اصفهاني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 
166 ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : مجتهدان و علماي ایران، زندگي نامه 

 چكیده: در این جلد زندگي آیت اهلل العظمي سید ابوالحسن اصفهاني، یکي از مراجع و رهبران دیني
شیعه شرح داده شده است. نخست اوضاع اجتماعي - سیاسي عصر آیت اهلل اصفهاني و سپس 
زندگي نامه ایشان شرح داده شده است و آثار، استادان، شاگردان و فرزندان ایشان معرفي شده اند. در 
ادامه خاطرات، افکار و اندیشه هاي سید ابوالحسن اصفهاني از زبان شاگردان، و استادان و نزدیکان 

ایشان بیان شده است. 

 386. والیتي،    علي اکبر.   شرف الدين عاملي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 152 ص، جیبي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات فارسي، شعر فارسي، داستان ها، سرگذشت نامه ها 

چكیده: شرف الدین عاملي در زمره بزرگ ترین پرچم داران عرفان و حامیان دین است. او نماد 
ترکیب موفقي از مکتب اهل بیت)ع( و پاسداري از وحدت و تقریب مذاهب اسالمي است. در این اثر 
شرح مختصري از زندگي نامه این عالمه، رویدادهاي مهم زمان حیات وي، آثار او و افکارش، همراه 

با شرح و بررسي آنها آمده است. 
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387. والیتي ، علي اکبر. شیخ كلیني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 120 ص، جیبي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : مجتهدان، علما، حدیث و روایت، زندگي نامه

چكیده: کتاب حاضر با بهره گیري از متون تاریخي و تذکره ها به بازشناسي و شرح احوال و آثار 
شیخ کلیني مي پردازد. شهرت و آوازه کلیني به واسطه کتاب »الکافي« است که در بردارنده احادیث 
و روایات ائمه معصومین است. عالوه بر شرح احوال و آثار شیخ کلیني، اوضاع سیاسي، اجتماعي، 

فرهنگي آن دوران نیز بازگو شده است. 

388. والیتي، علي اکبر. صدرالدين دشتكي شیرازي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 
93، 126 ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : فیلسوفان اسالمي، مکتب شیراز، زندگي نامه ها 

چكیده: این کتاب، جلد 82 از مجموعه »آفتاب« است که به معرفي و شرح زندگي صدرالدین دشتکي 
شیرازي )866ت 948 ق(، از فیلسوفان قرن نهم هجري اختصاص دارد. او از نظر برخي متفکران 
بنیان گذار »مکتب شیراز« است. در این جلد، ضمن معرفي حوزه فلسفي شیراز، شرح زندگي این فیلسوف، 

نظرات علمي و آثار و تألیفاتش آورده شده است. 

 389. والیتي،  علي اکبر. عبدالرزاق سمرقندي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 150ص،
جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : تاریخ نویسان ایران، تیموریان 

چكیده: کمال الدین عبدالرزاق سمرقندي، مورخ و شاعر و یکي از رجال بزرگ عهد تیموري است. 
اثر معروف وي، »مطلع سعیدین و مجمع بحرین«، در دو جلد تاریخ تیموریان ایران را از عهد 
ابوسعید بهادرخان تا جلوس سلطان حسین بایقرا شرح مي دهد. در این جلد از مجموعه »آفتاب«، 
پس از پرداختن به اوضاع سیاسي، اجتماعي و فرهنگي عصر تیموري به شرح زندگي عبدالرزاق و 

اثر مشهورش )مطلع سعدین و...( پرداخته شده است. 
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 390. والیتي،  علي اکبر. عطاملك جويني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 216 ص، جیبي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : ایران، تاریخ، مغوالن، سرگذشت نامه ها 

چكیده: نگارنده در این اثر برآن است تا با بهره گیري از متون تاریخي و تذکره ها به بازشناسي سهم و 
نقش عطاملک جویني بپردازد. نگارنده همچنین تالش کرده تا از ویژگي هاي فکري و ادبي وي پرده بردارد 

و نقش و سهم او را در پیش برد روش هاي تاریخ نگاري ایراني اسالمي نیز روشن کند.

391. والیتي، علي اکبر. عالمه حلي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 120 ص، جیبي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : مجتهدان و علماي ایران، زندگي نامه ها 

چكیده: سدید الدین حسین  بن یوسف حلي، یکي از بزرگ ترین فقهاي شیعه، جامع علوم عقلیه و 
نقلیه، و صاحب تألیفات گران قدر در حدود بیش از 500 کتاب در باب اصول فقه، تفسیر کتاب، علم 
رجال، حکمت و فلسفه و منطق، فضایل اهل بیت، علم نحو و... است. این جلد از مجموعه »آفتاب« 
به بررسي زندگي عالمه حلي و آثار ایشان، ابعاد علمي و شخصیتي، تأثیرات علمي عالمه در عصر 

خود و همچنین بیان تحوالت تاریخي، سیاسي و ادبي ایشان اختصاص دارد. 

392. والیتي ، علي اکبر. علي بن عباس اهوازي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 112 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : پزشکان ایرانی، تاریخ، زندگي نامه ها 

 چكیده: این کتاب جلد هشتادویکم از مجموعه »آفتاب« است که به معرفي علي  بن عباس اهوازي،
 معروف به »ابن المجوس« یا پسر مجوسي، پزشک حاذق ایراني قرن چهارم هجري اختصاص 
دارد. در این کتاب ضمن شرح کتاب ملکي و محتواي آن، زندگي نامه، آثار و جایگاه علمي و اخالقي 

اهوازي آورده شده است. 
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 393. والیتي،  علي اکبر. عمعق بخارايي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 224 ص، جیبي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : تاریخ، نقد شعر فارسي، زندگي نامه ها 

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »آفتاب« به بررسي زندگي و آثار امیرالشعرا ابوالنجیب شهاب الدین 
عمعق بخارایي، شاعر پرآوازه شیعه  ماوراءالنهر، در نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجري 
اختصاص دارد. در این جلد، ضمن بررسي اوضاع ادبي و فرهنگي عصر عمعق بخارایي، وضعیت شعر 
و نثر فارسي در قرن هاي پنجم و ششم و زندگي نامه عمعق و آثار وي بیان شده است. همچنین، 

شاعران هم عصر او و آثار آن ها معرفي شده اند. 

394. والیتي، علي اکبر. فضل بن حاتم نیريزي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 136 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
كلمات كلیدي : ریاضي دانان، منجمان ایران، زندگي نامه ها

از  یکي  نیریزي،  حاتم  بن  زندگي فضل   به شرح  »آفتاب«  از مجموعه  جلد  این  در  چكیده: 
ریاضي دانان و منجمان دوره عباسي، پرداخته شده است. نخست مختصري از تاریخ سیاسي و 
اجتماعي جهان اسالم از آغاز تا اوایل قرن چهارم آورده شده و سپس دستاوردهاي ریاضیات از آغاز 
دوره اسالمي تا زمانه نیریزي به طور مختصر بیان شده است. در فصل سوم زندگي و آثار فضل 

نیریزي آمده است. 

395. والیتي، علي اکبر. قطب الدين شیرازي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 152 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، تاریخ، دانشمندان 

چكیده: در بررسي زندگي هر متفکري باید به تاریخ سرزمیني که در آن مي زیسته است توجه کرد؛ 
زیرا آراي متفکران و صاحبان اندیشه تا حدي ثمره زمانه اوست. نگارنده در نوشتار پیش رو اوضاع 
سیاسي اجتماعي و اقتصادي عصر عالمه قطب الدین در زمان ایلخانیان را بررسي کرده است. وي 
در ادامه، زندگي این عالم، حوزه هاي تخصصي وي و تاثیر او در پیشرفت علوم زمان خود را شرح 

داده است. 
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396. والیتي، علي اکبر. مجنون رفیقي هروي . تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 144 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : خوش نویسان ایران، زندگي نامه ها 

چكیده: در این جلد از مجموعه »آفتاب«، مخاطب شرح زندگي مجنون رفیقي هروي، یکي از 
خوش نویسان ایران در عصر شاه اسماعیل صفوي را مي خواند. از مجنون هروي سه رساله با نام هاي 
رسم الخط، آداب الخط منظوم، خط، سواد و منثور به جاي مانده است. در این جلد، عالوه بر زندگي نامه 
مجنون رفیقي هروي، اوضاع هنري و اجتماعي دوران او و همچنین گزیده اي از رساله هایش آورده 

شده است. 

397. والیتي، علي اکبر. مسعود سعد سلمان. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 104 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، فرهنگ اسالمی 

چكیده: این کتاب به شرح احوال و بررسي آثار مسعود سعد سلمان، فاضل، عالم و یکي از شاعران 
از شرح اوضاع سیاسي،  از مجموعه »آفتاب«، پس  این جلد  قرن پنجم هجري مي پردازد. در 
اجتماعي و ادبي مسعود سعد سلمان، شرح حال، جایگاه ادبي و آثار وي بیان شده است. این مجموعه 
با هدف بازشناساندن بزرگان فرهنگ و تمدن اسالم و ایران و بازتعریف اندیشه هاي اعتقادي 

اسالمي و هویت ملي تهیه شده است. 

398. والیتي، علي اکبر. مالمحسن فیض كاشاني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 
120 ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : فیلسوفان اسالمي، زندگي نامه ها، تاریخ صفویه 

چكیده: مالمحمدمحسن فیض کاشاني از بزرگان فقها و علماي مذهب شیعه در دوران صفویه 
و جامع علوم عقلي و نقلي بوده است. در این جلد از مجموعه »آفتاب«، برخي ویژگي هاي عصر 
صفوي بیان شده و زندگي نامه مالمحسن فیض کاشاني، جامعیت علمي و دیني وي و افکار، آرا و 

آثارش بیان شده است. 
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399. والیتي، علي اکبر. میر سیدعلي همداني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 144 
ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : عارفان، زندگي نامه ها، فرهنگ اسالمی 

چكیده: کتاب هاي مجموعه »آفتاب« با هدف بازشناساندن بزرگان تاریخ تمدن ایران و اسالم 
زندگي نامه  بررسي  به  از مجموعه  این جلد  تهیه شده اند.  اعتقادي و هویت ملي  ارزش هاي  و 
سیدعلي بن شهاب الدین بن محمد، مشهور به »سیدعلي همداني«، یکي از عارفان قرن هشتم و از 
مشاهیر عرصه ادبیات، فرهنگ و فلسفه اختصاص یافته است. عالوه بر ارائه زندگي نامه میرسیدعلي 
همداني و آثار او، اوضاع دیني، اجتماعي و سیاسي عصر او، به انضمام نمونه اي از نثر و نظم وي 

شرح داده شده است. 

 400. والیتي،  علي اکبر.  میرزاي نايیني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 120 ص، جیبي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : تاریخ، انقالب مشروطه، مجتهدان و علما، زندگي نامه ها 

چكیده: مشروطه در تاریخ ایران نهضتي مستقل و تأثیرگذار بود که به رهبري علماي دیني صورت 
گرفت. اوج تفکرات و اقدامات سیاسي علما در عصر قاجار و تأثیر آن ها در تحوالت و حوادث سیاسي 
کشور در به ثمر رسیدن مشروطه مشاهده مي شود. در این جلد از مجموعه »آفتاب« جایگاه علما در 
تاریخ معاصر ایران بررسي شده و زندگي نامه میرزاي ناییني یکي از علماي فعال در دوران مشروطه 
فعالیت هاي ضداستبدادي و اندیشه هاي سیاسي وي بیان شده و آثار و تألیفات وي به طور اجمالي 

معرفي شده است. 

 401. والیتي،   علي اکبر. نظامي گنجوي . تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 144 ص، جیبي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، تاریخ، شاعران 

چكیده: نظامي برخالف بسیاري از شاعران دوران خود، هرگز به دنبال ممدوح روانه دربار شاهان 
نشد. این جستار به معرفي این شخصیت ادیب، بررسي رویدادهاي زندگي وي، وجوه گوناگون 
شخصیت او و سبک آثار وي اختصاص دارد. در بخشي دیگر نیز تاثیر نظامي بر شاعران دوره بعد 

از خود تشریح شده است. 
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شعر

 402. میرشکاک، یوسفعلي. آذرخش غیرت: گزيده حمله حیدري مالبمانعلي كرماني 
)راجي(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 176 ص، رقعی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي حماسي، ادبیات فارسي، ادبیات دیني 

چكیده: منظومه هاي داستاني از یک سو روایتگر ساده و بي پیرایه زندگي مردم اند و از دیگر سو 
بازتاب دهنده آرزوها و تمناها و زنهارهاي حکمت آمیزند. اثر پیش رو دربردارنده گزیده حمله حیدري 
از منظومه هاي حماسي- آئیني کهن است که در یادکرد جنگ آوري ها و دالوري هاي امیرالمومنین 

علي )ع( سروده شده است. در پایان کتاب مجموعه واژگان همراه با معني آمده است. 

 403. محمدزماني، جواد/ برقعي، سیدحمیدرضا. آزمون سرخ معرفي و گزيده شعر واليي:
 محمدعلي مجاهدي- يوسفعلي میر  شكاك- خسرو احتشامي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي

جیبي، 91، 80 ص، رقعی 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات دیني، شعر فارسي، ادبیات فارسي 

چكیده: بخش عمده اي از شعرهاي آئیني فارسي بیانگر شوق و شادماني حاصل از تجسم کمال 
در وجود و حریم اهل بیت )ع( و نیز اندوه در بیان مصیبت ها و مظلومیت آنها است. در این اثر بعد 
از معرفي اجمالي سه شاعر محمدعلي مجاهدي، یوسفعلي میرشکاک و خسرو احتشامي، گزیده اي 

از اشعار ایشان آمده است. 
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 404. مجاهدي،         محمدعلي. آفتاب كائنات معرفي و گزيده شعر واليي:        سید حسن غزنوي
 - حكیم خاقاني شرواني- حكیم نظامي گنجوي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 86 

ص، رقعی 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر مذهبي، ادبیات فارسي 

چكیده: »آفتاب کائنات« از مجموعه »آستان پاکان«، دربردارنده برگزیده اشعار والیي »سیدحسین 
غزنوي«، ملقب به »اشرف الدین«، از سخنوران سده ششم هجري و برگزیده اشعار حکیم »خاقاني 
شرواني« معروف به »حسام العجم«، شاعر قرن ششم، و حکیم و شاعر نظامي گنجوي است. عالوه 
بر معرفي اجمالي شاعران، سبک شعري، آثار و مراتب علمي و باورهاي مذهبي ایشان آورده شده 

است. 

 405. اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي. 13 دفترهاي ادبي: ابر يادگاري؛  گزيده اي از آثار اعضاي
 مراكز آفرينش هاي ادبي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 91، 212 ص، خشتي

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر، آثار ادبي، خالقیت 

چكیده: یکي از راه هاي شکوفایي استعداد و خالقیت در کودکان و نوجوانان، نوشتن و پرورش 
روحیه نگارش و خلق آثار ادبي است. کتاب حاضر از مجموعه »دفترهاي ادبي« است که دربردارنده 
گزیده اي از آثار اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است. در 
این اثر، اشعار و داستان هاي گروه هاي مختلف سني درج  شده است. این مجموعه با هدف آشنایي 

مخاطب عام با آثار ادبي گروه هاي مختلف کانون تألیف شده است. 

406. راجي کاشاني، مریم. از آزادگي تا يقین: شرح ابیات ديوان صائب تبريزي. تهران: 
قرار، 93، 724 ص، رقعی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو،والدین،کارشناس 
كلمات كلیدي: شعر، شرح ابیات

چكیده: کتاب حاضر شامل اشعاري از صائب تبریزي شاعر قرن یازده هجري قمري است. 
نویسنده بعد از معرفي شاعر و درج اطالعات مختصري از زندگي و آثار وي، ابیاتي از این شاعر به 
منظور مشاعره انتخاب کرده و کوشیده بر اساس حروف الفبا کلماتي را گزینش کند و براي آنها 

ابیاتي از دیوان این شاعر پیدا کند. این کلمات از آزادگي شروع شده و به یقین ختم مي شود.
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 407. شرافت ،  سیدمحمدجواد. از ديار روشني معرفي و گزيده شعر واليي:    سیدرضا مويد-
محمدجواد غفورزاده- غالم رضا شكوهي . تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 88 

ص، رقعی 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات دیني، شعر فارسي، ادبیات فارسي 

چكیده: اثر حاضر براي مخاطبان و خوانندگان شعر آئیني تدارک دیده شده است. در آغاز کتاب 
معرفي اجمالي شاعران اشعار والیي؛ سیدرضا موید، محمدجواد غفورزاده و غالمرضا شکوهي درج 
شده و حتي المقدور از طرح مباحث تخصصي خودداري شده است. در ادامه، اشعاري از ایشان با 

معیار اتقان، استواري مفاهیم و شیوایي و رسایي سخن انتخاب و در کتاب درج شده است.

408. محمدي، کاظم. الفباي عشق. کرج: نجم کبري، 93، 200 ص، رقعی 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر، دایرة المعارف ها

چكیده: گردآورنده این کتاب، با استفاده از کتاب هاي »دیوان کبیر« و »مثنوي معنوي موالنا«، 
به  مرتب کردن واژگان الفبایي مورد استفاده در این کتاب در باب عشق، عاشقي و معشوق پرداخته 
و سعي کرده است، یک دایرة المعارِف شعري از زبان موالنا درخصوص عشق و ترکیبات آن براي 
فرهنگ دوستان و مشتاقان عرفان ارائه دهد. الزم به ذکر است که واژه هاي مرتب  شده، بدون توجه 

به معني و فقط بر اساس واژه و نسبتي که با عشق داشته اند، انتخاب شده اند. 

409. میرشکاک، یوسفعلي. با آموزگار اخالق: گزيده بوستان سعدي شیرازي. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 192 ص، رقعی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، داستان هاي منظوم 

چكیده: جلد هفتم از مجموعه »گزیده داستان هاي منظوم فارسي« دربردارنده گزیده »بوستان« 
سعدي شیراز است. در این کتاب گزیده بوستان سعدي در 10 قالب با عنوان هاي »در عدل و تدبیر 
و رأي«، »در احسان«، »در عشق و شور و مستي«، »در تواضع«، »در رضا«، »در قناعت«، »در 
تربیت«، »در شکر بر عافیت«، »در توبه و راه صواب« و »در مناجات و ختم کتاب« آورده شده است. 
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410. اخوي، سیده محمدسادات. بازي بازي با دم شیر. تهران: نسیما، 91، 74 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : داستان کوتاه، قطعات ادبي، ادبیات فارسي 

چكیده: کتاب حاضر، با نام »بازي بازي با دم شیر«، از مجموعه »عقیق« قطعات و داستان هاي کوتاه 
است. عنوان هاي مطالب کتاب عبارتند از: »اسم بازي«، »ماهي بازي«، »وقت بازي«؛ »عشق بازي«، 
»دادگاه بازي«، »فصل بازي«، »آب بازي« و.. در بخش »اسم بازي« مي خوانیم: »وقتي از غروب، به 
سوي درهاي شهر مي آمدم و نگاهم با نگاه زخمي پنجره هاي چوبي و دیوارهاي ِگلي ِگِره مي خورد، 

فراموشت نکرده بودم.«

411. میرشکاک، یوسفعلي. باغ حقیقت: گزيده حديقه الحقیقه حكیم سنايي. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 128 ص، رقعی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : ادبیات فارسي، شعر فارسي، داستان ها 

چكیده: حدیقه الحقیقه نخستین منظومه عرفاني در زبان فارسي است که حکیم سنایي در آن 
براي اولین بار قصاید وغزلیات قلندرانه سرود و اصطالحات صوفیه را در شعر خود وارد کرد. این 

اثر خالصه اي از حکایت ها و اشعار حدیقه را همراه با تفسیر هر بیت و توضیح هر واژه در بردارد. 

 412. میرشکاک،       یوسفعلي. براورنگ سخن:        گزيده هفت اورنگ عبدالرحمن جامي . تهران:
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 200 ص، رقعی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، داستان ها، ادبیات فارسي 

 چكیده: از میان گنج نامه هاي سترگ پارسي گویان و سخن سرایان ایران زمین، بي گمان منظومه هاي
داستاني به جا مانده از آن بزرگان جایگاهي بلند و ژرفایي خیره کننده دارند. این اثر دربردارنده 
گزیده اي از چند منظومه داستاني از هفت اورنگ جامي است. حکایت ها از کتاب هاي سلسله الذهب، 
سالمان و ابسال، تحفه االحرار، سبحه االبرار، لیلي  و مجنون، یوسف و زلیخا و خردنامه اسکندري 

انتخاب شده اند. 
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 413. امیني، سودابه. پسر ارديبهشت، مجموعه شعر. تهران: کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان، 91، 68 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، شعر نوجوانان، مضامین مختلف 

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده  اشعاري از است که براي نوجوانان سروده شده است. این 
اشعار در قالب شعر سپید سروده شده و تصاویر زیبا و ملموس، بیان شاعرانه و زبان ساده و روان، از 

ویژگي هاي شاخص این مجموعه شعر است. 

414. طهماسبي فرحدل، نسترن. تحول شعر كالسیك )شعرنو( از نظر قالب، محتوا، 
موضوع. مشهد: کتابدار توس، 93، 66 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر نو، ادبیات فارسي 

چكیده: در این کتاب سعي شده است تحوالت و اتفاقاتي که باعث پیدایش شعر شده، بیان شوند. 
در این خصوص، خصوصیات شعر نو در دوره انقالب و همچنین شرح حال نیما یوشیج، بنیان گذار 
شعر جدید شرح داده شده و خصوصیات شعر نو تغزلي، حماسي، اجتماعي و غنایي، به طور مختصر 

بیان شده است. به عالوه، شعراي این حیطه معرفي و ویژگي شعرهاي آن ها ارائه شده است. 

415. محمدزماني، جواد / برقعي،  سید حمیدرضا . ترجمان شكوه معرفي و گزيده شعر واليي: 
 علي موسوي گرمارودي- طاهره صفارزاده . تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 102 ص، رقعي

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر مذهبي 

چكیده: »ترجمان شکوه« جلد بیست وششم از مجموعه »آستان پاکان« است. در این جلد گزیده 
اشعار والیي در قالب غزل، قصیده، ترکیب بند و... آورده شده است. اشعار ایشان آییني با رویکرد 
مراثي و مناقب و فضایل اهل بیت)ع( و درباره عاشورا، ماجراي رویارویي حربن یزید ریاحي و امام 
حسین)ع(، عشق حضرت حبیب  بن مظاهر، بي تابي علي اصغر)ع(، مدح علي اکبر)ع(، ماجراي مصیبت 

حضرت زینب و شهادت حضرت ابوالفضل)ع( و احواالت امام سجاد)ع( است. 
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416. عرب، هانیه. تولدي دوباره. تهران: نظري، 92، 64 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : نثر، ادبیات فارسي، دل نوشته، زندگي 

چكیده: کتاب حاضر، در قالب نثر، حاوي دل نوشته هاي نویسنده است که علي رغم مبتال بودن به 
معلولیِت جسمي حرکتي، با امید به زندگي و تحصیل ادامه مي دهد. در دل نوشته »جوانه« مي خوانیم: 
»بر روي لوح لطیف زندگي، دانه کوچک باور را افشاندم و با خورشید گرمابخش تالش، وجودش را 

نوازش کردم. اکنون در انتظار لبخند مهربان ابر و جشن تولد باران هستم«. 

 417. باقري،  علي. چه  كنم هاي شاعران از آغاز تا امروز. تهران: نگار و نیما، 92، 288 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر فارسي، غزل، قصیده، ترجیع  بند، رباعي، تقطیع، شاعران 

چكیده: گردآورنده کتاب حاضر تالش کرده است، همه رباعیات، غزلیات، مستزادها، ترجیع بندها، 
قصیده ها و تک بیت ها را از دیرباز تا امروز جمع آوري کند. مشخصات هر شاعر زیر اولین شعرش 
آورده شده است. همچنین در بخش رباعیات و دوبیتي ها، زیر هر یک تقطیع کامل آن آورده شده 

است. 

418. برازش، علیرضا. حافظ عاشق: عشق از نگاه لسان الغیب. تهران: امیرکبیر، 92، 
360 ص، پالتویي 
مخاطب: هنرجو

كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات فارسي، عرفان 

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده ابیات لسان الغیب است که به تفکیک موضوع و به صورت 
تک بیت هایي همراه با توضیحات بسیار کوتاه براي واژگان گردآوري و تنظیم شده است. ابیات از 

میان غزلیات این شاعر انتخاب شده است و عالوه بر معني، تفسیرهایي را نیز ارائه مي دهد 
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419. میرکیاني، محمد. حرف هاي زمیني براي بچه هاي زمیني. تهران: منادي تربیت، 
93، 232 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : راه و رسم زندگي، ادبیات نوجوانان، گزیده ها 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده 777 نکته آموزنده و راه و روش اندکي بهینه و موثر به همراه 
تصویرهاي کاریکاتوري در قالب هاي طنز، جدي، بازي ادبي و.. براي نوجوانان است. در نمونه اي 
از این نکته ها مي خوانیم: »دیوها، با دست شیر مي خورند. فقط آدم، آدم مي شود صفر هر چه کند 

یک نمي شود و...« 

 420. شرافت،    سیدمحمدجواد. حسینیه دل معرفي و گزيده شعر واليي:    حبیب چايچیان-
غالم رضا سازگار- علي انساني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 92، 128 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : ادبیات دیني، شعر فارسي، ادبیات فارسي 

چكیده: مجموعه پیش رو حاوي نگاهي مختصر به زندگي و سیر شعري و نیز بخشي از آثار 
شیواي سه شاعر نام آشناي اهل بیت )ع(؛ حبیب اهلل چایچیان، سازگار و انساني است. هر بخش از 
کتاب به معرفي یکي از شاعران، زبان او و سبک نظم آفریني و نگاه وي به موضوع شعر آئیني 

اختصاص دارد و در ادامه ، اشعار هر یک آمده است. 

421. مطر، احمد. دردها هم زبان دارند. ایاد فیلي. تهران: آوگان، 93، 128 ص، جیبي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر عرب، ادبیات جهان، شعر اجتماعي 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه اشعار عربي، ترجمه دفتر »احادیث االبواب«، نوشته 
»احمد مطر«، متولد 1956 در روستاي »التنومه« اطراف شهر »بصره« در عراق است. شاعر در این 
کتاب تالش کرده است، درددل مردم و مسائل اجتماعي آن ها را از زبان »درها« بیان کند. در یکي 
از اشعار مي خوانیم: »از فرجام خوش ناالن اند، درهاي چوبین چه در میخانه باشیم چه در صومعه، 

عاقبت آتش در انتظار همه ماست!« 
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422. مرداني، مهدي. دلتنگي هاي يك آپارتمان. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 92، 44 ص، خشتي کوچک 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، شعر نوجوانان، آپارتمان ها 

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري با موضوع آپارتمان و آپارتمان نشیني است. آپارتمان 
 نشیني، فرهنگي است که روز  به روز در جامعه ما در حال گسترش است و آپارتمان ها جاي خود 
را به خانه  هاي ویالیي مي دهد. با تغییر این فرهنگ، زندگي افراد، به خصوص کودکان دستخوش 
تغییرات فراواني مي شود. شاعر در این کتاب، تالش کرده تا در قالب شعر سپید به این موضوع 

بپردازد. 

 423. ایزدي،  علي . ديوان انتظام سروده محمدرضا قطبي. تهران: ابر و باد، 93، 220 ص، وزیري
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر 

به  انتظام« مجموعه سروده هاي مرحوم محمدرضا قطب سنقري، متخلص  چكیده: »دیوان 
»قطب«، ملقب به انتظام الواعظین و معروف به »انتظام« )1342-1260( است که در قالب غزل، 
قصیده، قطعه، ترجیع بند، رباعي، مثنوي و... ارائه شده اند. در این کتاب، اشعار ایشان با مضامین 
اجتماعي، ستایش حق تعالي، پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(، اندرز، عاشقانه، عارفانه و... به انضمام شرح 

 حال ایشان و چگونگي جمع آوري دیوان و سبک شعري ایشان آورده شده است. 

424. یزدي، عباس. ديوان باباطاهر عريان. تهران: فرهنگ دانشجو، 93، 56 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر فارسي، عارفان 

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، در بردارنده گزیده اشعار باباطاهر 
عریان همداني، از عارفان وارسته و از شاعران نامي قرن پنجم هجري است. این مجموعه با هدف 
اعتالي فرهنگ ادب فارسي و آشنا کردن مخاطب، با اندیشه ها و باورهاي فرهیختگان شعر و ادب 

فارسي تهیه شده است. 
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425. یزدي، عباس. ديوان هاتف اصفهاني. تهران: فرهنگ دانشجو، 92، 80 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این کتاب از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، دربردارنده گزیده اشعار هاتف 
اصفهاني، شاعر قرن دوازدهم هجري، در قالب قصیده، غزل، رباعي، مطایبه و ترجیع بند، به انضمام 
زندگي نامه ایشان و آثارش است. این مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنا کردن 
مخاطب، به خصوص نسل جوان با شاعران مرز و بوم، آثار آن ها، اندیشه ها و باورهاي ایشان تهیه 

شده است. 

426. بني عامریان، اقبال. رقص مرگ برگ ها. تهران: آرمان رشد، 92، 133 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر، غزل، ادبیات فارسي 

چكیده: این مجموعه حاوي اشعاري در قالب غزل، با مضامین خیال، مذهب، عشق، طبیعت، 
غربت انسان، زیبایي، احساسات و آرزوها است. در قسمتي از غزل آمده است: »دوباره خلوت شب 
شد، من و دلي تنها دوباره صحن دلم شد غروب عاشورا دوباره سوز و نیاز و چشم باراني دلي شکسته 

و داغي به سینه پیدا شد«

427. میرشکاک، یوسفعلي. روي نیك بختي: گزيده مثنوي جام جم اوحدي مراغه اي. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 192 ص، رقعی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، داستان هاي منظوم 

چكیده: کتاب حاضر، جلد نهم از مجموعه »گزیده داستان هاي منظوم فارسي«، حاوي گزیده 
مثنوي »جام جم« اوحدي مراغي اصفهاني، از شاعران معروف قرن هفتم و هشتم است. دور اول در 

مبدأ آفرینش، دور دوم در کیفیت معاش اهل دنیا و دور سوم در معاد و احوال آخرت است.
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428. سالمي، حمید. زندگي چیست؟ . تهران: آرمان رشد، 92، 96 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر سپید، غزل، دوبیتي، ادبیات فارسي 

چكیده: »زندگي چیست؟« دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب شعر سپید، قطعه، غزل و دوبیتي 
با مضامیني مانند صلح، خیال، زندگي، بیتابي، عشق و وطن و.. با عنوان هاي »عکس من«، »الهه 
صلح«، »سکوت دل«، »مزاِر دل«، »سنگ ندامت«، »پاسِخ تلخ«، »آرزوي محال«، »بار غم« و.. 
است. در قسمتي از شعر »عکس من« مي خوانیم: »با زبان نگاه مي گوید که مرا با تو آشنایي نیست 

برو اي بي نصیب بیگانه چاره ما به جز جدایي نیست«. 

 429. سادات اخوي، سید محمد. زير چرخ كبود: بیت  هايي در وصف و ستايش آزادگي )1(.
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 88 ص، رقعی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات تعلیمي، داستان ها، ادبیات فارسي 

چكیده: در ساحت ادبیات تعلیمي همه چیز در خدمت اندیشه و تجربه سراینده است و از این 
رو، شعر بیشتر به حوزه نظم وارد مي شود. این جستار دربردارنده مجموعه بیت ها، تک بیت ها و 
داستان هایي از شاعران و نویسندگان معاصر است که با محوریت وصف و ستایش آزادگي گردآوري 

شده است. 

430. شعبان نژاد، افسانه. زير شاخه درخت به. تهران: نشانه، 93، 40 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر سپید، ادبیات فارسي، بیان احساس 

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب شعر سپید، با مضامین خیال، جدایي، 
طبیعت، دلتنگي، غم و شادي، و... است. در »بوي به« مي خوانیم: »ایستاده اي پشت مه زیر شاخه 

درخت به خیسم از نگاه مه گرفته ات آرزوي دست من دست هاي بوي به گرفته است.« 
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431. الهیان فیروز، محمد. سرودهاي دل: مجموعه شعر. تهران: خورشید باران، 91، 216 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي 

چكیده: مجموعه »سروده هاي دل« به اشعار محمد الهیان فیروز، ملقب به »شهپر« )1317(اختصاص 
دارد. ایشان بیش از40 سال به  عنوان دبیر به تدریس و تحقیق در ادبیات فارسي در مازندران مشغول 
بوده و سروده هاي خود را در این 40 سال در مجموعه حاضر گردآوري کرده است. این اشعار داراي 

مضامین اخالقي اند و در قالب شعر کالسیک، غزل، مثنوي، قصیده و... سروده شده اند. 

432. میر شکاک، یوسفعلي. سوگ فرامرز: گزيده بهمن نامه ايران شاه. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي جیبي، 91، 184 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي حماسي، ادبیات فارسي، شعر فارسي 

عرصه هاي  از  یکي  حماسه سرایي  او،  شاهنامه  و  فردوسي  ابوالقاسم  حکیم  از  پس  چكیده: 
طبع آزمایي شاعران و سخنوران این سرزمین شد. نوشتار حاضر دربردارنده گزیده بهمن نامه ایرانشاه 
به همراه توضیحاتي در باب این کتاب است. در پایان اثر پي نوشت ها شامل واژه هاي نام آشنا و نام 

آثار و اعالم آمده است. 

433. رشید، محسن. شراب سرخ: مجموعه اشعار عاشورايي. تهران: ذکر، 93، 312 
ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر مذهبي، عاشورا 

چكیده: »شراب سرخ« جلد اول از مجموعه بازنگري کتاب  هاي »شمع وجود« و »بوي عود« 
اثر محسن رشید، دربردارنده اشعاري در قالب نوحه، قصیده و سوگ نامه است. این کتاب به حادثه 
کربال، شهادت امام حسین )ع( و یاران و خویشاوندان ایشان، احوال امام سجاد)ع( بعد از عاشورا و... 
اختصاص دارد. سروده هاي مندرج در کتاب داراي مضامین اجتماعي، سیاسي و عرفاني، و انقالبي 
است. گزیده هایي از بیانات امام خمیني)ره( و شهید مرتضي مطهري نیز در پایان اشعار گنجانده 

شده است. 
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434. میرشکاک، یوسفعلي. شرح پريشاني: گزيده مثنوي هاي وحشي بافقي . تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 136 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي حماسي، ادبیات فارسي، شعر فارسي 

چكیده: از میان گنج نامه هاي سترگ پارسي گویان و سخن سرایان ایران زمین، بي گمان منظومه هاي 
داستاني به جا مانده از آن بزرگان جایگاهي بلند و ژرفایي خیره کننده دارد. در این مقال، سه منظومه 
از شاعر و داستان سراي کهن فارسي، وحشي بافقي به صورت گزیده و همراه با فهرستي از واژه هاي 
دشوار آمده است. خلد برین، ناظر و منظور و فرهاد و شیرین منظومه هایي است که در کتاب آمده است. 

 435. علوي، علي. شعر علوي 2: گنجینه شعر و ادب. کرج: نجم کبري، 92، 104 ص، رقعی
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : مشاعره، امامان 

چكیده: »شعر علوي«، مشاعره اي کاماًل تخصصي است که محور آن عبارت است از نام مقدس 
موال امیرالمومنین علي )ع(، صفات ایشان و آنچه به ایشان مربوط مي شود. گردآورنده با استفاده از 

منظومه هاي شعري و دیوان ها، اشعاري نغز درباره صفات و افعال امیرالومنین )ع( ارائه داده است. 

 436. محمدي، کاظم. شعر قرآني: گنجینه شعر و ادب . کرج: نجم کبري، 93، 238 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر،  قرآن، شاعران زمان پیامبر، مشاعره 

چكیده: در این کتاب، نخست مطالبي به طور اجمالي درباره شعر قرآني آورده شده است. سپس 
شعرهایي از شاعران و ادیبان زمان پیامبر)ص( ارائه شده  اند. در ادامه زیر عنوان »مشاعره با آیات 
قرآن کریم«، ابیاتي از شاعراني چون موالنا، خاقاني، سعدي، نظامي گنجوي، عطار، جامي، و... 
درباره قرآن و اتفاقات و مباحث قرآني بیان شده و در پایان نیز پي نوشتي درباره شعر قرآني و منابع 

و گزیده کتاب نامه درج شده است. 
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 437. محمدزماني، جواد/ برقعي، سیدحمیدرضا. صحني از آينه معرفي و گزيده شعر واليي:
مشفق كاشاني- سیمین دخت وحیدي- محمود شاهرخي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي 

جیبي، 92، 112 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات دیني، شعر فارسي، ادبیات فارسي 

چكیده: شعر در سرزمین ما همواره این توان و توفیق را داشته است که منادي معنویت و ستایشگر 
ارزش هاي الهي و آرمان هاي انساني باشد. در این مختصر، سه تن از شاعران آئیني مشفق کاشاني، 
سیمین دخت وحیدي و محمود شاهرخي به اجمال معرفي شده اند و گزیده هایي از آثار آنان ارائه 

شده است. 

438. یزدي، عباس. صفات العاشقین )اثر موالنا هاللي جغتايي استرآبادي(. تهران: 
فرهنگ دانشجو، 93، 72 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات نوجوانان 

از ترکان جغتایي،  چكیده: »صفات العاشقین« دربردارنده گزیده اشعار موالنا نورالدین هاللي، 
مشهور به »جغتاي« در گرگان، بهترین غزل سراي ایران و شاعر بزرگ اواخر قرن نهم و اوایل 
قرن دهم است. در این کتاب غزل هاي وي در باب صفات عاشقان، خالصان، صفات خداوند و 
پیامبر)ص(، عشق، صدق درون، شجاعت، احسان، حکایت شیرین و فرهاد، پرهیز از ناشایستگي ها، 

قناعت، مناجات و... به انضمام زندگي نامه و شرح آثار او آورده شده است. 

439. یزدي، عباس. فرهاد و شیرين. تهران: فرهنگ دانشجو، 93، 120 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این جلد از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، دربردارنده منظومه »فرهاد و شیرین«، 
اثر کمال الدین محمد بافقي )991ـ 939 هـ ق(متخلص به »وحشي«، یکي از سخن سرایان بزرگ 
کرمان به انضمام شرح حال، شرح پریشاني و آثار اوست. این مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ 
و ادب فارسي و آشنایي مخاطب به خصوص نسل جوان با شاعران فارسي گوي، آثار و اندیشه ها و 

باورهاي ایشان تهیه شده است. 
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440. استاري، سمیرا. فرهنگ توصیفي علوم طبیعي در شاهنامه فردوسي )پزشكي، 
جانورشناسي، كاني شناسي، گیاه شناسي، موسیقي و نجوم(. تهران: فرهنگ دانشجو، 

92، 288 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات فارسي 

چكیده: گردآورنده کتاب حاضر، با استفاده از فرهنگ موضوعي و پژوهش کتابخانه اي، به تدوین این 
کتاب پرداخته است. موضوع کتاب فرهنگ توصیفي علوم طبیعي در شاهنامه فردوسي است که در 
شش بخش تدوین شده است: هدف از تدوین کتاب بررسي موضوعات نجوم و فلسفه و کالم موسیقي 
و علوم طبیعي در شاهنامه، در کنار بررسي موضوع حماسه و پهلواني، تشکیل ملیت، و تکوین مدنیت 

و.. بوده است. 

 441. امیني،  سودابه. فصل آهو و كبوتر . تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 91،
44 ص، خشتي کوچک 

مخاطب: هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، شعر نوجوانان، مضامین مختلف 

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده  اشعاري است که براي نوجوانان سروده شده است. این اشعار 
در قالب شعر سپید سروده شده است. تصاویر زیبا و ملموس، بیان شاعرانه و زبان ساده و روان، از 

ویژگي هاي شاخص این مجموعه شعر است. 

442. برازش، علیرضا. فقیه عاشق: عشق از نگاه امام خمیني)ره(. تهران: امیرکبیر، 92، 
424 ص، پالتویي 
مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات فارسي، عرفان 

چكیده: این مجموعه در صدد شناخت زوایاي پنهان و پیداي مفهوم عشق از دیدگاه امام خمیني 
به صورت  بیت ها  از  تنظیم شده است. هر یک  ایشان تدوین و  اشعار سروده  بر مبناي  بوده و 
تفکیک شده از غزل و ذیل موضوعات مشخص همراه با توضیحاتي بسیار کوتاه دسته بندي شده 

است. 
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 443. یزدي، عباس. قصه شاه و درويش )از: موالنا هاللي جغتايي استرآبادي( . تهران:
فرهنگ دانشجو، 93، 80 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي :  شعر فارسی، ادبیات فارسي 

چكیده: این کتاب از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، دربردارنده »مثنوي شاه و درویش«، 
اثر موالنا نورالدین هاللي، از ترکان جغتایي، مشهور به »جغتایي« در استرآباد گرگان است. در این 
کتاب که با هدف اعتالي فرهنگ ادب فارسي تهیه شده، عالوه بر مثنوي شاه و درویش، بخشي 

از غزل هاي شاعر و شرح حال ایشان نیز ارائه شده است. 

444. رسولي، فریبا. قطران شاعر گمنام تبريز. تبریز: بهاردخت، 92، 176 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

كلمات كلیدي : شعرفارسی، ادبیات فارسي 

چكیده: کتاب حاضر به بررسي زندگي و دیوان شاعر تبریزي، ابومنصور قطران، متولد سال 465 
هـ.ق« اختصاص دارد. ابتدا زندگي و آثار قطران و شاعران قبل و بعد از وي، و سپس سبک شعري 
او مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در ادامه بازتاب علوم و اطالعات گوناگون در اشعار قطران 
و نکات بالغي دیوان قطران بیان شده و در پایان نکات تاریخي و جغرافیایي دیوان قطران مورد 

شرح و بررسي قرار گرفته است. 

 445. رسول  زاده، میکائیل. گردشگري ادبي: حیدر بابا دوباره سالم )گام اول در معرفي
 ظرفیت جهاني گردشگري ادبي استان آذربايجان شرقي(. تبریز: اختر، 93، 184 ص، رقعي

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : گردشگري، آرامگاه شاعران، ادبیات، شاعران آذربایجان 

چكیده: در این کتاب نخست مباني گردشگري و فرصت  هاي گردشگري در ایران و آذربایجان 
معرفي شده اند. سپس شرح ورود ناصرخسرو به آذربایجان، نگارش سفرنامه ناصرخسرو، آثار و احوال 
شهریار و شاعران هم عصر ایشان، گردشگري منظومه »حیدر بابایه سالم« و دیگر آثار ایشان بیان 

شده است. 
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 446. یزدي، عباس. گزيده اشعار امیر معزي نیشابوري. تهران: فرهنگ دانشجو، 93، 56 ص،
وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر و ادب فارسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، برگزیده اشعار امیرالشعرا ابوعبداهلل 
محمد  بن عبدالملک معزي نیشابوري )416ـ 329 هـ ق( از شاعران استاد مشهور خراسان است. 
در این کتاب زندگي نامه معزي و آثارش بیان شده و شعرهاي وي در قالب چکامه، ترجیح بند، غزل، 
قطعه و رباعي آورده شده اند. این مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنا کردن 
مخاطب، به خصوص نسل جوان، با شاعران این مرز و بوم، آثار، اندیشه ها و باورهاي ایشان تهیه 

شده است. 

 447. یزدي،  عباس.   گزيده اشعار سیف فرغاني. تهران: فرهنگ دانشجو، 92، 64 ص، وزیري
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : زندگي نامه ها، ادبیات فارسي 

چكیده: این جلد از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، در بردارنده گزیده اشعار سیف الدین 
محمد فرغاني، از شاعران و استادان قرن هفتم و هشتم هجري در قالب غزل، قصیده و قطعه در 

توحید خداوند تبارک و تعالي و عزاي امام حسین)ع( و رباعي است. 

 

 448. یزدي،   عباس. گزيده اشعار ظهیر فاريابي. تهران: فرهنگ دانشجو، 93، 56 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر و ادب فارسي 

چكیده: این کتاب از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، دربردارنده گزیده اشعار ظهیر فاریابي 
از شاعران خراسان و گویندگان مشهور سده ششم هجري است. در این کتاب، شعرهاي او در قالب 
غزل، قصیده، ترکیب بند و رباعي به انضمام زندگي نامه و آثار ایشان آمده است. این مجموعه با 
هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنا کردن مخاطب به  خصوص نسل جوان با شاعران این 

مرز و بوم و آثار ماندگار، اندیشه ها و باورهاي ایشان تهیه شده است. 
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 449. یزدي، عباس. گزيده اشعار قاآني شیرازي. تهران: فرهنگ دانشجو، 93، 64 ص، وزیري
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این جلد از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي« دربردارنده گزیده شعرهاي میرزا 
حبیب شیرازي متخلص به »قاآني«، شاعر شیرازي در قالب قصیده، غزل، قطعه، رباعي، مسمط، 
ترکیب  بند و ترجیع بند، به انضمام شعرهاي محمدحسن ساماني، فرزند قاآني و همچنین، زندگي نامه 

و آثار قاآني شیرازي است. 

 450. یزدي،  عباس.   گزيده   اشعار كلیم كاشاني. تهران: فرهنگ دانشجو، 92، 64 ص، وزیري
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : ادبیات فارسي، شعر فارسی 

چكیده: این جلد از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، دربردارنده گزیده اشعار ابوطالب 
کلیم کاشاني، متخلص به »حکیم«، از شاعران معروف ایران و معاصر شاه عباس صفوي است. در 
این کتاب که با هدف اعتالي فرهنگ ادب فارسي تهیه شده، اشعار وي در قالب غزل، قصیده، 

ترجیع بند، مثنوي، قطعه، رباعي و تک بیتي به همراه شرح حال ایشان ارائه شده است. 

 451. یزدي، عباس. گزيده اشعار نظیري نیشابوري. تهران: فرهنگ دانشجو، 92، 56 ص،
وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: این کتاب، دربردارنده گزیده شعرهاي میرزا محمدحسین نظیري نیشابوري، از شاعران 
رباعي و  قالب غزل، قصیده،  یازدهم هجري در خراسان، در  اوایل سده  و  بلندآوازه سده دهم 
ترکیب  بند به انضمام زندگي نامه و آثار اوست. این مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي 
و آشنایي مخاطب، به خصوص نسل جوان، با شاعران فارسي گو و آثار، اندیشه ها و باورهاي ایشان 

تهیه شده است. 
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 452. یزدي، عباس. گزيده ديوان اشعار انوري . تهران: فرهنگ دانشجو، 93، 64 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر، زندگي نامه ها، ادبیات فارسي 

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، دربردارنده شعرهاي اوحدالدین 
محمد بن انوري ابیوردي، از شاعران مشهور نیمه دوم قرن ششم است که در قالب غزل، قطعات، 
قصیده و رباعي به همراه شرح حال و آثار وي ارائه شده است. کتاب با هدف اعتالي فرهنگ و 
ادب فارسي و آشنا کردن مخاطب به خصوص نسل جوان با اندیشه ها و باورهاي فرزانگان ادب و 

فرهنگ ایران زمین تهیه شده است. 

 453. یزدي، عباس.   گزيده ديوان اشعار شهريار. تهران: فرهنگ دانشجو، 92، 64 ص، وزیري
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر، ادبیات فارسي 

شعرهاي  گزیده  دربردارنده  فارسي«،  ادب  و  شعر  »گلستان  مجموعه  از  جلد  این  چكیده: 
سیدمحمدحسین بهجت تبریزي، متخلص به »شهریار«، یکي از برجسته ترین شاعران غزل سراي 
معاصر است. در این کتاب که با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي تهیه شده است، عالوه بر 
غزل هاي شهریار، شعرهاي وي در مدح اهل بیت)ع(، از جمله امام حسین)ع( و امام رضا)ع( و شرح 

حال ایشان ارائه شده است. 

 454. یزدي، عباس. گزيده سروده هاي پروين اعتصامي و رهي معیري. تهران: فرهنگ
دانشجو، 93، 52 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر و ادب فارسي، گزیده اشعار 

چكیده: این کتاب، از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، دربردارنده برگزیده اشعار پروین 
اعتصامي، و رهي معیري، در قالب قصیده، غزل، مثنوي، منظومه و.. به انضمام زندگي نامه و آثار 
ایشان است. این مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنایي مخاطب، با شاعران 

فارسي سرا و آثار و اندیشه و باورهاي ایشان تهیه شده است. 
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 455. یزدي، عباس. گزيده غزلیات  بیدل دهلوي. تهران: فرهنگ دانشجو، 93، 56 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر و ادب فارسي، بیدل دهلوي، گزیده غزلیات 

چكیده: در این جلد از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي« گزیده اي از غزلیات میرزا عبدالقادر 
بیدل دهلوي از شاعران بزرگ فارسي سراي هند، به انضمام زندگي نامه، سبک شعري و آثار ایشان 
ارائه شده است. این مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنایي مخاطب، با شاعران 

مشهور و آثار، اندیشه ها و باورهاي ایشان تهیه شده است. 

 456. یزدي، عباس. گزيده منظومه ويس  و رامین. تهران: فرهنگ دانشجو، 92، 72 ص، وزیري
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر فارسي، ادبیات نوجوانان 

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده گزیده منظومه غنایي »ویس و رامین«، یکي از داستان هاي کهن 
فارسي، اثر فخرالدین اسعد گرگاني، داستان سراي بزرگ قرن پنجم و شامل نامه هاي ویس و رامین 
به یکدیگر است. شاعر در این منظومه انسان را به امیدواري، و تالش و تحمل سختي ها براي 

رسیدن به کامیابي و پیروزي فرا مي خواند. 

457. میرشکاک، یوسفعلي. گل باغ آشنايي: گزيده لمعات فخر الدين عراقي. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 152 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : داستان هاي منظوم، مثنوي و غزل 

چكیده: در جلد چهارم از مجموعه »گزیده داستان هاي منظوم فارسي«، گزیده »لُمعات« شیخ فخرالدین 
ابراهیم بن بزر جمهر بن عبدالغفار همداني فراهاني، معروف و مشهور به عراقي، از مشایخ بزرگ و از 
شاعران قرن هفتم هجري، در قالب 28 لمعه و عشاق نامه در ده فصل در قالب مثنوي و غزل آورده 

شده است. 
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 458. فریدوني، علي. مجموعه اشعار صداي محبت. تهران: ادیب مصطفوي، 93، 56 ص،
وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر سپید، قصیده، مثنوي، ادبیات فارسي، زندگي 

چكیده: »صداي محبت« دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب غزل، شعر نو و مثنوي، با مضامین 
وطن، احساسات، زندگي، امید، دلتنگي ها، آسیب ها، عشق و... است. در قسمتي از شعر »باز کن 
پنجره را« مي خوانیم: »خانه ذهن خود از خرمن غم خالي کن تا کي این پنجره را بسته نگه 

مي داري؟ تا به کي بست نشستن یک جا؟ فرصت شادي امروز بهار دل ماست«. 

459. جعفري، محمدرضا. نجواي سحري: مجموعه اشعار مذهبي و اخالقي. شیراز: 
ره آورد هنر، 93، 144 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : شعر، غزل، قصیده، مضامین مذهبي، ادبیات فارسي 

اطهار  ائمه  وصف  در  و  مذهبي  قالب  در  اشعاري  مجموعه  دربردارنده  حاضر  کتاب  چكیده: 
معصومین )ع( و به خصوص واقعه کربال و حوادث مربوط به امام حسین )ع(، همچنین مضامیني 
چون درستي، دانش، آرامش، اتحاد و.. است. عنوان هاي شعرها عبارتند از: »یوسف زهرا«، »ارادت«، 

»مشگل  گشا«، »دل آرا«، »سلطان«، »خرابه شام»، »یار نکو مقدار«، »یا امام زمان« و... 

460. سادات اخوي، سید محمد. نقل و نبات. تهران: منادي تربیت، 91، 76 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : شعر فارسي، طنز

چكیده: کتاب »نقل و نبات« دربردارنده اشعار و طنزهاي موزون مختوم به صلوات است. در 
بخشي از شعر اول هفته مي خوانیم: »گرچه دور از همیم، باز یکدستیم تا ابد در کنار هم هستیم 
روز نوراني ات به خیر آقا! خواهر من!.. شما!.. شما و شما! دست حق یار »روز«تان تا شب نرود چرخ 

زندگي به عقب شاد باشید«. 
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461. محمدي، رفیقه. نگاران ضمیر امثال و حكم غزلیات شمس . تهران: آیدین/ یانار، 
93، 368 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : تمثیل، شعر فارسي

چكیده: »نگاران ضمیر« به امثال و حکم غزلیات شمس اختصاص دارد. اما عالوه بر آن، زندگي نامه 
موالنا آورده شده و شرحي بر موضوع »مثل و حکمت در غزلیات شمس« از ابعاد روان شناسي، 
موسیقي، جایگاه حیوانات، حماسه، عناصر و مظاهر طبیعت، عشق و.. به انضمام فهرست الفبایي امثال 

غزلیات شمس ارائه شده است. 

 462. قرباني، خلیل. نیازي شبستري و مثنوي شمع و پروانه. تبریز: نباتي، 92، 180 ص،
وزیري 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
كلمات كلیدي : ادبیات فارسي 

چكیده: کتاب  حاضر به بررسي احوال و آثار عبداهلل نیازي شبستري، اختصاص دارد. در بخش اول 
کتاب، زندگی و آثار شیخ عبداهلل نیازی شبستری به اجمال آمده است. در بخش دوم، اثر شاخص 
نیازي شبستري، یعني مثنوي شمع و پروانه، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در بخش سوم 

کتاب متن کامل مثنوي »شمع و پروانه« آورده شده است. 

463. بیابانکي، سعید. هزار دست دعا معرفي و گزيده شعر واليي: قادر طهماسبي- 
محمدرضا سهرابي نژاد- حسین اسرافیلي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 91، 104 

ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : مجموعه شعر، شعر مذهبي، شاعران معاصر 

چكیده: اثر حاضر، جلد شانزدهم از مجموعه »آستان پاکان« است. در این جلد گزیده اي از 
شعرهاي والیي سه تن از شاعران معاصر با نام هاي قادر طهماسبي، محمدرضا سهرابي نژاد و 
حسین اسرافیلي گنجانده شده است. اشعار والیي در قالب رباعي، مرثیه، غزل، قصیده هاي مذهبي 
و عاشورایي، جنگ، و.. ارائه شده اند. ضمن معرفي اجمالي شاعران، سبک شعري و آثار ایشان نیز 

معرفي شده است. 
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 464. محمدزماني، جواد/ برقعي، سیدحمیدرضا. هنگامه تغزل معرفي و گزيده شعر واليي:
حمید سبزواري- نصراهلل مرداني-احد ده بزرگي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 93، 

96 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

كلمات كلیدي : مجموعه شعر، شعر مذهبي، مرثیه عاشورا 

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه »آستان پاکان« با نام »هنگامه تغزل« به معرفي و گزیده شعر 
 والیي حمید سبز واري و مرحوم استاد نصراهلل مرداني و احد ده بزرگي از شاعران معاصر اختصاص
احادیث  و  روایات  علي)ع(،  امام  شهادت  ماجراي  عاشورا،  از  مرثیه هایي  اشعار  این  در  دارد. 
معصومین)ع(، والدت و شیوه هاي رفتاري امام مهدي)عج(و...، همچنین رویدادهاي مهم جهان، 

ایران، انقالب و... آورده شده است. 



187 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ علوم تربیتی

علوم تربیتی

465. امیرخاني، اعظم... ]ودیگران[. آموزش عملي مهارت هاي تحصیلي. اصفهان: آموخته، 
1393، 182 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : برنامه ریزي آموزشي، ادبیات نوجوانان، مشاوره تحصیلي

چكیده: کتاب حاضر به بررسي مهم ترین مهارت هاي مورد نیاز دانش آموزان در دوران تحصیل 
اختصاص دارد و در قالب داستان هاي کوتاه و با شخصیت پردازي هاي متفاوت نگارش یافته است. 
مهم ترین ویژگي  کتاب عالوه بر زبان ساده و روان آن، آموزش عملي و کاربردي مهارت ها و 

تمرین هاي طراحي شده براي هر مهارت، به منظور رشد علمي و تحصیلي بهتر مخاطبان است.

 466. دین،     سري بي... ]ودیگران[. یادگیري مستمر:   آموزش موثر در كالس درس: راهبردهاي
 پژوهش محور براي افزايش موفقیت دانش آموزان. انوشه ضرغام... ]ودیگران[. تهران: منظومه

خرد، 1393، 264 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كلیدي : موفقیت تحصیلي، نظریه هاي یادگیري، پژوهش هاي آموزشي

چكیده: استراتژي هاي آموزشي پله هایي اند براي رسیدن به طراحي آموزشي؛ اما این راهبردها 
زماني موثرند که یکدیگر را کامل کنند. پژوهش حاضر بر اساس مباحث تئوریک و تحقیقاتي که 
در دهه اخیر در مبحث آموزش صورت گرفته، نگارش یافته است. در فصل هاي کتاب هر یک از 
راهبردها با یک پیشنهاد عملي در کالس درس و مثال هایي کاربردي همراه شده اند. مطالب این اثر 

به چگونگي استفاده از هر استراتژي براي یادگیرندگان نسل امروز اشاره دارد.
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467. سهیلي زاده، لیال. آنچه پسران بايد بدانند. قم: بزم قلم، 1393، 80 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : بلوغ، روان شناسي نوجوانان، بهداشت

چكیده: سن 9 تا 12 سالگي مرحله اي جدید از زندگي است که تغییرات ویژه اي در بدن آشکار 
مي شود. در این نوشتار مراحل رشد جسمي و رواني نوجوانان در دوره بلوغ تبیین شده است و 
نکته هاي اساسي براي حفظ سالمت جسم و بهداشت روان در این دوره حساس بازگو شده است.

468. بیدي، فاطمه/ رنجبرزاده، اکبر. اصول تعلیم و تربیت كودك از منظر مكتب اسالم 
و علم روانشناسي. تهران: آواي نور، 1393، 192 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان، روان شناسي آموزش و پرورش، اسالم

چكیده: بهترین زمان براي تربیت دوران کودکي است، زیرا شخصیت فرد هنوز شکل نگرفته و 
براي هر تربیتي آمادگي دارد. نگارنده در اثر پیش رو سعي در نگاه همه جانبه نگر بر جنبه هاي مختلف 
تربیت کودک داشته است. طي مباحث کتاب از گفتارها و دیدگاه هاي دیني، کالم وحي و ائمه اطهار، 
دیدگاه بنیان گذار جمهوري اسالمي و نیز نظریه هاي روان شناسي بهره گیري شده تا راهکارهاي 

جامع و علمي و در خور فرهنگ اسالمي به والدین و مربیان ارائه گردد.

 469. رضازاده، حمیدرضا. اصول عمومي تدريس و پرسشگري. تهران: وانیا، 1392، 218 ص،
وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : روش هاي تدریس، پرسش ها

چكیده: هر اندازه معلم از روش هاي بیشتري در فرایند آموزش استفاده کند و فراگیر را بیشتر با 
موضوع درس درگیر کند، یادگیري نیز افزایش مي یابد. اثر پیش رو در بردارنده تشریح اصول تدریس 
موفق و توضیح در باب الگوهاي مختلف یادگیري است. در کتاب همچنین روش هاي علمي و 
متنوعي براي پرسش بررسي و تبیین شده است و ذیل هر توضیح آثار و پیامد هر روش بر فرایند 

آموزش تشریح شده است.
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 470. محمدي نیک، اله نظر... ]و دیگران[. اقدام پژوهي پژوهشي در جهت بهبود و اصالح
عمل )راهنماي عملي(. شیراز: ادیب مصطفوي، 1392، 74 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : روش شناسي پژوهش، پژوهش هاي آموزشی، آموزش نیروي انساني

چكیده: اقدام پژوهي معلم را از نقش مجري محض در فرایندهاي آموزشي به مدیر و رهبري 
توانمند در این عرصه ارتقا مي دهد. در این اثر نحوه و انواع پژوهش هاي عملي )اقدام پژوهي( با هدف 
بهبود شرایط شغلي و با تأکید بر مهارت حل مسئله، معرفي و بررسي شده است. همچنین گام هاي 

نه گانه پژوهش در عمل، زمینه هاي آن و نیز نحوه کاربست یافته ها در کتاب تشریح شده است.

 471. سلطاني، محمد/   محمدي، داود. الگوها و فنون نیاز سنجي در بهسازي منابع انساني.
تهران: پري ماه، 1393، 138 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر، کارشناس
كلمات كلیدي : مدیریت منابع انساني، برنامه ریزي اجتماعي، بهره وري

چكیده: مفهوم امروزي مدیریت منابع انساني متفاوت از مفهوم پیشین آن است و در مقایسه با 
گذشته اهمیت دوچندان یافته است. در این کتاب سعي شده الگوها و فنون نیازسنجي ضمن اتکا 
به اجراي پروژه هاي موردنظر در داخل و خارج از کشور، با نگاهي نظام مند به صورت خالصه و 

کاربردي ارائه گردد.

472. حمیدي، اشرف. انديشه ناب بررسي تطبیقي گزاره هاي اصلي تفكر انتقادي 
از نگاه صاحب نظران آن حوزه با ديدگاه امام  علي علیه السالم. تهران: جهاد اندیشه، 

1393، 88 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : امامان، اندیشه، تفکر، تفکر انتقادي

چكیده: تفکر انتقادي در حقیقت فرایند فکري معقول و پیچیده  در رویارویي با یک موقعیت است که 
هدف آن تجزیه، تحلیل و جستجوي دقیق موضوع براي رسیدن به شناخت و حقیقت است. نگارنده در 
این کتاب ضمن مرور پژوهش هاي موجود، با ارائه تعاریف تفکر و بیان انواع آن، تمرکز بر موضوع تفکر 
و ارتباط آن با مفاهیمي چون تعقل و تدبر از نگاه قرآن، با تدقق در بخشي از فرموده هاي امام علي )ع( 
ویژگي ها، مولفه ها و گزاره هاي اصلي تفکر انتقادي را احصاء و با دیدگاه ایشان مقایسه کرده و در انتها 

چارچوب مفهومي تفکر انتقادي از منظر امام علي )ع( را تبیین و پیشنهاد کرده است.
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473. مک  فیت، سین. انگیزش و اعتماد به نفس )با تأكید بر جنبه هاي مديريتي(. 
علیرضا صالحي امین، زهرا پورعلي کویخي. رشت: علي رضا صالحي امین/ زهرا پورعلي کویخي، 

1393، 112 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، مدیر، مشاور

كلمات كلیدي : کامیابي، اعتماد به نفس، مدیریت منابع انساني

چكیده: انگیزش از جمله عمومي ترین مباحث و موضوعات پژوهشي در دنیاي کسب و کار است. 
در این کتاب عوامل ایجاد انگیزه در خود و دیگران و چگونگي استفاده از فرصت ها براي دستیابي 
به موفقیت تشریح شده است. نگارنده با تکیه بر اصول مدیریت و ضرورت هاي این حوزه، روش ها 

و راهکارهاي موثر در مسیر موفقیت هاي شخصي و گروهي را بیان کرده است.

474. اپل، مایکل دبلیو. ايدئولوژي و برنامه درسي. علیرضا شواخي... ]ودیگران[. اصفهان: 
نوشته، 1393، 320 ص، وزیري 

مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : برنامه ریزي آموزشي، نظریه هاي آموزش و پرورش، مقاله ها، ارزشیابي

چكیده: موضوع کتاب پیش رو بررسي و شناخت تأثیر قدرت فرهنگي و اقتصادي در تعلیم و تربیت 
است. نگارنده پس از ذکر مقدمات و اصول حوزه، مجموعه مقاالتي را حول موضوع برنامه  ریزي 
درسي و تأثیر و تأثر آن بر دیگر حوزه هاي علوم اجتماعي و انساني با زباني علمي ارائه کرده است.

475. یزدي، مرتضي. بازنشستگي: آغاز يا پايان؟
?Retirement The Beginning or the end. قزوین: مهرگان دانش/ سایه گستر، 

1393، 140 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، والدین، کارشناس

كلمات كلیدي : مستمري بگیران، سالمندان، کهنسالي

چكیده: مهم ترین آرزو و خواسته انسان همواره داشتن تن و رواني سالم و بانشاط بوده است. نوشتار 
حاضر مطالعه اي همه جانبه درباره دوران سالمندي و آسیب شناسي این مقطع از زندگي است. نگارنده 
با ذکر مشکالت کهنسالي و محدودیت  هاي آن، فرایند سالمندي و عوامل پیري را بررسي کرده و 

راهکارهاي برخورد و کنترل آنها را بیان کرده است.
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 476. کرمي،      اشرف. بررسي اثربخشي آموزش يوگا بر كودكان داراي نشانگان بیش فعالي.
تهران: آرمان هدفمند، 1393، 231 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : اختالل نقص توجه، بیش فعالي، روان شناسي کودکان، یوگا

چكیده: پژوهش  در زمینه اختالل هاي رفتاري و عاطفي کودکان و نوجوانان از حوزه هاي مهم 
روان شناسي است. اثر حاضر مطالعه اي آماري را دربردارد که حول محور ایجاد آرامش و کنترل رفتار 
در کودکان مبتال به نقص توجه نگاشته شده است. نگارنده پس از شرح مقدمات و مفاهیم اصلي این 
حوزه، با یک مطالعه میداني عملکرد یوگا بر کودکان بیش فعال را سنجیده و نتایج را ارائه کرده است.

 477. برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش. تهران: آبشامه، 1393، 42 ص، وزیري
مخاطب: مدیر، کارشناس

كلمات كلیدي : برنامه ریزي آموزشي، توسعه آموزش و پرورش، مدیریت

نیازمند  اثربخش  برنامه ریزي  و  است  برنامه ریزي  مدیریت،  بحران  از  گریز  راه  تنها  چكیده: 
سرمایه گذاري بخشي از وقت مدیر است. اثر پیش رو دربردارنده  برنامه  استراتژیک حوزه معاونت در 
آموزش و پرورش است. در این برنامه، مسیر واضح حرکت سازمان، اهداف استراتژیک و مسائل 

آن تبیین گردیده است.

 478. اسالتري،  پاتریک.  برنامه ريزي  درسي  در عصر پست مدرن.   صمد ایزدي... ]ودیگران[.
تهران: آواي نور، 1393، 512 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : مدیریت آموزشي، فلسفه آموزش و پرورش، برنامه ریزي آموزشي

چكیده: پست مدرنیسم مفهومي است که مباحث زیادي را در حوزه هاي سیاسي، اجتماعي، ادبي، 
هنري و آموزشي فراهم آورده است. در این جستار پیشینه رشته برنامه ریزي درسي و تحوالت 
آن در هر دوره در گام اول بررسي شده است. در ادامه، تأثیر نوفهم گرایي در مطالعات این حوزه 
تبیین گردیده و گفتمان هاي عصر حاضر و دیدگاه هاي پست مدرن سده اخیر در حوزه هاي مدیریت 

آموزشي و برنامه ریزي درسي تشریح گردیده است.
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 479. مجدفر، مرتضي. بسته آموزشي، برنامه درسي و يادگیري اثربخش. تهران: مرآت،
1393، 216 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز،کارشناس
 كلمات كلیدي : بسته آموزشي، برنامه درسي، نمونه هاي بسته هاي آموزشي، تکنولوژي آموزشي، نوآوري

چكیده: بسته آموزشي هر درس، مجموعه اي متشکل از بخش هاي سخت افزاري، نرم افزاري، و 
فرایندهاي مشکل گشایي مربوط به همان درس است. مخاطبان با مطالعه این کتاب، با چیستي 
بسته آموزشي، جایگاه آن در برنامه درسي، چگونگي بهره برداري از بسته هاي آموزشي در کالس 

درس و ارتباط بین بسته آموزشي با راهبردهاي یاددهي یادگیري آشنا مي شوند.

 480. امیریان زاده، لیال/  امیري، سمیه. پرسش و پاسخ هاي مشاوره اي در زمینه نوجواني،
جواني، ازدواج، مهارت هاي زندگي، تربیت ديني، تربیت فرزندان و تكنیك هاي 

آرام سازي و ضد استرس. تهران: ما و شما، 1393، 184 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، مشاور

كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، روان شناسي نوجوانان، آموزش خانواده

چكیده: مشاوره عالوه بر افزایش آگاهي و دانش، از بروز مسائل و مشکالت روزمره پیشگیري 
مي کند. این کتاب حاوي راهکارهاي علمي و روان کاوانه براي حل مشکالت و مسائل دوران 
نوجواني، بلوغ، حل اختالف زوجین و.. است. در راهکارهاي ارائه شده دیدگاه هاي دیني مبتني 
بر آیات قرآن و احادیث اسالمي نیز لحاظ شده است. زبان کتاب ساده و مطالب قابل فهم براي 

نوجوانان و جوانان است.

481. هاروي،    ویرجینیا اسمیت/     چیکي  وولف،     لوئیس اي. پرورش يادگیري مستقل راهبردهاي 
 كاربردي در مشاوره تحصیلي براي افزايش موفقیت دانش آموز. احمد عابدي، شیرین

عظیمي فر. اصفهان: نوشته، 1393، 432 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مشاور

كلمات كلیدي : یادگیري، روان شناسي، مطالعه

چكیده: اثر پیش رو با موضوع توجه به فرایند یادگیري و تأکید بر آموزش روش هاي آن نگارش 
یافته است. راهکارهاي علمي و روان شناختي ارائه شده در کتاب به توانمندسازي دانش آموزان 
و رسیدن به سطح یادگیري مستقل کمک مي کند. خود تنظیمي در یادگیري، آموزش چگونه 

یادگرفتن و آزمون دهي موفق از مباحث این کتاب است.
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 482. شریعتي، مریم السادات. پژوهش، تدريس، معلم پژوهنده. تهران: نگارش شرق، 1393،
64 ص، رقعی 

مخاطب: هنرآموز،کارشناس
كلمات كلیدي : روش تدریس، آموزش معلمان، تربیت معلم

از  استفاده  با  پرسش ها  به  پاسخگویي  براي  منظمي  و  هدفمند  پژوهش جستجوي  چكیده: 
روش هاي گوناگون است. در این اثر روش هاي تدریس متداول و جدید در کالس هاي خصوصي و 

گروهي و چگونگي اجراي هر روش همراه با ذکر الگوهاي عملي بیان گردیده است.

483. رفیعي، حسن رضا. پلیس و آموزش و پرورش )رويكرد تعاملي براي ارتقاي 
فرهنگ ترافیك(. تهران: دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهي، 

1392، 550 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : مسائل شهري، ترافیک، ایمني حمل و نقل

چكیده: ناهنجاري هاي ترافیکي در دهه هاي اخیر موجب بروز تصادف ها و صدمه  هاي مالي و 
جاني بسیاري شده است. کتاب پیش رو با موضوع ضرورت توجه به فرهنگ ترافیک و گنجاندن 
آن در برنامه آموزش و پرورش نگارش یافته است. نگارنده با تشریح پیشینه آموزش هاي ترافیکي 
در کشور هاي پیشرفته و مقایسه آن با ایران، نظریه هاي مرتبط با تعامل پلیس و آموزش و پرورش، 

مشکالت این حیطه، دستاوردهاي آن و نتایج را بررسي کرده است.

484. زارع پور، علي محمد. پنج راهكار و عوامل استراتژيك ارتقاي كارايي كاركنان و 
افزايش بهره وري و تحول در سازمان. تهران: آبرنگ، 1392، 112 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي : بهره وري، مدیریت منابع انساني، مدیریت سازماني

چكیده: برنامه ریزي یکي از مهم ترین ابزارهاي آمادگي در برابر تحوالت و تغییرات روزافزون 
بشري است. در این نوشتار الگویي نظام مند براي برخورداري از مدیریت صحیح نیروي انساني با 
استفاده از رویکردهاي نوین مدیریتي ارائه گردیده است. طي مباحث کتاب، مسیرهایي که به کارایي 

و اثربخشي سازمان ها و نیز ایجاد تعادل میان نیروها مي انجامد به تفکیک شرح داده شده است.
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485. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه ریزي و نیروي انساني، 
شوراي تحقیقات، گروه تحقیق و پژوهش. »تدريس پژوهش محور؛ ساختارسازي هاي 
 پژوهش محور1براساس مدل E5 چرخه يادگیري«. تهران: آمیس، 1392، 240 ص، وزیري

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان،کارشناس
كلمات كلیدي : روش ها و فنون آموزشي، روش تدریس، ارزشیابي آموزشي

چكیده: آموزش پژوهش محور صرفاً یک روش تدریس نیست، بلکه استراتژي نویني به منظور 
آموزش روش یادگیري به دانش آموز است. کتاب پیش رو راهکارهاي عملي براي دوري از آموزش 
نتیجه محور و روي آوردن به پروژه محوري در جریان تدریس را به صورت عملي در اختیار خوانندگان 
قرار مي دهد. در هر بخش مبحثي به عنوان موضوع تدریس در نظر گرفته شده و طي آن، روند ارائه 

و تحکیم فرایند آموزش و ارزشیابي به صورت عملي تشریح شده است.

 486. طیبي، صدراهلل/ محمدي نیک، اله نظر. تربیت اسالمي براي كودك ايراني. شیراز: ادیب
مصطفوي، 1393، 160 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : اسالم،آموزش و پرورش، آموزش خانواده

چكیده: این اثر به منظور ارائه روش هاي تربیت کودکان و با رویکردي اسالمي تدوین شده است. 
پس از شرح و تعریف مفهوم تربیت از دیدگاه اسالمي، وظایف والدین در پرورش کودکان، با اشاره 
به دیدگاه هاي قرآني و احادیث اهل بیت )ع( تشریح شده است. همچنین سعي گردیده یک الگوي 

دیني براي ارتباط میان اعضاي خانواده و توصیه هاي کلیدي در این باب ارائه گردد.

487. عباسپور تمیجاني، محمد حسین. تربیت در خانواده و اجتماع )مجموعه 30 مقاله 
 پیرامون: انسان در جهان امروز، تربیت در خانواده و اجتماع، فرهنگ، هنر و ادبیات(.

تهران: آشنایي، 1393، 288 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، والدین، کارشناس

كلمات كلیدى: هنر و فرهنگ، ادبیات، مهارت های زندگی

چكیده: در این روزگار انسان ها در شیوه زیستن خود هر چه بیشتر از گذشته های خویش فاصله 
می گیرند و از لحاظ فکر و ذوق دگرگون می شوند. نگارنده در این کتاب با نگاهی به اوضاع سیاسی 
و اجتماعی جهان امروز، اصول متناسب و قابل پذیرش در تربیت خانواده و اجتماع را در سی مقاله 

شرح داده است.
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 488. قبادي، زهرا. تكنیك هاي خالقیت و مديريت تفكر. تهران: اسحاق، 1393، 216 ص،
وزیري

مخاطب: مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس، هنرآموز
كلمات كلیدي : تفکر خالق،آفرینندگي، کارآفریني

چكیده: یافته هاي جدید نشان مي دهد که خالقیت یک مهارت است و مي توان با تربیت و آموزش 
مناسب، نسلي باهوش تر و خالق تر تربیت کرد. این کتاب به شرح مفهوم و ماهیت خالقیت و 
ویژگي هاي آن اختصاص دارد. نگارنده پس از ذکر روش ها و تکنیک هاي نوآوري، آفرینندگي در 

عرصه هاي کارآفریني، الکترونیک و محیط هاي آموزشي را بازگو مي کند.

489. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه ریزي و نیروي انساني 
گروه تحقیق و پژوهش. توسعه مطالعات پژوهشي معلّمان )كاربردي كردن پژوهش(

در آموزش و پرورش. اصفهان: آمیس، 1393، 280 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : تربیت معلم، تربیت استاد، آموزش نیروي انساني

چكیده: توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشوري به نحو قابل توجهي در گرو گسترش کمي و 
کیفي فعالیت هاي پژوهشي آن کشور است. کتاب پیش رو حاوي گزارش هاي توسعه مطالعات 
پژوهشي معلمان نواحي مختلف تهران و بعضي نواحي ایران است. این اثر تالشي منسجم و 

نظام مند به منظور توسعه دانش موجود در این زمینه است.

 490. میرصادقي،        علي.   چرا نمي ذاري بچه ات درس بخونه؟!. تهران: بارسا، 1392، 300 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور

كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان و نوجوانان، آموزش والدین، مشاوره تحصیلي

چكیده: خانواده اولین و مهم ترین نهادي است که در تعلیم و تربیت کودکان نقش اساسي دارد. 
کتاب پیش رو حاوي راهکارهاي علمي به والدین در راستاي ایجاد فضاي رواني امن در خانواده 
و براي فرزندان است تا آنها بتوانند بهتر و سالم تر به یادگیري بپردازند. مطالب در چهار فصل )به 
تفکیک فصل هاي سال و کارکرد هر فصل در زندگي تحصیلي کودکان( تدوین شده و طي هر 
فصل رفتارهاي آسیب زا و نامناسب و باورهاي نادرست والدین در قبال فرزندان به چالش کشیده 

شده است.
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 491. فریدني اسفنجاني،   جعفر. چشم انداز پرورشي مدرسه. تبریز: اختر، 1393، 160 ص، وزیري
مخاطب: مدیر،هنرآموز

كلمات كلیدي : برنامه هاي فرهنگي، راهنماي آموزشي، فعالیت هاي فوق برنامه

چكیده: فعالیت ها و برنامه هاي تربیتي و پرورشي باید در متن همه برنامه هاي درسي باشد و 
محدود به یک یا چند عنصر خاص نباشند. کتاب پیش رو شیوه نامه اي عملي براي برنامه ریزي 
ساعت پرورشي مدارس ارائه مي دهد. نگارنده ضمن تعریف مفهوم پرورش و جایگاه امور تربیتي در 
مدارس، راهکارهاي آموزشي در باب بهداشت روان و جسم، فعالیت هاي عملي و تجربي و مشاوره 

در مدارس را ارائه مي دهد.

 492. روچ،     استیو. راه هاي تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات
اينترنت و تلفن همراه محافظت كنید. مریم مشایخ. تهران: پنجره، 1392، 104 ص، رقعي 

مخاطب: والدین، هنرآموز
كلمات كلیدي : آموزش والدین، فناوري ارتباطات،آسیب شناسي

چكیده: گسترش اینترنت و رسانه هاي تصویري و صوتي و تلفن همراه بسیاري از خانواده ها را در 
ارتباط با فرزندان با مشکالت جدي روبه رو کرده است. در اثر پیش رو آسیب هاي بالقوه فضاهاي 
مجازي و فناوري هاي الکترونیکي و رفتارهاي آسیب زا که امنیت رواني اشخاص را به هم مي زند و 

تهدیدهاي رواني براي آنها ایجاد مي کند معرفي و بررسي شده است.

 493. آلن، جن... ]ودیگران[. چگونه به دانش آموزان كمك كنیم انعطاف پذير باشند. خسرو
 نظري. تهران: منادي تربیت، 1393، 92 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان و نوجوانان، سازگاري، آموزش معلمان

چكیده: هر گاه کودکان متکي به اعتقادها، مهارت ها و سیستم هاي حمایتي دروني و مثبت باشند، 
مي توانند به توسعه اعتماد به نفس که از مباني انعطاف پذیري است، دست یابند. اثر پیش رو ضمن 
تعریف مفهوم سازگاري و عزت نفس، راهبردهایي را به معلمان و اولیا ارائه مي کند تا از طریق فهم 

رفتارهاي کودکان، استراتژي هاي مدیریت کالس را فراگیرند.
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494. النگارتي، لینته/ انگلیش، روبین. چگونه به دانش آموزان كمك كنیم ارتباط موثر
  برقرار كرده و تعارض را مديريت نمايند؟. خسرو نظري. تهران: منادي تربیت، 1393، 88 ص، رقعي

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان و نوجوانان، ارتباطات اجتماعي، آموزش معلمان

چكیده: در هر موقعیت اجتماعي زمینه ای براي تعارض وجود دارد و کودکان نیازمند فراگیري 
مهارت هاي مدیریت تعارض اند. این کتاب به موضوع مباني ارتباط موثر و مهارت هاي ضروري 
براي شکل دادن و توسعه ارتباطات پایدار اختصاص دارد. مطالب کتاب به معلمان روش هایي را 
مي آموزد تا با توجه به فرهنگ انصاف، احترام و مشارکت، کودکان را در بهبود ارتباطات گروهي و 

بین فردي یاري رسانند.

495. وهرا، آروین. راه هاي تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: چگونه فرزندانمان را در رياضي 
موفق كنیم. مریم مشایخ. تهران: پنجره، 1392، 168 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : راهنماي تحصیلي، روان شناسي کودکان و نوجوانان، مشاوره تحصیلي

چكیده: دانش آموزان به خواندن ریاضي و فیزیک نیاز دارند تا استدالل منطقي و ریاضي خود را 
رشد دهند و توانایي هاي شناختي را در خود پدید آورند، نه اینکه ریاضي دان یا فیزیک دان شوند. در 
اثر پیش رو روش ها و راهکارهاي علمي براي ایجاد انگیزه در دانش آموزان براي یادگیري ریاضي و 

بهترین روش هاي آموزش این علم و جبران نقاط ضعف فراگیران تشریح شده است.

496. پور شیخ، رضا. چگونه كالسداري كنیم؟: فنون و مهارت معلمي. قزوین: مهرگان 
دانش/ سایه گستر، 1393، 136 ص، وزیري 

مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، هنرآموز
كلمات كلیدي : روش هاي آموزش، تربیت معلم، تربیت نیروي انساني

چكیده: مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت هاي آموزشي که با حضور معلم در کالس درس 
اتفاق مي افتد اطالق مي شود. اثر حاضر دربردارنده تعریف و توضیح جنبه هاي مختلف مهارت 
تدریس و آموزش گروهي در کالس است. هر فصل کتاب به توضیح و بررسي ویژگي هاي مهم 
معلم براي تدریس موفق در فرایند آموزش اختصاص دارد. مدیریت کالس، شیوه هاي ارائه مطالب، 

اخالق شخصي و توصیه هاي کاربردي از مطالبي است که در کتاب به آنها اشاره شده است.
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 497. شفیعي،   معصومه. چگونه هوشمندسازي را در مدارس ايران تقويت كنیم: )كاربرد
هوشمندسازي در مدارس(. تهران: معصومه شفیعي، 1393، 74 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : آموزش رایانه اي، مواد و روش هاي آموزشي، مدارس هوشمند

چكیده: مدرسه هوشمند فضایي است که قادر باشد کارکرد خود را با توجه به نیازهاي روز جامعه 
و کودکان تغییر دهد و ارزیابي کند. در این اثر، ماهیت و کارکرد فضاهاي هوشمند آموزشي تعریف 
و تشریح شده و در ادامه، اهداف جزئي و کلي این گونه مدارس، نیازهاي دانش آموزان و معلمان و 

روش هاي برآورده کردن این نیازها نیز تبیین شده است.

498. هورن،  سام. چه عاملي مانع موفقیت شماست؟ 
 = Whats  holding you back. نوشین ریشهري. تهران: نگارینه، 1392، 398 ص، رقعي

مخاطب: هنرآموز، مشاور
كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، روان شناسي اجتماعي، خودآگاهي

چكیده: آنچه اطمینان و دلگرمي نامیده مي شود، با مقام، ثروت یا موقعیت هاي دیگر به دست 
نمي آید، بلکه مهارتي است که حاصل خودسازي و عدم توجه به گذشته و آینده است. کتاب پیش 
رو حاوي توصیه ها و راهکارهاي روان شناختي براي کسب شهامت در رفتار، اعتمادبه نفس و قدرت 
و بي توجهي به عوامل بازدارنده در مسیر زندگي است. مطالب کتاب در قالب تکلیف هاي عملي در 
سي روز تدوین شده و در هر روز نقشه عملي براي پیاده سازي موفقیت در موقعیت هاي گوناگون 

گنجانده شده است.

499. اسدي، عباس/ سلطاني سمیرمي، رسول. حقوق مخاطبان مطبوعات. تهران: آثار فکر، 
1393، 168 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان،کارشناس
كلمات كلیدي : حقوق فردي و اجتماعي، محصوالت فرهنگي، رسانه هاي گروهي، قوانین

چكیده: اهمیت حقوق مخاطب مطبوعات زماني دوچندان مي شود که نقص آنها تبعات منفي 
بسیاري بر حیثیت و شخصیت افراد وارد کند. نگارنده در این کتاب سعي کرده با بررسي قوانین 
ایران در زمینه حقوق حریم خصوصي مخاطب و حق پاسخگویي اشخاص در مطبوعات، و با 
اشاره به اسناد بین المللي و قوانین مطبوعاتي برخي کشورها وضعیت ایران را در این حوزه بررسي 

و تحلیل کند.
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 500. ام هالوول، ادوارد/ جي راتي، جان. حواس پرتي)ارزيابي، آسیب شناسي و درمان(
 300پاسخ به پرسش هايي رايج و 100 نكته. شکوه آروني. تهران: دانژه، 1392، 420 ص، وزیري

مخاطب: هنرآموز، مشاور
كلمات كلیدي : اختالل نقص توجه،کودکان پرتحرک، روان شناسي کودکان

چكیده: خوشبختانه در زماني زندگي مي کنیم که علم در عرصه هاي شناخت کارکرد مغز به 
پیشرفت هاي زیادي دست یافته است. کتاب حاضر مجموعه اي از حدود 290 پاسخ درباره رایج ترین 
پرسش  ها درباره اختالل کم توجهي )ADD( است. نگارنده در این اثر بعد از تعریف این اختالل 
و مباني ژنتیک، درمان هاي غیردارویي و دارویي رایج و رفتارهاي درمانگرانه را معرفي مي کند و 

شرح مي دهد.

501. کوپر، یان/ وتر، آرلن. خشونت و امنیت در خانواده: رويكردي روش مند براي 
 رويارويي با خشونت خانوادگي. کیوان سپانلو،  منیژه شهباز. تهران: پنجره، 1392، 216 ص، رقعي

مخاطب: والدین، مشاور، هنرآموز
كلمات كلیدي : خانواده درماني، خدمات اجتماعي، روان شناسي خانواده

بر زندگي خانوادگي به یکي  نامطلوب و مخرب خشونت  تأثیرات  چكیده: چاره اندیشي براي 
از دغدغه هاي جدید کارشناسان حوزه خانواده تبدیل شده است. نگارندگان در کتاب پیش رو، 
رویکردهاي روشمند براي رویارویي با خشونت و مشکالت برآمده از آن در محیط خانواده را پیشنهاد 
کرده اند. مطالب ارائه شده در کتاب بر مبناي تحقیقات بالیني تدوین شده و چگونگي فرایندهاي 

قانوني و مداخله هاي درمانگران تشریح و بررسي شده است.

502. گراتزر، گئورگ. خوراك  مغز براي  مصرف  يك  سال. محسن نقشینه  ارجمند. تهران: 
علوم ریاضي ره آورد )وابسته به موسسه فرهنگي فاطمي(، 1393، 206 ص، خشتي 

مخاطب: هنرآموز، والدین
كلمات كلیدي : سرگرمي هاي آموزشي، بازي ها، چیستان

چكیده: هرچند پرداختن به یک مسئله ریاضي مي تواند موجب رشد فکري بیشتر مي شود تا 
پرداختن به یک معما، ولي معماها در مقایسه با مسائل ریاضي خوراک هاي سبک تري اند. این اثر 
دربردارنده مجموعه معماهایي است که براي 52 هفته آموزشي تنظیم و تدوین شده اند. معماها به 

رشد تفکر منطقي و مهارت هاي حل مسئله مي انجامد.
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503. کریمي، عبدالعظیم. خوش بختي، چه چیز نیست؟ )چگونه خوشبخت نشويم!(. 
تهران: منادي تربیت، 1392، 216 ص، رقعي 

مخاطب: معلم، مشاور
كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، کلمات قصار، اندرزنامه ها

چكیده: امیدواري، اعتمادبه نفس، صمیمیت و خودشکوفایي ناشي از مواجهه موفق و بالنده با 
بحران ها، ناکامي ها، تردیدها و تعارضات زندگي است. اثر پیش رو حاوي درس نکته هایي در باب 
تعریف خوشبختي است که در فصل هاي مختلف و ذیل عناویني که مانعي براي درک نیک بختي 
است درج شده است. مطالب کتاب با بهره گیري از دستورات دیني و سخنان حکیمانه عرفا و 

دانشمندان ایراني تدوین شده است.

504. محمدي نیک، اله نظر. درآمدي بر درس پژوهي. شیراز: ادیب مصطفوي، 1393، 200 
ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : روش شناسي پژوهش، پژوهش هاي آموزش و پرورش، آموزش نیروي انساني

چكیده: درس پژوهي فرایند عمل فکورانه کارگزاران آموزشي و مبتني بر شواهد عیني است. 
این جستار مشتمل بر معرفي و بررسي مفهوم درس پژوهي، تاریخچه پیدایش آن و تجربه هاي 
بدست آمده در این حوزه در کشورهاي مختلف جهان است. نگارنده پس از ذکر مقدمات، مدل هاي 
شناخته شده درس پژوهي و مهارت هاي وابسته را شرح داده و ساختار و طراحي کلي این نوع 

برنامه ریزي درسي را تبیین کرده است.

505. ظفري نژاد، عادل. درس پژوهي. تهران: کورش چاپ، 1393، 336 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان،کارشناس

كلمات كلیدي : آموزش معلمان، نوآوري، روش تدریس

چكیده: درس پژوهي الگویي ژاپني و مبتني بر پژوهش تدریس مشارکتي براي بهسازي توانایي 
حرفه اي معلمان و کالس درس است. این الگو به معلمان فرصت مي دهد تا روابط خود با یکدیگر و 
با دانش آموزان را بهبود بخشند و به همکاري با پژوهشگران آموزشي، براي حمایت از تفکر انتقادي، 

بازبیني و بازاندیشي در اندیشه و عمل آموزشي برانگیخته شوند.
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 506. دبیري، عاطفه/ کاکویي، مرضیه. دروغگويي كودكان و روش هاي اصالح و درمان.
تهران: طراحان ایماژ، 1392، 40 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین 
كلمات كلیدي : دروغ گویي، روان شناسي، درمان

چكیده: کمبود آگاهي والدین درباره  علت و انگیزه دروغ گویي در کودکان باعث مي شود آن ها 
در برخورد با پدیده دروغگویي، واکنش درستي از خود نشان ندهند. کتاب »دروغ گویي کودکان« و 
روش هاي اصالح و درمان آن مي کوشد، علت، آثار و نشانه ها، و هدف از دروغگویي را براي والدین 
شرح دهد و پس از آن روش هایي براي درمان و اصالح این رفتار ارائه دهد. همچنین درباره  عواقب 
تنبیه کودکان در هنگام دروغ گفتن و نیز راه  هاي ایجاد ارتباط صمیمي براي دادن احساس اعتماد 

به نفس به کودک، پیشنهادهایی به والدین داده است.

 507. ویلسون،      گري. راه هاي تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: رازهاي موفقیت پسران.مینا سلیمي.
تهران: پنجره، 1392، 160 ص، رقعي 

مخاطب: والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، هنرآموز
كلمات كلیدي : آموزش والدین، روان شناسي کودکان و نوجوانان، کامیابي

چكیده: یکي از راه هاي موثر در ایجاد حس همدلي در پسران این است که به احساسات و عواطف 
آنها عالقه بیشتري نشان دهیم تا رفتارشان. مطالب فصل هاي گوناگون کتاب به شرح و معرفي و 
شناسایي مهم ترین موانع کامیاب نبودن پسران اختصاص دارد. در خالل مباحث، راهکارهاي کنترل 

و از میان برداشتن این موانع با بهره گیري از رویکردهاي نوین روان شناسي نیز تشریح شده است.

 508. صالح پور،        معصومه )منیژه(. راه روشن در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالي فرزندان.
رشت: دهسرا، 1393، 256 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، مشاور
كلمات كلیدي : آموزش والدین، روان شناسي نوجوانان، آموزش خانواده

چكیده: به نظر متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت عوامل محیطي در سرنوشت انسان بسیار 
تعیین کننده اند و حتي قادرند بعضي از آثار ژنتیکي را نیز تغییر دهند. در این نوشتار توصیه هاي 
روان  شناختي و کاربردي براي تحکیم روابط میان والدین و فرزندان و توصیه هایي براي کنترل 

هیجانات منفي و کشمکش هاي درون خانواده ارائه شده است.
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509. قاسم پورمقدم، حسین/ نقي زاده، عبدالحسین. راهبري برنامه درسي. تهران: داستان، 
1393، 220 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : برنامه ریزي درسي، مشاوره تحصیلي، مدیریت مدارس

چكیده: برنامه ریزي درسي کارکرد اصلي مدیریت در مدرسه است، زیرا از طریق فرایند برنامه ریزي 
درسي هدف و فعالیت هاي آموزشي مشخص مي گردد. فصل هاي کتاب حاضر خواننده را از درک 

مفهومِي کارکرد برنامه درسي به ساخت واقعي برنامه هاي مدرسه سوق خواهد داد.

510. مقومي گیلوائي، فاطمه. راهكارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان. قم: 
سایه، 1393، 48 ص، پالتویي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : آموزش والدین و معلمان، روان شناسي نوجوانان، آسیب هاي اجتماعي

چكیده: امروزه دانشمندان علوم تعلیم و تربیت در تالش اند تا راهکارهاي تربیتي موفقیت آمیز در 
رابطه والدین و فرزندان را ارائه کنند. کتاب پیش رو حاوي راهکارهاي روان شناختي و عملي براي 
ارتباط بهتر والدین و اولیاي آموزشي با نوجوانان است. در فصل هاي کتاب رفتارهاي آسیب زاي 
والدین، عادت هاي نادرست در برخورد با مشکالت نوجوانان و روش هاي علمي حل مسئله تشریح 

شده است.

511. آرمان، بشیر/ اهلل کرم پور، فاطمه. راهنماي آموزش فعال مربیان بهداشت مدارس. 
شیراز: ادیب مصطفوي، 1392، 100 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، مدیر،کارشناس
كلمات كلیدي : بهداشت، خدمات عمومي،آموزش بهداشت

چكیده: یکي از ضرورت ها و اولویت  ها براي دستیابي به اهداف توسعه، تامین باالترین سطح 
سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي کودکان است. نوشتار پیش رو دربردارنده شرح وظایف 
مربیان بهداشت و بیان جزئیات فعالیت هاي آنها و نحوه اجراي هر یک از فعالیت هاي بهداشتي 

است.
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 512. عابدي،        قدرت.   راهنماي عملي اقدام  پژوهي )مباني نظري و عملي(. تهران: وراي دانش،
1392، 196 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : پژوهش عملي، گزارش هاي پژوهشي، راهنمایي آموزشي

چكیده: اقدام پژوهي روشي تحقیقي، نظام مند  و کارآمد است که توانمندي هاي افراد را در طرح مسئله، 
جمع آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیري و تصمیم گیري موثر براي کاهش یا رفع مشکالت 
حرفه اي افزایش مي دهد. این کتاب براي آن دسته از مخاطباني که درصدد شناسایي و درک مسائل 
آموزش و پرورش و حل آنها در محدوده مدرسه و کالس درس اند، مناسب خواهد بود. همچنین مطالب 
این کتاب به عالقه مندان »پژوهش در عمل« کمک مي کند تا با چرخه پژوهش و مراحل آن آشنا شده 

و براي گزارش نویسي اقدام پژوهي مهارت الزم را کسب کنند.

513. هومن، عباس. راهنماي عملي تحلیل محتوا. تهران: مبتکران/ پیشروان، 1393، 236 
ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : برنامه ریزي آموزشي، ارزشیابي، راهنماي کاربردي

چكیده: اهمیت تحلیل محتوا به دلیل فرصت هایي است که براي تجزیه نظام مند اطالعات و 
اظهارنظرهاي عمیق تر و پیچیده تر عرضه مي کند. در این پژوهش سیر تکاملي روش تحلیل محتوا 
از دوره باستان تا عصر حاضر بررسي شده است. طي مباحث مقدماتي، اهداف و ویژگي ها، کاربرد و 
مزایا و معایب فنون در هر دوره بحث و تحلیل شده است. کتاب با هدف ارائه راهنماي عملي در این 

حوزه بر اساس ترکیبي از منابع داخلي و خارجي معتبر تدوین و تألیف شده است.

 514. خیاباني اصل، ناصر/ رحمي، ژاله. رشد اعتقادي دانش آموزان )رويكرد ديني در رشد
اخالقي-اعتقادي(. مراغه: راه مشاور، 1392، 84 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : مشاوران آموزشي، تعلیمات دیني، برنامه هاي فرهنگي

چكیده: پژوهش هاي روان شناختي نشان مي دهد که زمینه هاي گرایش به دین و دینداري از 
نوجواني آغاز و در جواني استقرار مي یابد. این نوشتار حاوي راهکارهایي براي تقویت رشد دیني 
نوجوانان و رفع موانع و ناخوشایندي هاي موجود در این حوزه است. نگارنده ضمن یادآوري اهمیت 
رشد دیني، عوامل آسیب زاي این روند را تشریح کرده و توصیه هایي براي مواجهه و حذف این 

عوامل ارائه کرده است.
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515. تبریزي، علیرضا. رفتار درماني: روش هايي براي تغییر سريع رفتار كودكان4-
11ساله. تهران: فراروان، 1393، 152 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، مشاور،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : آموزش و پروش،کودکان

چكیده: در زندگي ماشیني امروز همگام با تغییر روش هاي زندگي، والدین نیز مي خواهند از روش هاي 
نو براي تربیت فرزندان خود استفاده کنند. کتاب حاضر دربردارنده راهکارهاي عملي براي پرورش 
صحیح کودکان است. اصل کلي تربیتي در این اثر کاربرد تنبیه و تشویق بوده که براي کودکاني که در 
این مقطع سني اند راهبردي مناسب است. در مباحث کتاب عادات نادرست و درست کودکان بررسي 

شده و توصیه هاي عملي و نظري بر اساس رویکرد رفتار درماني به والدین ارائه شده است.

 516. ایران نژاد،   محمدرضا.  روش بهتر زيستن گام به گام. تهران: سوره سبز، 1392، 144 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور

كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، جمالت قصار

چكیده: یادآوري نکته ها و سخن هاي برگزیده که حاوي درسي مفید براي زندگي اند، مي تواند 
راهگشاي لحظه هاي سخت زندگي باشد. کتاب پیش رو مجموعه اي از فرازها و گفتارهایي است 
که در فیلم ها، سریال ها و نمایش هاي تلویزیوني از زبان شخصیت هاي داستاني گفته شده است. 

محتواي جمله ها عالوه بر بار عاطفي، نکته ها و درس هاي زندگي را به خواننده ارائه مي کند.

517. جالل نژاد، سید جمال. روش تحلیل محتواي كتاب هاي درسي)ويژه دانشجويان 
و معلمان(. تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1393، 132 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : برنامه ریزي آموزشي، ارزشیابي آموزشي، تکنولوژي آموزشي،علوم تربیتي

چكیده: تحلیل محتواي کتاب هاي درسي و ارزشیابي آنها ضرورتي انکارناپذیر در سیستم علوم تربیتي 
است. در این مجموعه تالش شده با بهره گیري از مطالعات نوین برنامه ریزي آموزشي، برنامه درسي 

ملي بررسي و تحلیل شود و با استفاده از منابع مختلف، روش هاي علمي تحلیل محتوا ارائه گردد.
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 518. جوشي، آنانت ان/ سالونکي، کاویتا. برنامه ریزي درسي 8: روش شناسي تدريس محتوا.
حسین قاسم پورمقدم... ]ودیگران[. تهران: داستان، 1393، 240 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس، هنرآموز
كلمات كلیدي : روش تدریس، تکنولوژي آموزشي، تحلیل محتوا

چكیده: روش شناسي تدریس محتوا تالش مي کند فرصت هاي مناسب براي مطالعه انتقادي 
برنامه درسي، سرفصل ها، تکنیک ها و مهارت هاي تدریس را براي معلمان فراهم آورد. این اثر 
حاوي معرفي ماهیت این مفهوم، ساختار این رشته علمي و مراحل گوناگون تحلیل و ارزشیابي 

آموزشي است.

519. محمد نژاد، همت... ]ودیگران[..روش هاي تدريس )تعاريف، الگوها، ارزشیابي و 
يادگیري الكترونیكي(. قائم شهر: مهر النبي، 1393، 318 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي : روش تدریس، فلسفه آموزش و پرورش، تکنولوژي آموزشي، یادگیري الکترونیکي

چكیده: یکي از ضروري ترین تحوالت در نظام هاي آموزشي، تحول در نگرش و روش تدریس 
معلمان و مدیران اجرایي نظام آموزشي است. کتاب حاضر دربردارنده تعاریف مجموعه آموزش و 
پرورش و روش هاي تدریس مجزا و الگوهاي تدریس است. در کتاب همچنین روش هاي گوناگون 
ارزشیابي بعد از تدریس و طراحي الگوهاي آموزشي در محیط الکترونیکي نیز شرح داده شده است.

 520. سینیسکالکو،        ماریا ترسا/              آئوریات،         نادیا.           روش هاي كمي تحقیق در برنامه ريزي آموزشي.
مظفرالدین واعظي... ]ودیگران[. تهران: آواي نور، 1393، 104 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : برنامه ریزي آموزشي،روش تحقیق، پژوهش

چكیده: یک پرسش نامه استاندارد ابزار سنجشي است که براي جمع آوري داده ها از افراد یا یک 
واحد اجتماعي استفاده مي شود. این کتاب راهنمایي براي طراحي پرسش نامه هاي استانداردي است 
که در سیستم هاي آموزشي روي دانش آموزان، معلمان و مدیران اجرا مي شود. مخاطب بعد از 
آشنایي با کتاب قادر به طراحي پرسش نامه هاي پیمایشي با کیفیت باال براي بررسي مسائل 

پژوهشي خواهد بود.
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521. نادري،  ناهید...]ودیگران[. سیاستگذاري در آموزش و پرورش. اصفهان: آموخته، 
1392، 272 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، مدیر،کارشناس
كلمات كلیدي : تحول، جهاني سازي، دولت

چكیده: سیستم هاي آموزشي هم گام با جهاني شدن نیازمند تغییر و یکپارچه سازي اند، زیرا زندگي 
در دهکده جهاني تنها از طریق آموزش شیوه هاي نوین ممکن است. کتاب حاضر راهکارهایي را به 
رهبران، مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشي ارائه مي دهد تا بتوانند سیاست هاي مناسبي 
را هم گام با تحوالت جهاني در نظام آموزش و پرورش پیاده کنند. مفاهیم مندرج در این اثر بر مبناي 
رویکرد سیستمي و کل نگر تدوین شده است و خط مشي هایي درباره برنامه ریزي درسي، نیازهاي 

مدرسه، تربیت و گزینش معلمان و.. ارائه مي دهد.

522. مي، رولو. شجاعت خالقیّت. حسین  کیاني. تهران: دانژه، 1392، 158 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، مدیر

كلمات كلیدي : آفرینندگي، روان شناسي هنر، روان کاوي، نظریه ها

چكیده: شجاعت فضیلت یا ارزشي در میان دیگر ارزش ها نیست، بلکه اساس و زیربناي همه 
فضیلت ها است و به بیاني، پیام ضروري هستي است. کتاب پیش رو دربردارنده درس گفتارهایي 
درباره مفهوم شجاعت، ماهیت خالقیت و ارتباط این دو مفهوم با آفرینش هنري و ضمیر هنرمند 
است. مباحث کتاب با محور روان شناسي وجودگرا و آراي فیلسوفان و روان کاوان این حوزه تدوین 

شده است.

523. صالحي،  منصوره.  شناسائي مفروضات بنیادين فرهنگ سازماني در محیط هاي 
 آموزشي با تاكید بر آموزه هاي اسالمي. تهران: دانشگاه امام صادق)ع(، 1392، 316 ص، رقعي

 مخاطب: هنرآموز، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدى: مدیریت سازمانی، اسالم، فرهنگ

چكیده: جوهره فرهنگ سازمانی در الگو و روش مفروضات اساسی آن فرهنگ شکل می گیرد 
و اگر به درستی درک گردد، تجزیه و تحلیل سطوح ظاهری آن به آسانی امکان پذیر خواهد بود. 
هدف اثر حاضر شناسایی و مقایسه این مفروضات در محیط های آموزشی با تاکید بر آموزه های 
اسالمی است. در بخش نخست کتاب کلیات موضوع و در بخش دوم در باب دیدگاه های رایج 

بحث و تفحص شده است.
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524. نوریس، ریک. شوق هستي روش هايي براي ايجاد تغییر مثبت در زندگي. پریچهر 
هیرادفر. تهران: صورتگر، 1393، 168 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین
كلمات كلیدي : مثبت نگري، مهارت هاي زندگي، خودآگاهي، خودسازي

چكیده: کتاب حاضر حاوي توصیه ها و راهبردهاي یاري دهنده و راهنمایي هاي آسان و کاربردي 
براي درک مشکالت زندگي و شناخت راه حل هاي کلیدي با تکیه بر توانایي هاي دروني است. 
راهکارهاي کتاب به مخاطب فرصت افزایش اعتمادبه نفس و بازیابي تندرستي و روحیه متعالي 

را مي بخشد.

 525. قلیچ لي، بهروز. طراحي سازمان راهنماي عمل مديران. تهران: صفار، 1392، 240 ص،
وزیري 

مخاطب: هنرآموز، مدیر
كلمات كلیدي : طراحي سازمان، مدل هاي  سازماني، عناصر طراحي سازمان، راهنماي کاربردي 

چكیده: طراحي سازمان یعني فرایند آگاهانه طراحي ساختار، سیستم هاي پاداش و رویه هاي منابع 
انساني به منظور خلق سازماني که قادر به تحقق راهبرد و کسب و کار باشد. در این کتاب نویسندگان 

مي کوشند پس از تعریف طراحي ساختمان، مدل هاي آن را معرفي و برترین مدل ها را بررسي کنند. 

 

پرویز  بلدي؟!.  مطالعه  مي كني  فكر  هومرو.  انسان شناسي  مطالعات  و  سازمان   .526
مظفري مال امیري. تهران: آرمان رشد، 1393، 70 ص، خشتي کوچک 

مخاطب: هنرآموز 
كلمات كلیدي : مطالعه، تقویت حافظه، انتقال اطالعات

چكیده: دانشمندان در تحقیقات جدید ثابت کرده اند که هر فردي سبک خاص خودش را در مطالعه 
دارد و زمان و مکان مطالعه باید با ویژگي هاي هر فرد متناسب باشد. اثر پیش رو نوشتار مختصري 
است که روش هاي جدید و موثر مطالعه را بر اساس مطالعات انسان شناختي و روان شناختي آموزش 
مي دهد. در کتاب عواملي که موجب مطالعه ناموفق مي شود و مشکالت پنهاني در روند مطالعه نیز 

شرح داده شده است.
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527. داوسون، پگ/ کوئیر، ریچارد. كاركردهاي اجرايي در كودكان و نوجوانان راهنماي 
سنجش و مداخله. اصفهان: نوشته، 1393، 314 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، والدین، مشاور، 
كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان، اختالل ها، بیش فعالي

چكیده: کارکردهاي اجرایي یک مفهوم عصب- روان شناختي است که به فرایند هاي سطح 
باال براي برنامه ریزي و فعالیت هدفمند اشاره دارد. در این کتاب مداخله ها و راهکارهایي ارائه 
شده که به کودکان کمک مي کند به عملکرد و پیشرفت حداکثري برسند. همچنین روش هاي 
دستیابي به موفقیت در تحصیل و اجتماع براي کودکان مبتال به اختالل نارسایي توجه، بیش فعالي 

و اختالل هاي فراگیر رشد ارائه شده است.

 528. والیتي، علي اکبر. آفتاب معرفت/ 11: كتاب و كتابخانه در تمدن اسالمي )با رويكردي
به كتابخانه هاي ايران(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 336 ص، جیبي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : کتابخانه ها، تاریخ، کتابداري و اطالع رساني

چكیده: کتاب و کتابخانه سنگ زیربناي فرهنگ و تمدن اسالمي است و در آیین اسالم از ارزش 
و اهمیت فراواني برخوردار است. دغدغه اصلي نگارنده در این پژوهش بررسي چگونگي شکل گیري 

کتابخانه ها و مدارج علمي کتابداران مسلمان ایراني است.

 529. آقازاده،  محرم. كاربرد هوش هاي چندگانه در كالس درس. تهران: مرآت، 1393، 240
ص، وزیري 

مخاطب: کارشناس، هنرآموز
كلمات كلیدي : نظریه هاي یادگیري، برنامه ریزي درسي، راهنماي تدریس

چكیده: نظریه هوش هاي چندگانه به آموزگاران فرصت مي دهد اندیشه هاي خود درباره موفقیت هاي 
کالسي را گسترش دهند و بدین ترتیب، هر چه بهتر جوابگوي نیازهاي یادگیري بچه ها در کالس 
درس باشند. در کتاب حاضر تالش بر آن بوده است که با تبیین نظري هوش هاي چندگانه، چگونگي 
هم گام شدن تدریس بر پایه انواعي از قابلیت هاي یادگیرندگان نشان داده شود. بدین منظور براي هر 

یک از انواع هوش چندگانه، طرح درسي متفاوت در نظر گرفته شده است. 
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530. ام پالمر، دبورا. كمك به كودكان براي بهبود مهارت هاي ارتباطي. فهیمه آرین، 
حمداهلل عبدالملکي. تهران: آواي نور، 1393، 192 ص، وزیري 

مخاطب: والدین، مشاور
كلمات كلیدي : گفتار درماني، روان شناسي کودکان، بازي درماني

و  مهارت ها  ما مي توانیم  از  و هر یک  است  پیچیده اي  بسیار  فرایند  ارتباط  برقراري  چكیده: 
توانایي هاي الزم براي ایجاد تعامالت اجتماعي موفق را بیاموزیم. این کتاب براي کمک به ایجاد 
ارتباط کودکان و در نتیجه، تقویت بهزیستي احساسي و اجتماعي و نیز تاب آوري آنان، مجموعه اي 

از ایده ها را براي بازي ها و فعالیت هاي آنان پیشنهاد مي دهد.

 531. کال،  نیکوال.  كودك متفكر. آرزو غالمي... ]ودیگران[. تهران: دانژه، 1392، 248 ص، وزیري
مخاطب: والدین، هنرآموز

كلمات كلیدي : یادگیري هوش محور، تفکر، هوش هیجاني

چكیده: خوب است حالت هاي یادگیري به صورت هوش محور باشد و از سال هاي اولیه  زندگي 
با کودکان تمرین شود. درکتاب حاضر ابتدا درباره  مغز کودک و نیازهاي جسمي او نکاتي مطرح 
شده و پس از آن به نقش همکاري والدین و مراقبان در کمک به رشد تکنیک هاي هوش محور 
اشاره شده است. آخرین بخش کتاب هم به آموزش هوش محور اختصاص دارد که در آن گام هاي 

آموزش خالقانه براي یادگیري بهتر و پرورش کار گروهي شرح داده شده است.

532. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه ریزي و نیروي انساني، 
شوراي تحقیقات، گروه تحقیق و پژوهش. گزارش درس پژوهي. اصفهان: آمیس، 1393، 280 

ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : روش ها و فنون آموزشي، روش تدریس، ارزشیابي آموزشي

چكیده: درس پژوهي شکل اولیه اي از توسعه حرفه اي معلمان در قالب پژوهش کاربردي است 
که هدف عمده آن بهبود مستمر فرایند تدریس است. اثر پیش رو حاوي معرفي این مفهوم و شرح 
روش هاي پیاده سازي آن است. نگارنده با ذکر مراحل مختلف درس پژوهي و شرح گزارش ها، روند 

پیاده سازي آن در هر منطقه آموزشي را بررسي کرده است.
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533. تصدیقي ، محمدعلي/ تصدیقي، فروغ. مباني سازمان و مديريت آموزشي. اصفهان: 
آموخته، 1393، 200 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : مدیریت، رفتار سازماني، برنامه ریزي، راهبردهاي توسعه

چكیده: نوشتار پیش رو ضمن تبیین مفهوم مدیریت، تمایز مدیریت آموزشي با دیگر گرایش هاي 
مدیریت را شرح مي دهد. نگارنده همچنین تاریخ پیدایش این شاخه علمي و سبک ها و تئوري هاي 

آن از ابتدا تا زمان حال را همراه با کاربرد آن در مدیریت آموزشي بررسي مي کند.

534. جاناسن، دیوید/ لند، سوزان. مباني نظري محیط هاي يادگیري. میناآذرنوش، حسین 
زنگنه. تهران: آواي نور، 1393، 534 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : روان شناسي یادگیري، علوم تربیتي، تکنولوژي آموزشي

چكیده: محیط یادگیري مکان یا فضایي است که در آن یادگیرندگان با استفاده از ابزارها و منابع 
مختلف تعبیه شده در آن در راستاي دستیابي به اهداف آموزش مي کوشند. نویسنده در کتاب حاضر 
بعد از تشریح دیدگاه هاي نظري معرفي انواع محیط هاي یادگیري، الگوهاي مدرن و رویکردهاي 

روان شناختي تأثیرگذار در این حوزه را به تفصیل شرح مي دهد.

535. یحیي زاده، حسین... ]ودیگران[. مددكاري اجتماعي: مداخله در بحران. تهران: آواي 
نور، 1393، 224 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
كلمات كلیدي : مددکاري اجتماعي، روان درمانگري، روان شناسي بالیني

چكیده: بحران مي تواند در هر زماني و براي هر فردي اتفاق بیفتد. افراد در چنین شرایطي بسیار 
آسیب پذیر و نیازمند حمایت دیگران اند. در اثر پیش رو بعد از تعریف بحران و شناخت ویژگي هاي 
آن، چگونگي مداخله مددکاران در چنین شرایطي تشریح شده و راهکارهایي در زمینه نحوه عملیاتي 

کردن مداخله ها براي درمانگران ارائه گردیده است.
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536. خیاباني، ناصر/ رحمي، ژاله. مدرسه بانشاط. مراغه: راه مشاور، 1392، 92 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : برنامه هاي فرهنگي، آموزش مربیان و معلمان، مشاوران آموزشي

چكیده: یکي از اهداف نظام آموزش و پرورش ایجاد روحیه نشاط و شادابي در نوجوانان است تا 
تعلیم و تربیت گسترده تر به بار نشیند. کتاب حاضر حاوي توصیه ها و اصولي کاربردي براي متخصصان 
تعلیم و تربیت، برنامه ریزان، مدیران و مربیان مدارس است تا فضاي آموزشي و رواني مدرسه را آرام 
و بانشاط گردانند. توصیه هاي ارائه شده در راستاي راهنمایي و هدایت نیروهاي تربیتي مدارس بوده 

و مباني و اصول مدیریت بهتر مدرسه را بازگو مي کند.

537. انصاري فرد، بهناز/ لساني، مهدي. مديران موفق درمدارس. تهران: آواي نور، 1393، 
128 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر
كلمات كلیدي : مدیریت مدارس، مدیریت آموزش و پرورش، برنامه ریزي آموزشي

چكیده: دنیاي امروز را مي توان دنیاي مدیران آگاه دانست، چرا که هرگونه تغییر و تحولي در هر 
جایي، نیازمند مدیریت و نظارت مدیران کاردان و آگاه است. در اثر پیش رو بعد از بررسي مباني و 
مقدمات مفهوم مدیریت، ویژگي هاي مدیران موفق در مدارس و وظایف مدیر آموزشي با توجه به 

دیدگاه ها و نظریه هاي گوناگون بیان گردیده است.

538. خاکپور، عباس. مديريت دانش سازماني. تهران: آثار فکر، 1393، 196 ص، وزیري 
مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : مدیریت، توسعه مدیریت، برنامه ریزي راهبردي، سیاست توسعه

چكیده: دانش مفهومي بسیار پیچیده است و وجه تمایز جوامع انساني از جوامع حیواني قلمداد 
مي شود. در این نوشتار تعاریف و مباني نظري مدیریت دانش و عوامل  موثر در این نوع مدیریت 
در گام اول تبیین و تشریح شده است. در ادامه، مدل هاي موفق این نوع مدیریت و مشاهیر و 

دانشمندان این حوزه که به ویژه در نیم قرن اخیر فعال بوده اند، معرفي شده اند.
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 539. انصاري مهر،     مسعود/     کریمي،       زهره.     مديريت مبتني بر تفكر شطرنجي. اصفهان: نوشته،
1393، 128 ص، رقعي 

مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي : مدیریت، راهبردهاي توسعه، برنامه ریزي

چكیده: مدیریت مبتني بر تفکر شطرنجي عالوه بر الگوبرداري از روش بازي شطرنج و اهداف 
آن، یک الگوي یکپارچه از سبک هاي مدیریت رهبري است. در این جستار، بعد از ذکر پیشینه و 
معرفي این الگو، نکته هاي مهم در کاربرد این الگو در سازمان و ارتباط آن با مدیریت اجزاي سازمان 

بررسي و تشریح شده است.

540. نجفي، محمد... ]ودیگران[. مديريت و رهبري در سازمان هاي آموزشي. اصفهان: 
آموخته، 1392، 280 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر
كلمات كلیدي : مدیریت آموزشي، آموزش عالي، سازمان ها و نهادها

چكیده: در اثر حاضر اصلي ترین نظریه هاي مدیریت آموزشي ارائه گردیده و به خط مشي ها و 
رفتارهاي اجتماعي معاصر ارتباط داده شده است. نگارنده بعد از شرح مفهوم رهبري به عنوان معیار 
اصلي براي متمایز کردن الگوها، مدل ها و نظریه هاي مختلف آموزشي و کاربردشان در زمینه هاي 

بین المللي )شامل کشورهاي توسعه یافته و درحال  توسعه( را شرح مي دهد.

541. نجفي پازوکي، معصومه/ کربالیي، محمد. مراحل اجراي تحقیق علمي. تهران: کورش 
چاپ، 1393، 104 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز،کارشناس

كلمات كلیدي : روش شناسي، تحقیق، نگارش

چكیده: پژوهش در لغت به معناي رسیدگي، بررسي و جستجوي واقعیت است. کتاب حاضر مراحل 
اجراي تحقیق را به زبان خالصه و تا حد امکان ساده بیان مي کند. مخاطب این نوشتار مي تواند 
با صرف زمان اندک، شناختي نسبي راجع به مراحل پژوهش بدست آورد و مسیر درست در انجام 

تحقیق را پیش گیرد.
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542. امیني مقدم، اشرف. مربي، نوجوان، خردورزي »راهنماي مربي«. مشهد مقدس: 
تجلي کوثر، 1393، 148 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، تربیت معلم، فعالیت هاي فوق برنامه

چكیده: الزمه پرورش نسلي دانا و مسئولیت پذیر، استفاده صحیح از ساعات درسي و آموزش مهارت هاي 
الزم است. در این مجموعه با تأکید بر آیات قرآن و مفاهیم اسالمي، روش هاي نوین تدریس 
مانند بارش فکري، نوآفریني، پرسش وپاسخ، ایفاي نقش و.. ارائه مي گردد. دانش آموزان با انجام 
فعالیت هاي فردي و گروهي در کالس پرورشي یادگیري متفاوتي را تجربه کرده و مهارت هایي 

چون تفکر و تعقل را تمرین مي کنند.

543. دیویس، تامارا. مشاوره مدرسه )ديدگاه ها و كاربست هاي حرفه اي(. کیانوش 
زهراکار، زهرا کهلویي. تهران: ویرایش، 1393، 477 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر، مشاور، هنرآموز
كلمات كلیدي : برنامه ریزي درسی، آموزش مربیان و معلمان، مدیریت منابع انساني

چكیده: داشتن آگاهي فردي و حرفه اي درباره نقش ها و مسئولیت هاي زیادي که مشاوران مدرسه 
در مدارس به عهده مي گیرند ضروري است، چرا که این نقش همواره دستخوش تغییر بوده است. 
طي مطالعه این اثر، خواننده عالوه بر نظرات نویسنده، با تجربیات سه مشاور کارآزموده در سه مقطع 
ابتدایي، راهنمایي و دبیرستان نیز آشنا مي شود. در بعضي فصول دیدگاه استاداني که در نگارش هر 
فصل سهیم بوده اند نیز درج شده است. پوشش مناسب مطالب و تاکید بر تجارب عملي در حوزه 

کار، دو مزیت عمده کتاب حاضر است.

 544. پناهي رودسري، مهدي. مشاوره و برنامه ريزي بدون اضافه كاري. تهران: راه اندیشه،
1393، 202 ص، رحلي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : موفقیت تحصیلي، مدیریت آموزش و پرورش، مطالعه

چكیده: بعد از انتخاب هدف براي رسیدن به آن تالش و برنامه ریزي و مدیریت زمان الزم است. 
در این کتاب جدول هاي برنامه ریزي دروس به تفکیک رشته تحصیلي و نیز آماري از تعداد سواالت 
هر درس در کنکور سال هاي پیش تدوین شده تا داوطلبان کنکور سراسري دانشگاه ها بر اساس آن 
به مطالعه درس هاي امتحاني بپردازند. همچنین در حاشیه هاي کتاب حکایت هاي آموزنده فرهنگي 

به عنوان زنگ تفریح گنجانده شده است.
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 545. کتلر، جفري/ کتلر، الن. مشاوره: مهارتي كمكي براي معلمین و مربیان. حیدر فتحي.
تبریز: هادي، 1393، 144 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : تربیت معلم، تربیت نیروي انساني، مدیریت کالس

چكیده: واقعیت هاي زندگي روزمره مدارس نشان دهنده آن است که معلمان باید اغلب در نقش 
کمک کننده انجام وظیفه کنند. مطالب این کتاب مهارت هاي اساسي و پایه مشاوره را در پاسخ  به 

نیازهاي بین فردي، اجتماعي و عاطفي به معلمان و اولیاي مدارس ارائه مي کند.

546. امیني، جمال. معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي )گروه علوم انساني(. 
مریوان: ئه وین، 1392، 120 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
كلمات كلیدي : آزمون ها، برنامه ریزي درسي، دانشگاه ها، انتخاب رشته

چكیده: یکي از مراحل مهم  تحصیل مرحله انتخاب رشته دانشگاهي است که بر انتخاب شغل 
و سبک زندگي آینده تأثیر فراوان دارد. کتاب پیش رو حاوي معرفي رشته هاي دانشگاهي مرتبط 
به گروه آزمایشي علوم انساني است. همچنین رشته هاي گروه آزمایشي هنر، زبان هاي خارجي و 

رشته هاي مشترک میان این چند گروه نیز در آن معرفي شده اند.

547. امیني، جمال. معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي)گروه علوم تجربي(. 
مریوان: ئه وین، 1392، 132 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور،کارشناس
كلمات كلیدي : آزمون ها، برنامه ریزي درسي، دانشگاه ها، انتخاب رشته

چكیده: کمبود آگاهي در مرحله انتخاب رشته دانشگاه موجب صدمات جبران ناپذیر و از دست رفتن 
وقت و انرژي دانش آموزان خواهد شد. کتاب پیش رو مقدمه ها و ضروت هایي درباره هر یک از 
رشته هاي تحصیلي دانشگاهي مربوط به گروه آزمایشي علوم تجربي را ارائه مي دهد. همچنین 
معرفي رشته هاي تحصیلي گروه هنر و زبان و رشته هاي مشترک میان این چند گروه نیز در کتاب 

گنجانده شده است.



215 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ علوم تربیتی

 548. امیني،  جمال. معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي )گروه علوم رياضي و فني(.
مریوان: ئه وین، 1392، 136 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور،کارشناس
كلمات كلیدي : آزمون ها، برنامه ریزي درسي، دانشگاه ها، انتخاب رشته

چكیده: بدون تردید، مهارت تصمیم گیري یکي از مهم ترین مهارت هاي زندگي است و مهم ترین 
تغییرات زندگي به تقویت این مهارت وابسته است. کتاب پیش رو به معرفي رشته هاي دانشگاهي 
مرتبط به ریاضي و فیزیک، زبان خارجه و هنر اختصاص دارد. در ابتداي کتاب ضرورت و اهمیت 

انتخاب رشته دانش آموزان نیز تشریح و بررسي شده است.

549. منصوریان، فرخنده. معلم 92. تهران: راه معلم، 1393، 101 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : تربیت  معلم، فداکاري، علوم تربیتي، معلم مریواني، کودکان بیمار

چكیده: آدمي در طول زندگي، هر روز با بسیاري از موضوعات و مفاهیم ارزشمند و گران سنگ 
روبه رو مي شود و هر روز هزاران کالم و سخن بر زبان مي راند که هر کدام معنا و مفهوم خاصي 
را نشانگرند. این کتاب عمل تکرار نشدني معلم مریواني را توصیف مي کند که چگونه با فداکاري 
و همدردي با شاگرد بیمارش، شکوفه زندگي و امید را در دل او دوباره کاشت و با یاري دیگر 

دانش آموزان بیمار در مریوان، »انجمن دانش آموزان بیمار صعب العالج« را تشکیل داد.

550. فیضي، اکبر. معلمي براي تمام فصول ويژگي هاي معلم موفق)با تأكید بر 
ارتباطات انساني(. تهران: رامان سخن، 1393، 130 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : تربیت معلم، آموزش نیروي انساني

چكیده: براي تربیت نسلي که براي توسعه، تعالي و آباداني جامعه قدم بردارند، باید آموزش به 
معلمان را سرلوحه برنامه هاي آموزشي قرار داد. نوشتار حاضر دربردارنده توصیه ها و راهبردهایي براي 
معلمان است که آنها را در مدیریت هر چه بهتر کالس درس و بهبود ارتباط اجتماعي میان معلم و 
شاگرد راهنمایي مي کند. در کتاب نکته هاي کوچک و مهمي که در روابط معلم و دانش آموز مي تواند 

تأثیرگذار باشد، به اختصار بررسي شده است.



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش216

551. کرني، کریستوفر. مورد پژوهي در اختالالت رفتاري كودكان. علي نیلوفري. تهران: 
کتاب ارجمند، 1392، 344 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي : آسیب شناسي رواني، پژوهش هاي روان شناختي، اختالل هاي عاطفي، ناتواني هاي 

یادگیري

که  به طوري  دارد،  آنان  خانواده هاي  در  ریشه  کودکان  رفتاري  اختالالت  از  بخشي  چكیده: 
آشفتگي هر روزه این کودکان نمایش وضعیت خانوادگي آن هاست. نگارنده ضمن تشریح الگوي 
رشد کودک، نحوه بروز هر اختالل و ماهیت آن اختالل را بیان مي کند. وي همچنین با بیان 
ویژگي ها و نشانه هاي هر اختالل، امکان ارزیابي و تشخیص هر آسیب را فراهم مي آورد. در انتهاي 

کتاب نیز سواالتي با هدف تجزیه و تحلیل بهتر مطالب آورده شده است.

552. سلحشور، ماندانا. مهارت هاي درس خواندن. تهران: فراروان، 1393، 164 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، والدین

كلمات كلیدي : روان شناسي، برنامه ریزي درسي، مطالعه

چكیده: مهارت درس خواندن به ما کمک مي کند تا انگیزه موفقیت و پیشرفت را در خود تقویت 
کنیم. در این جستار نکته هاي اساسي و قابل توجه براي مطالعه و به خاطرسپاري مفاهیم درسي 
با زبان ساده معرفي شده است. روش هاي یادگیري، انواع سبک هاي مطالعه، راهکارهاي تقویت 

حافظه و شناخت عادت هاي مطالعه از مطالب کتاب است.

553. شاهسواري، زهرا/ علیزاده  لداري، مهدي. مهارت هاي زندگي. تهران: راشدین، 1393، 
168 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین
كلمات كلیدي : اخالق اجتماعي، روان شناسي، خودآگاهي

چكیده: براي زندگي بهتر الزم است توانایي هایي در وجود انسان پرورش یابد که شخص را براي 
روبه رو شدن با مسائل زندگي، افزایش توانایي هاي رواني، اجتماعي و بهداشتي آماده کند. در این اثر، 
پس از تعریف مفهوم مورد نظر، اجزاي خودآگاهي و روش هاي رشد آن و تمرین هاي عملي براي 

تقویت مهارت هاي زندگي بیان شده است.
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554. شفیعي، معصومه. ناتوي فرهنگي؛ شیوه مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي. 
تهران: معصومه شفیعي، 1392، 94 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
كلمات كلیدي : تهاجم فرهنگي، پدافند غیرعامل، انقالب اسالمي

چكیده: ابزارهاي ارتباطي عصر حاضر به قدري در زندگي انسان ها مهم و کارآمد جلوه کرده اند 
که مي توانند به مسیري براي ورود فرهنگ بیگانه تبدیل شوند. کتاب حاضر حاوي گفتارهایي در 
باب معرفي ماهیت آسیب هاي فرهنگي، شناخت نمونه هاي تهاجم فرهنگي و راهکارهاي مقابله با 
هجوم فرهنگ بیگانه است. مباحث با تکیه بر اندیشه ها و گفتارهاي بنیان گذار جمهوري اسالمي، 

امام خمیني )ره( تدوین شده است.

 555. اروین، جانتان سي. یادگیري مستمر: نظريه انتخاب در كالس درس: به دانش آموزان
آن چه نیاز دارند، بدهید آن چه مي خواهید دريافت كنید. منا خاطري. تهران: منظومه 

خرد، 1392، 216 ص، رقعي 
مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان،کارشناس، هنرآموز

كلمات كلیدي : برنامه ریزي، سرگرمي ها، مدیریت

چكیده: آموزش و پرورش بخش جدایي ناپذیر زندگي انساني است و این روند با رشد جوامع هر روز بیشتر از 
قبل توسعه مي یابد. در امر آموزش، آموزگار و دانش آموز هر یک به نوعي در موقعیت یادگیري قرار دارند. کتاب 
حاضر براي آموزگاراني نوشته شده است که به دنبال موقعیت برنده - برنده در مدیریت کالس خود و ایجاد 

محیط آموزشي همیارند. در خالل مباحث، الگوي جدیدي از مدیریت کالس به آموزگاران ارائه شده است. 

 556. ایپچیان مقدم، عباس. نقش مشاركت و شوراها در نظام آموزشي و تربیتي مدارس.
کرج: گردوي دانش، 1393، 176 ص، رحلي 

مخاطب: مدیر
كلمات كلیدي : مدیریت مدارس، آموزش والدین، آموزش معلمان

چكیده: مشارکت ایجاد نوعي احساس هم بستگي و تعلق و تالش دسته جمعي میان افراد یک 
جامعه به منظور نیل به یک نظام عادالنه اجتماعي است. نوشتار پیش رو به بررسي روش هاي 
مشارکت والدین در نظام برنامه ریزي مراکز آموزشي اختصاص دارد. نگارنده با ارائه راهکارها و 
روش هاي نوین و موثر در باب همکاري در فرایندهاي آموزشي و تربیتي دانش آموزان، سعي در 
برطرف کردن شکاف هاي موجود در این زمینه و شناسایي و از میان برداشتن عوامل بازدارنده دارد.
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557. کریستین سن، رالف. نقشه  راه  منابع انساني  راهبردي  تبديل  يك  ايده  بزرگ  به  يك  
 واقعیت كسب  وكار. پرویز احمدي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1393، 276 ص، وزیري

مخاطب: هنرآموز، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : مدیریت منابع انساني، برنامه ریزي راهبردي، مدیریت مشاغل

چكیده: سازمان ها در معناي وسیع کلمه از شالوده هاي اصلي اجتماع کنوني اند و مدیریت مهم ترین 
عامل در حیات، رشد، یا مرگ سازمان ها است. کتاب حاضر از برخي تفکرات اخیر در منابع انساني، 
مطالب قابل درکي براي خواننده ارائه مي دهد. مخاطبان این اثر کساني اند که به روش هاي مختلف 

تبدیل آرا و نظرها به عمل عالقه مندند.

558. عابدیني، عیسي/ عباسي  آبخواره، علي. نگارش مقاله علمي به شیوه عملي )براي 
كلیه رشته هاي علوم انساني و علوم پايه و فني و مهندسي در تمامي مقاطع(. تبریز: 

آلتین، 1393، 262 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، مقاله هاي علمي، نگارش علمي

چكیده: امروزه تولید دانش داراي ماهیتي ارتباطي است که به عنوان مزیت رقابتي سازمان ها 
مطرح مي شود و تولید علم بدون آشنایي با دانش نظري و روش شناسي مقدور نیست. در این 
کتاب سعي شده عالوه بر دانش نظري درباره مقاله نویسي و روش شناسي تدوین پژوهش هاي 
دانش بنیان، نمونه عملي از انواع مقاالت علمي معرفي شود تا عالقمندان به صورت عملي با نحوه 
نگارش مقاالت علمي آشنا گردند. در بخش هاي آن کلیاتي در باب مالک شناخت حقیقت، مفهوم 

استقرا و قیاس، روش شناسي تحقیق و موانع تدوین مقاله پژوهشي ارائه شده است.

 559. بني سي،       پریناز    ... ]ودیگران[. نگاهي نو به  برنامه ريزي آموزشي و درسي در هزاره سوم.
تهران: آواي نور، 1393، 418 ص، رقعي 

مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : مدیریت آموزشي، برنامه ریزي درسي، علوم تربیتي

چكیده: برنامه ریزي آموزشي در معناي وسیع کلمه عبارت از فرایند اتخاذ مجموعه اي از تصمیم ها 
براي انجام اقدامات مربوط به امور آموزشي در آینده است. نگارنده در این کتاب با نگاهي موشکافانه 
ابعاد گوناگون و مولفه هاي برنامه ریزي آموزشي را تحلیل و تشریح مي کند. بعد از بیان مقدمات و 
مباني این عرصه، شیوه هاي اصالح برنامه ها، یافته هاي عصر جدید در این حوزه و نکته هایي که 

باید مورد توجه قرار گیرند، بررسي شده است.
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560. پورشافعي، هادي/ خدري  خان آبادي، عبدالرضا. نگرشي  به  مديريت اسالمي. تهران: 
آواي نور، 1393، 367 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، مدیر
كلمات كلیدي : مدیریت و برنامه ریزي، اسالم، نهج البالغه

چكیده: مدیریت در اسالم هنر کشف استعدادها و فرایند تجهیز، تعلیم و هدایت نیروها در جهت 
اهداف سازماني است که به تعالي انسان منجر مي شود. در این کتاب اهمیت مدیریت در اسالم 
و تعاریف آن تشریح شده است. نگارنده ضمن مقایسه میان مدیریت اسالمي و دیگر سبک هاي 
مدیریت، وجوه تمایز آن را بیان کرده و در ادامه، با ذکر فرگردها و وظایف )اصول( مدیریتي، نگاهي 

به نمونه ها و الگوهاي مدیریتي در اسالم داشته است.

561. افقه، سوسن. بزرگان روان شناسي و تعلیم  و تربیت )27(: هانس يورگن آيزنك. تهران: 
دانژه، 1393، 180 ص، پالتویي 

مخاطب: هنرآموز، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي : سرگذشت نامه ها، روان شناسي جنایي، مجرم درماني

چكیده: مطالعه دیدگاه  بزرگان علم، به ویژه علوم رفتاري و تعلیم و تربیت، هم دلپذیر است و هم 
چالش برانگیز. نوشتار حاضر به معرفي مختصر یکي از تأثیرگذاران عرصه روان کاوي و روان درماني 
اختصاص دارد. نگارنده ضمن شرح زندگي و شرایط خانوادگي و تحصیلي این روان شناس آلماني، 
دیدگاه  وي را درباره وجوه مختلف شخصیت و روان رنجوري و انواع تیپ ها و مزاج ها بررسي کرده 
است. همچنین نکته هایي در باب علل ارتکاب جرم، وجدان و رفتار مجرمانه نیز در کتاب آمده است.

562. پانجو، مرضیا. هفت  راهبرد موفق براي بهبود. خسرو نظري. تهران: منادي تربیت، 
1393، 142 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، مشاور
كلمات كلیدي : آموزش معلمان، روش هاي یادگیري، هوش

چكیده: این کتاب فرصتي براي معلمان فراهم مي آورد تا به آموزش خود در کالس درس عمق 
بخشند، با دانش آموزان ارتباط بهتري برقرار کنند و از مهارت هاي نرم و تلفیق آنها با تکنولوژي 
تدریس بر میزان دلبستگي به آموزش و یادگیري دانش آموزان بیفزایند. نگارنده پس از تعریف هوش 
هیجاني و هوش علمي، مهارت هاي خودکنترلي و استفاده از ظرفیت هاي کالس درس و اقدامات 

عملي براي یادگیري مشارکتي را شرح مي دهد.
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563. اختیاري،  حامد/ برزگري خانقاه، محمد. همراه من؛ برنامه ريزي هفتگي كنكور. تهران: 
مهرو ماه نو، 1393، 272 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : راهنماي مطالعه، برنامه ریزي درسي، مدیریت زمان

چكیده: برنامه ریزي به معني آشنایي با اهداف، انتخاب مقصد، آشنایي با مسیرها و حرکت براي 
موفقیت است. اثر پیش رو مجموعه اي منظم همراه با جدول هایي براي مدیریت زمان و برنامه ریزي 
درسي را به فراگیران ارائه مي دهد. در ابتداي آن راهکارهایي در باب چگونگي شروع برنامه ریزي 
روزانه، جمع بندي، تحلیل عملکرد ماهانه و تعریف واحد مطالعه براي دانش آموزان ارائه شده است. 

کتاب با هدف تنظیم زماني اوقات آموزشي دانش آموزان تدوین شده است.

 564. خشنودي فر... ]ودیگران[. يادگیري الكترونیكي)مقدمه اي بر مباني تعلیم و تربیت(.
تهران: آواي نور، 1393، 264 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : اینترنت، تکنولوژي آموزشي، علوم تربیتي

چكیده: فناوري اطالعات و ارتباطات فرصت هاي یادگیري مستقل، سبک هاي تدریس و طراحي 
محتوا را به شیوه هاي گوناگون گسترش داده است. در این کتاب سعي شده ضمن آشنایي مقدماتي 
با این رویکرد،  الکترونیکي در راستاي طراحي محیط هاي یادگیري  با کلیات مفهوم یادگیري 

جنبه هاي گوناگون تعلیم و تربیت مبتني بر محیط هاي مجازي بررسي گردد.

 565. کلمن، ران. 547 روش براي مديريت برتر. حسین احمدي رضایي. قزوین: سایه گستر،
1393، 208 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، مدیر

كلمات كلیدي : مدیریت، توسعه مدیریت، برنامه ریزي راهبردي، سیاست توسعه

چكیده: مدیریت اثربخش و کارا نیازمند کسب مهارت ها و ویژگي ها و به کارگیري تاکتیک هاي 
خاصي است. نگارنده در این کتاب دوازده حوزه کلیدي مدیریت را بررسي و تبیین کرده است. هر 
بخش به صورت برنامه ریزي شده، تعهدات شخصي مدیر موفق را با ذکر مثال هاي عملي بازگو 

مي کند.
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عمومی

 566. لعل علیزاده، حسن.  ارزشیابي كیفي توصیفي. مشهد: ضریح آفتاب، 1393، 104 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كلیدي : سنجش آموزش و پرورش، مدیریت، تشخیص استعداد

چكیده: ارزشیابي توصیفي شیوه اي تحصیلي- تربیتي است که اطالعات الزم، معتبر و مستند 
براي شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران را با استفاده از ابزارهاي مناسب یادگیري میسر مي کند. 
نگارنده مباحث نظري را در سه بخش چرایي، چیستي و چگونگي تشریح مي کند. در خالل مباحث، 
چگونگي اجراي الگوي ارزشیابي توصیفي را شرح داده و اجراي آن را به شیوه اي عملي که در 

خدمت یادگیري و کیفیت آموزشي باشد، توضیح مي دهد.

567. کامل جهرمي، ایمان/ کمپاني واال، زهرا. چالش هوش سطح آسان )جلد اول(. تهران: 
شورآفرین، 1393، 112 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
كلمات كلیدي : آزمون ها، هوش، روان شناسي تقویت فرایند هاي ذهني

چكیده: اثر پیش رو کتاب نخست از مجموعه سوال هاي هوش و شامل معماهاي آسان براي افراد 
تازه کار است. این معماها با یک ستاره مشخص شده اند و به دلیل سادگي براي شروع و ورود به 
عرصه معما مناسب است. معماهاي کتاب به هیچ وجه دشوار نیستند و پس از حل چند معما اعتماد 

به نفس باالیي براي حل در مخاطب ایجاد مي شود.
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 568. کامل جهرمي،          ایمان/            کمپاني واال،           زهرا. چالش هوش  سطح بسیار سخت )جلد چهارم(.
تهران: شورآفرین، 1393، 124 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
كلمات كلیدي : آزمون ها، هوش، روان شناسي تقویت فرایند هاي ذهني

چكیده: اثر پیش رو از چهارگانه معماهاي هوش براي افراد باهوش است. سوال هاي این کتاب 
با چهار ستاره مشخص شده اند و افراد نابغه براي سنجش هوش خود مي توانند به آنها پاسخ دهند. 
در این اثر سعي شده با شکل هاي رنگي و موضوعات متنوع و جذاب، در وهله نخست همراه با 
باال بردن جنبه هاي سرگرم کننده آن، شکل فانتزي به معماها داده شود. دقت و تمرکز، هوش و 

خالقیت، هوش منطقي و حل مسئله سه جنبه اصلي معماهاست.

 569. کامل جهرمي، ایمان/ کمپاني واال، زهرا. چالش هوش سطح سخت )جلد سوم(. تهران:
شورآفرین، 1393، 174 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور،کارشناس
كلمات كلیدي : آزمون ها، هوش، روان شناسي تقویت فرایند هاي ذهني

چكیده: تقویت هوش و استعداد افراد منحصر به محیط هاي آموزشي مثل مدرسه یا دانشگاه 
نیست، بلکه همگام با آن، راهنمایي و جهت دهي و تشویق معلمان و والدین مي تواند به پرورش 
آنان یاري رساند. این کتاب سومین مجلد از مجموعه معماهاي هوش براي افراد باهوش است و 

کساني که بهره هوشي نسبتاً باالیي دارند مي توانند به سوال هاي آن جواب دهند.

 570. کامل جهرمي،     ایمان/     کمپاني واال، زهرا. چالش هوش سطح متوسط )جلد دوم(. تهران:
شورآفرین، 1393، 140 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
كلمات كلیدي : آزمون ها، هوش، روان شناسي تقویت فرایند هاي ذهني

چكیده: کتاب حاضر مجلد دوم از مجموعه معماهاي هوش براي افراد معمولي است و مخاطب را با 
جو اکثر معماهاي معمول آشنا مي کند و نوعي دست گرمي براي کساني که هوش متوسطي دارند، یا 
نوجواناني که به این زمینه عالقه مند شده اند به حساب مي آید. این سوال ها مخاطبان را براي مواجهه با 

معماهاي سخت تر آماده مي کند.
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 571. اکبرزاده،            مهدي/     مصطفوي،        محمد.  دنیايي به رنگ رغبت ها:         راهنماي كشف     رغبت هاي
تحصیلي و شغلي. تهران: طلوع دانش، 1393، 272 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : مشاوره تحصیلي، انتخاب رشته، اشتغال

چكیده: امروزه مشاوره و راهنمایي تحصیلي و شغلي و ارتباط آن با رغبت هاي شغلي، گستره بسیار 
وسیعي یافته است. این کتاب سعي دارد جمع بندي مناسبي از یافته هاي موجود در زمینه سیستم هاي 
هدایت تحصیلي و شغلي و توجه به سنجش رغبت هاي شغلي ارائه دهد. در کتاب سعي شده به نظر 

دانشمندان برجسته درگیر در ادبیات تیپ شناسي و استعدادهاي شغلي توجه شود.

 572. براون،    نینا دبلیو.   رهبري گروه. سیما قدرتي... ]ودیگران[. تهران: دانژه، 1392، 640 ص، وزیري
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : روابط بین گروهي، مدیریت، شیوه هاي رهبري، روان درماني گروهي

چكیده: کتاب حاضر که در ده فصل تدوین یافته، به تفصیل و با ذکر مثال و رهنمودهاي عملي 
روش هاي موثر در گروه )درماني، کاري، آموزشي( را توضیح مي دهد. در این اثر خواننده با استفاده 
موثر از مراحل رشد گروه، نکته هایي براي برنامه ریزي مهارت هاي تسهیل کننده کار گروهي و 

ساختن یک »خوِد« درمان بخش آشنایي مي یابد.

573. ابراهیم پور، سهیال. سازمان ها و مراكز فرهنگي. تهران: ساکو، 1393، 134 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : نهادهاي فرهنگي، جامعه شناسي، سازمان هاي بین المللي

چكیده: گروه ها و سازمان ها بیشتر زندگي ما را تحت سلطه دارند و نظام هاي اقتداري که ایجاد 
مي کنند، رفتار ما را پیوسته تحت تأثیر قرار داده و مفید مي کنند. در این کتاب مفاهیم و تعاریف کلي 
و ابتدایي سازمان ها، پیشینه شکل گیري و سیر تکاملي آنها در گام اول تشریح شده است. در ادامه، در 
باب مهم ترین سازمان هاي فرهنگي و آسیب شناسي آنها در ایران بحث گردیده و در نهایت، گستره 

این مفهوم در سطح جهاني و بین المللي و کارویژه هاي آن تشریح شده است. 
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.)APA574. زاهد بابالن،        عادل... ]ودیگران[.       شیوه هاي  استناد  به  منابع  چاپي  و  الكترونیكي)سبك 
تهران: آواي نور، 1393، 72 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : مرجع شناسي، روش تحقیق، ارجاعات

چكیده: استناد یکي از مولفه هاي اصلي در نگارش علمي است و از اصول اساسي تالیف، تدوین و 
گزارش آثار پژوهشي به شمار مي رود. در این کتاب به صورت مختصر، قواعد استناد در داخل متن و 

فهرست منابع به همراه نمونه هایي از شیوه منبع نویسي متون فارسي و انگلیسي بیان شده است.

 575. لطفي،            شاهین.        مخفیگاه فوق سري بشقاب پرنده ها: منطقه51، مرموزترين منطقه
ممنوعه  جهان. تبریز: اختر، 1393، 104 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : داستان ها، اشیاي ناشناخته، علوم نظامي

چكیده: در همه دنیا مناطق مرموزي وجود دارد که کارکرد آنها همواره در هاله اي از ابهام بوده است. 
این کتاب دربردارنده مطالبي کلي و اطالعاتي درباره منطقه نظامي 51 در امریکا و گمانه زني هاي 
مختلف درباره کارکرد آن است. بیشتر مطالب از زبان شاهدان عیني نقل شده و بسته به موضوع، 

عکس هایي نیز به کتاب ضمیمه است.

576. جفرز، سوزان/ گرادستین، دونا. من از عهده اش برمي آيم. گیتي شهیدي. تهران: نسل 
نو اندیش، 1393، 144 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین
كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان، اعتماد به نفس، اضطراب

چكیده: موضوع کتاب پیش رو راهنمایي هایي براي تقویت و ایجاد اعتماد به نفس در کودکان 
است که براي والدین و معلمان تدوین شده است. این اثر داستان هایي غیرواقعي را دربردارد که بر 
اساس تجربه ها و مصاحبه هاي حقیقي با کودکان در باب مواردي که باعث اضطراب آنها مي شود 

نگارش یافته است.
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 577. کرماني،    میرجواد.  نقشه ذهني و سازمان دهنده هاي گرافیكي. تبریز: درویش/ شایسته،
1393، 52 ص، رحلي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، کارشناس
كلمات كلیدي : هوش، آفرینندگي، مطالعه

چكیده: هنگام مطالعه دانش آموز و نیز موقع تدریس معلمان، نیمکره چپ مغز فراگیران بیشتر 
فعال است. نقشه هاي ذهني و سازمان دهنده هاي گرافیکي ارائه شده در کتاب با بکارگیري رنگ و 
شکل و طرح و تصویر، نیمکره راست مغز را نیز درگیر فرایند آموزش مي کنند. ایجاد این تعادل در 
مغز به دانش آموزان در مطالعه و یادگیري سریع و خالق کمک مي کند. مراحل طراحي و ترسیم 

نقشه ذهني، اصول و قوانین نقشه ذهني و قدرت آن در این کتاب معرفي و شرح داده شده است.

578. عصري، آزاده... ]ودیگران[. بیمه براي همه-4: »ب«مثل بیمه »ج« مثل جدول. تهران: 
بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 1393، 84 ص، پالتویي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : بیمه ها، جدول ها، سرگرمي ها

چكیده: به استناد برگ هاي پاپیروس به دست آمده، تاریخ بیمه به 4500 سال قبل از میالد 
بازمي گردد. در اثر حاضر ضمن معرفي و شرح تاریخچه خدمات بیمه و روند تغییر و تحول این 
مفهوم، انواع بیمه و شرح کارکردهاي هریک درج گردیده است. موارد کاربرد انواع بیمه، حقوق و 

وظایف اعضا و دیگر ویژگي هاي هر بیمه نیز به صورت مختصر تشریح گردیده است.

 579. آروپاردي، جلیس. 360 آزمون تقويت هوش  )ادراك، منطق، حساب، زبان(كتابي
جامع براي تقويت I.Q همراه با برنامه  كوتاه مدت و بلند مدت. جواد ثابت نژاد. تهران: 

ذکر، 1392، 320 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس، استعدادهاي درخشان

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : آزمون ها، هوش، روان شناسي تقویت فرایند هاي ذهني

چكیده: آزمون هاي هوش نقش بسیار مهمي در افزایش توان حرفه اي انسان دارند؛ این درحالي است 
که بیشتر مردم فقط از ده درصد مغز خود استفاده مي کنند. در این کتاب مجموعه اي از آزمون هاي 
تقویت هوش ارائه شده که مبتني بر چهار مقوله هوشي ادراک )درک فضایي(، منطق )استدالل(، 
حساب)محاسبات اعداد( و زبان)تسلط زباني( است. سوال ها صرف نظر از میزان تحصیالت مخاطب، به 

آزمون شونده کمک مي کند تا ضریب هوش و توانایي کاري خود را افزایش دهد.
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فارسی

580. طباطبائي نژاد، سیدجمال. ادبیات اختصاصي. تهران: مهرو ماه نو، 1393، 504 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : درس نامه، تمرین ها، آزمون ها، فارسي

چكیده: افزایش علم و آگاهي در باب گنجینه هاي ادب فارسي رمز ماندگاري هویت ملي و 
پاسداشت تاریخ و فرهنگ ایراني است. اثر پیش رو حاوي درس نامه اي از همه کتب اختصاصي 
ادبیات دبیرستان، به همراه تست ها و پاسخ هاي آنها است. چیدمان تست ها به گونه اي است که همه 
مباحث کتاب درسي را پوشش مي دهد و از نظر سطح دشواري مي تواند هم تراز با کنکور سراسري 
دانشگاه ها باشد. همچنین آزمون هاي جامعي نیز براي جمع بندي دروس در کتاب تدوین شده است.

 581. براري، عباس... ]ودیگران[. ادبیات جامع كنكور. تهران: خیلي سبز، 1392، 612 ص، رحلي
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : پرسش ها، تست

چكیده: مطالعه مباحث دروس مرتبط به شکل یکپارچه و فشرده، کمک مي کند فرایند یادگیري 
سریع تر و عمیق تر صورت گیرد. کتاب حاضر در بردارنده نکات جامع و درسي کتاب هاي ادبیات 
سراسري  کنکور  سبک  به  چهارگزینه اي  سواالت  قالب  در  کنکوري  نکته هاي  است.  فارسي 
دانشگاه ها تدوین شده است. در هر بخش همچنین تست هاي تألیفي با موضوع امال، تاریخ ادبیات، 

آرایه هاي ادبي و دیگر مباحث نیز آمده است.
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 582. عنبرستاني، سعید/ احمدنیا، علي. ادبیات كنكور مصور خط به خطي. تهران: مهر فائق،
1393، 608 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، آزمون ها، تمرین ها، درس

چكیده: تقویت پایه هاي تفکر و رشد اندیشه هر فرد ریشه در تقویت زبان و فرهنگ ملي وي دارد. 
کتاب حاضر متشکل از سه بخش است که هر بخش آن به یکي از کتاب هاي درسي اختصاص 
دارد. در هر قسمت همه نکات کتاب از جمله ابیات، عبارات، تاریخ ادبیات، درآمدها، واژه ها و حتي 
توضیحات شماره دار نکات خودآزمایي ها شرح و توضیح داده شده است. همچنین در هر بخش 
پرسش هاي چهارگزینه اي کنکور سراسري، آزاد، سازمان سنجش، المپیاد و.. نیز همراه با پاسخ 

درج شده است.

583. عزیزي، ناصر/ هوشیار، بالل. باغ آرايه ها. تبریز: وفاجو، 1393، 132 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: سوم 
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، معاني، بیان

چكیده: تشخیص آرایه هاي ادبي به درک زیبایي سخن و فهم آثار ادبي کمک مي کند. کتاب 
پیش رو دربردارنده مباحثي تشریحي در باب آرایه هاي ادبي است. مفاهیم درسي در سه بخش بیان، 
آرایه هاي لفظي و آرایه هاي معنوي تدوین شده و در پایان هر قسمت تست هایي براي درک بهتر 
دروس ارائه شده است. این اثر با هدف آسان کردن شیوه مطالعه و تسلط بر مباحث بالغت فارسي 

)بیان و بدیع( تدوین شده است.

584. احیایي، ملیحه. بنیان هاي مدنیت و فرهنگ در شاهنامه فردوسي. مشهد: سخن 
گستر، 1393، 172 ص، رقعي

مخاطب: هنرآموز 
كلمات كلیدي : ادبیات، زبان فارسي، تمدن، هنر و فرهنگ

چكیده: متون ادبي هر کشور انعکاس جامعه و فرهنگ آن ملت است، چرا که این جامعه است که 
بر ذهنیت یا فرهنگ یک شاعر تأثیر مي گذارد. پژوهش حاضر با تکیه بر واژگان مبتني بر مفهوم 
فرهنگ در متن شاهنامه، اوضاع اجتماعي و مدني ایران را طي ادوار مورد بحث، تشریح مي کند. 
در مباحث کتاب سعي شده است روش هاي زندگي قوم ایراني، آیین هاي آنها و عناصر فرهنگي 

بررسي و تشریح گردد.
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585. اسماعیلي،  رضا. کتاب هاي نموداري: پنج گنج ادبیات جامع )واژگان و امال مفاهیم 
و قرابت هاي معنايي ...(. تهران: مهرو ماه نو، 1393، 662 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، آزمون ها، تمرین ها، فارسي

چكیده: زبان آیینه تمام نماي فرهنگ و هنر و تفکر یک ملت است؛ بنابراین هرگاه از حفظ و 
تقویت زبان سخن به میان آید، قطعاً رشد اندیشه و نظام فکري آن ملت مد نظر است. کتاب پیش 
رو مجموعه اي کامل از کتب ادبیات دبیرستان را همراه با درس نامه، آزمون و سواالت چهارگزینه اي 
ارائه مي دهد. تمرین ها و آزمون ها به تقویت دانش واژگان و امال، مفهوم شناسي ابیات و عبارات، 

شناخت قالب هاي شعري و سبک شناسي، تاریخ ادبیات و درس نکته هاي دستور مي انجامد.

586. عبدالمحمدي، علیرضا. جامع ادبیات كنكور. تهران: الگو، 1393، 540 ص، رحلي 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: براي کسب مهارت در سوال هاي درس ادبیات فارسي، الزم است دانش امال، تاریخ 
ادبیات، واژگان، آرایه هاي ادبي، دستور و.. تقویت شود. کتاب پیش رو دربردارنده حدود 5000 تست 
درس به درس از کتاب هاي ادبیات سال هاي دبیرستان است که به سبک پرسش هاي چهارگزینه اي 

آزمون هاي کنکور طراحي و تدوین شده است.

587. میرزاآقاتبار، علي اکبر. درجست و جوي نان. قم: آتریسا، 1393، 96 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي : ادبیات، فرهنگ، مذهب

چكیده: اهمیت نان در فرهنگ ما تا بدانجاست که گذشتگان به نان و نمک سوگند مي خوردند 
و تا پاي جان به آن وفادار بودند. کتاب پیش رو مجموعه حکایت هایي درباره جایگاه و ارزش نان 
در فرهنگ ایراني و اسالمي است که از منابع فرهنگي و کتاب هاي ادب فارسي جمع آوري شده 
است. حکایت ها ذیل عنوان هاي موضوعي تدوین شده اند و از میان منابع مورد استفاده مي توان به 
آثار سعدي، اشعار موالنا، تذکرة االولیاء، تاریخ بیهقي و آثار عرفاي بنام ایراني چون بایزید، جامي، 

عین القضات اشاره کرد.
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 588. غالمي مایاني، ابو القاسم. ره آورد )انواع ادبي(. تهران: آواي کالر، 1393، 302 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي : ادبیات، شعر، نثر، تعریف

چكیده: گونه هاي ادبي به اعتبار محتوا، قالب، سبک پدیدآوري و انگیزه پدیدآورنده ماهیتي جداگانه 
پیدا مي کنند. در این مقال ماهیت انواع آثار ادبي که با شاخص هاي مذکور نام گذاري شده اند، تبیین 
و تعریف گردیده اند. در فحواي کالم و در ادامه هر تعریف نمونه اي از نثر یا شعر گذشتگان به عنوان 

شاهد همراه با ذکر منبع درج شده است.

589. سازمند، هانیه. فانوس )امید و اكنون زيستي در آثار موالنا(. تهران: دانژه، 1392، 
206 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : تصوف و عرفان، روان شناسي، ادبیات فارسي

چكیده: با توجه به آمار باالي افسردگي و ناامیدي که در جوامع امروز مشاهده مي شود، لزوم 
پرداختن به این مقوله و نگاه به آن از دیگر جنبه هاي تأثیرگذار بر زندگي افراد به شدت احساس 
مي شود. این پژوهش به بررسي آسیب شناسي مقوله ناامیدي با توجه به دیدگاه هاي ادبي و عرفاني 
و بهره گیري از نظر اندیشمندان، عرفا و به خصوص موالنا براي یافتن هویت و معنابخشي و امید به 

زندگي در میان مردمان اختصاص دارد.

 590. علفیان،  پروانه. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ آرايه هاي ادبي )سوم علوم انساني(. 
تهران: مرآت، 1393، 54 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: تمرین بعد از درس موجب تسهیل و بهبود فرایند آموزش مي گردد. کتاب حاضر دربردارنده 
انواع پرسش هاي چند گزینه اي، کامل کردني، کوتاه پاسخ و.. است که به منظور ارزشیابي و تثبیت 
آموخته هاي کالسي تدوین شده است. کتاب با هدف ایجاد زمینه هاي مناسب براي تفکر واگرا و 

خالقانه، با تأکید بر ممارست تدریجي و توجه به انواع ارزشیابي نگارش یافته است.
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591. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ ادبیات فارسي 1. تهران: مرآت، 1393، 
50 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: براي دستیابي به دانش ماندگار و تثبیت آموخته هاي کالسي، ممارست امري بایسته است. 
کتاب پیش رو دربردارنده مجموعه پرسش هاي متنوع در سطوح مختلف شناختي است که فرایند 
یاددهي یادگیري را تسهیل مي نماید. در طراحي سواالت شیوه اي به کار رفته تا ضمن توجه به 

ظرایف ادبي و علمي، قدرت تخیل و درک و استنباط فراگیران ارتقا یابد.

592. هیکویي کوهزادي، علیرضا. بکتا: كاربرگ ادبیات فارسي 1 )اول دبیرستان(. تهران: 
مبتکران، 1393، 52 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: اول 

كلمات كلیدي : آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کاربرگ همان طرح درس معلم است که به صورت عملي درآمده و به شکل برگه هاي 
جداگانه در اختیار دانش آموزان قرار مي گیرد تا در خدمت ارزشیابي یافته ها باشد. اثر پیش رو حاوي 
انواع پرسش ها )چهارگزینه اي، کوتاه پاسخ، کامل کردني و...( به منظور تقویت یادگیري فراگیران 

است که براي هر هفته آموزشي در سطح ساده و متوسط طراحي شده  است.

593. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ ادبیات فارسي 2. تهران: مرآت، 1393، 
46 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: ابزار هاي کمک آموزشي با خلق موقعیت هاي جدید یادگیري فرصتي براي دانش آموزان 
فراهم مي آورند تا آموخته هاي خود را تثبیت کنند. کتاب حاضر در بردارنده پرسش هایي است که بر 
اساس سطوح مختلف شناختي و با الگوهاي متنوع چندگزینه اي، جاي خالي، کوتاه پاسخ، تشریحي 
و... تدوین شده است. این مجموعه ضمن همراهي دانش آموزان در یادگیري گام به گام مباحث، 

زمینه  تفکر خالق و واگرا را در آنان بوجود مي آورد.
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 594. شکري، زهرا. بکتا: كاربرگ ادبیات فارسي 2 )دوم رياضي و تجربي(. تهران: مبتکران،
1393، 52 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: تمرین و ممارست مي تواند ظرفیت هاي یادگیري را افزایش داده، میزان مهارت و توانمندي 
پرسش هاي  انواع  حاوي  رو  پیش  مجموعه  کند.  ارزشیابي  را  مختلف  سطوح  در  دانش آموزان 
چهارگزینه اي، جاي خالي، تشریحي و.. است که دانش آموزان را در به خاطرسپاري تعاریف کلیدي، 
افزایش دقت نظر، مهارت درک مطلب و.. کمک مي کند. فراگیران با کمک فعالیت هاي گروهي و 

فردي مي توانند از توان یادگیري خود بازخورد بگیرند و به بهبود یا اصالح آن بپردازند.

595. سبحاني،  احمد. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ ادبیات فارسي 3. تهران: مرآت، 1393، 
44 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: ممارست ابزاري مهم و تأثیرگذار در امر یادگیري و تثبیت آموخته ها است. کتاب حاضر 
دربردارنده پرسش هاي چهارگزینه اي )بدون پاسخ( بر مبناي کلیدواژه هاي برگزیده هر درس است 
که در پایان هر بخش تعدادي سوال نیز به عنوان جمع بندي آن آمده است. کتاب براي آموزگاران 
و دانش آموزاني که به دنبال موقعیتي براي آموزش فردي و گروهي هستند مناسب است و سواالت 

با محوریت ارزشیابي بعد از کالس درس تدوین شده اند.

 596. رمضاني،   اکرم.  بسته مدیریت کالسي: كاربرگ ادبیات فارسي 3  )سوم علوم انساني(.
تهران: مرآت، 1393، 50 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: یکي از راه هاي فراگیري مطالب تنوع سواالت است. در این کتاب هر سوال فراگیر را به 
شکلي به چالش مي کشد تا با دقت و ریزبیني داده هاي علمي او را در ذهن تثبیت کند. اثر حاضر 
دربردارنده پرسش هایي با الگوهاي متنوع چهارگزینه اي، دوگزینه اي، جاي خالي و.. است که بر 
اساس مباحث کتاب درسي، به دانش آموزان در فراگیري قدم به قدم مطالب یاري مي رساند. کتاب 
با هدف تقویت کنجکاوي و دانسته هاي کالسي، رفع نقاط ضعف و جلوگیري از انباشتگي مباحث 

تدوین شده است.
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597. رمضاني، اکرم. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ تاريخ ادبیات ايران و جهان 1 )دوم 
علوم انساني(. تهران: مرآت، 1393، 48 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: کاربرگ به عنوان یک ابزار آموزشي، با خلق موقعیت هاي متنوع یادگیري، دانش آموزان 
و معلمان را در فرایند یادگیري فردي و گروهي یاري مي دهد. کتاب حاضر دربردارنده سواالت 
چهارگزینه اي، دوگزینه اي، تشریحي و جاي خالي است که بر مبناي محتواي شناختي کتاب درسي 
تألیف شده اند. این اثر با هدف تقویت دانسته ها، رفع نقاط ضعف، آموزش گام به گام و برانگیختن 

حس کنجکاوي دانش آموزان تدوین شده است.

رمضاني، اکرم. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ تاريخ ادبیات ايران و جهان 2   .598
)سوم علوم انساني(. تهران: مرآت، 1393، 50 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: یکي از راه هاي فراگیر تقویت آموخته ها تمرین و بهره گیري از پرسش هاي متنوع است. 
این کتاب دربردارنده سواالت گوناگون چهارگزینه اي، دوگزینه اي، تشریحي و جاي خالي است که 
براي دانش آموز فرصت دقت و ریزبیني در داده هاي علمي و تثبیت آنها در ذهن را فراهم مي آورد. 
کتاب با هدف رفع نقاط ضعف، تقویت نقاط قوت، فعالیت هاي مستمر و جلوگیري از انباشته شدن 

مطالب نگاشته شده است.

599. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ زبان فارسي 1. تهران: مرآت، 1393، 
50 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: استفاده از ابزارهاي کمک آموزشي قدرت تمرکز و دقت نظر فراگیران را افزایش مي دهد. 
کتاب حاضر مجموعه اي از پرسش هاي متنوع با الگوهاي چهارگزینه اي، جاي خالي، کوتاه پاسخ و.. 
است که با هدف افزایش قدرت تحلیل و درک مطلب تدوین شده است. چینش پرسش ها از سطح 
آسان به دشوار بوده و نگارنده با تأکید بر تمرین و ممارست تدریجي و طراحي آزمون هاي فصلي 

سعي در تسهیل آموزش داشته است.
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600. امیدمهر، آزاده/ همایونفر، سعید. بکتا: كاربرگ زبان فارسي 1 )اول دبیرستان(. 
تهران: مبتکران، 1393، 46 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کاربرگ ذهن دانش آموزان را در رویارویي با مطالب تازه اداره مي کند و به فعالیت هاي آنها 
نظم مي بخشد. کتاب پیش رو حاوي پرسش هاي متنوع براي باال بردن سطح دقت دانش آموز و 
افزایش قدرت تمرکز و درک مطلب است. سواالت به تناسب تک تک اهداف جزئي و کلي درس 
تهیه شده اند و مجموع آنها کل محتواي درس را در بر دارد. اثر حاضر با هدف ارزشیابي دانسته هاي 

دانش آموز و امکان تعمق بخشي به یافته ها تدوین شده  است.

601. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ زبان فارسي 2. تهران: مرآت، 1393، 
46 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: یکي از روش هاي تثبیت، یاددهي و تثبیت فرایند یادگیري، ارزیابي و تمرین  بالفاصله 
بعد از درس است. کاربرگ پیش رو فرصتي براي دانش آموزان فراهم مي آورد تا ضمن ارزیابي 
آموخته هاي خود، قدرت تمرکز و دقت نظر خود را افزایش دهند و در پاسخ گویي به انواع سواالت 

)تستي، تشریحي، چهارگزینه اي، کوتاه پاسخ و...( مهارت کسب کنند.

602. شکري، زهرا. بکتا: كاربرگ زبان فارسي 2 )دوم رياضي و تجربي(. تهران: 
مبتکران، 1393، 48 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کاربرگ ها ابزار سنجشي  اند که رسیدن به اهداف یادگیري  در فرایند آموزش را با طرح 
پرسش هاي مناسب و هدفمند تسهیل مي کنند. در طراحي سواالت این جزوه آموزشي اهداف 
جزئي هر درس مد نظر بوده و هر پرسش براي تقویت قوه تشخیص و درک مطلب و تمیز دادن 
پاسخ هاي صحیح، کاربردي خواهد بود. همچنین سواالت به طور غیرمستقیم محتواي درسي کتاب 

را به فراگیران منتقل مي کنند.
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603. سبحاني، احمد. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ زبان فارسي 3. تهران: مرآت، 1393، 
42 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: از راه تمرین مي توان نکته هاي کلیدي و مطالب مهم هر درس را به راحتي به خاطر 
سپرد. کتاب حاضر در بردارنده سواالت متنوعي با الگوهاي چهارگزینه اي، دوگزینه اي و.. است 
که بر اساس مطالب و فعالیت هاي کتاب درسي تدوین شده است. این مجموعه با هدف تقویت 
دانسته هاي کالسي، رفع نقاط ضعف و اشتباهات رایج، جلوگیري از انباشتگي مطالب کتاب درسي 

و تقویت کنجکاوي دانش آموزان تألیف شده است.

 604. علفیان، پروانه. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ زبان فارسي 3 )سوم علوم انساني(.
تهران: مرآت، 1393، 54 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها

چكیده: ممارست در یادگیري و مرور مطالب مسیري مفید براي تثبیت یادگرفته ها و تقویت 
دانش است. کتاب حاضر دربردارنده سواالت گوناگون چهارگزینه اي، درست یا نادرست، تشریحي و 
جاي خالي است که با هدف تقویت تمرکز فراگیران، جلوگیري از انباشته شدن مطالب درسي و حل 

نقاط ضعف آنان تألیف شده است.

605. اسماعیلي، رضا. كتاب آخر ادبیات فارسي. تهران: مهرو ماه نو، 1393، 292 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : درس نامه، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: ارزیابي میزان آمادگي و تسلط بر آموخته هاي کالسي با انجام آزمون هاي جامع و مطالعه 
کامل مواد درسي میسر مي گردد. مجموعه پیش رو حاوي همه مطالب کتاب هاي درسي ادبیات در 
مقطع دبیرستان است. درس نکته ها و مطالب مربوط به آرایه هاي ادبي، تاریخ ادبیات، واژگان و امال 
و تناسب هاي معنایي به تفکیک در فصول جداگانه به همراه پرسش هاي چهارگزینه اي و پاسخ نامه 

کلیدي آمده است. بخش دیگر کتاب حاوي آزمون هاي جامع براي جمع بندي دروس است.
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606. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين ادبیات فارسي 1. تهران: 
مرآت، 1393، 184 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: اول

كلمات كلیدي : آزمون ها، درس

چكیده: کتاب کار و تمرین از پیش دانسته ها و پیش آموخته هاي دانش آموز به عنوان پلي براي 
ساخت دانش جدید بهره مي گیرد. کارافزار پیش رو مجموعه اي از پرسش هاي متنوع را براي فراهم 
آوردن زمینه هاي یادگیري پربازده ارائه مي دهد. چینش پرسش ها از سطوح آسان به دشوار بوده و 
مطالب و سواالت در کنار انواع ارزشیابي، مهارت تفکر خالق و واگرا را در دانش آموز تقویت مي کند.

607. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين ادبیات فارسي 2. تهران: 
مرآت، 1393، 188 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : آزمون ها، درس، تمرین ها

چكیده: در تألیف این کتاب به رعایت ارتباط طولي میان مطالب )بیان تمرین و فعالیت ها بر مبناي 
دانسته هاي دانش آموز از سال هاي گذشته( توجه شده است. پرسش هاي آن بر پایه توجه به انواع 
ارزشیابي، با تکیه بر اهداف آموزشي تدوین شده است. سواالت از سطح آسان به دشوار چینش 

شده  اند و متناسب با روش آموزش فردي و گروهي اند.

608. سبحاني، احمد. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين ادبیات فارسي 3. تهران: 
مرآت، 1393، 152 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: در انجام تمرین ها و فعالیت هاي کمک درسي این فرصت براي دانش آموزان بوجود مي آید 
که ضعف هاي آموزشي خود را تقویت کنند و بر نقاط قوت خود بیفزایند. کتاب کار پیش رو حاوي 
مجموعه سواالت چهارگزینه اي است که از نکات مفاهیم کلیدي کتاب درسي استخراج و تدوین 
شده است. این سواالت دانش آموزان را براي آزمون هاي دوره اي و جمع بندي کالسي آماده مي کنند.
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 609. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين زبان فارسي 2. تهران: مرآت،
1393، 160 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : آزمون ها، درس

چكیده: کتاب کار و تمرین از طریق ارائه تمرین هاي متنوع و متناسب با سطوح مختلِف حیطه 
محتوایي و شناختي، به تعمق یادگیري و تقویت آموخته هاي دانش آموزان کمک مي کند. مجموعه 
گوناگون سواالت به گونه اي تنظیم شده اند که گزینش آنها به اقتضاي زمان و شیوه مطالعه فردي 
هر یک از دانش آموزان امکان پذیر است. در این اثر عالوه بر پرسش هاي چندگزینه اي، کامل کردني، 

کوتاه پاسخ و.. آزمون هاي فصلي براي ممارست تدریجي نیز گنجانده شده است.

 610. سبحاني،  احمد. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين زبان فارسي3. تهران: مرآت،
1393، 136 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آزمون ها، درس

چكیده: تمرین محتوایي متنوع و حداکثري است که در قالب تکلیف و فعالیت فرایند یادگیري 
دانش آموز را در بیرون از کالس توسعه مي دهد. این کتاب دربردارنده سوال هاي چهارگزینه اي 
متناسب با سطوح محتوایي و شناختي درس است که به صورت آزمون هاي طبقه بندي شده تدوین 
شده است. همچنین در بخشي از کتاب نمونه سواالت امتحان نهایي براي آشنایي مخاطب با 

سواالت غیر تستي فراهم آمده است.

 611. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كتاب معلم ادبیات فارسي1. تهران: مرآت، 1393،
240 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس، پاسخ ها

چكیده: کتاب معلم با ارائه برنامه درسي منظم به دبیران کمک مي کند تا به اهداف از پیش قصد 
شده هر درس دست یابند. این اثر دربردارنده پاسخ هاي تشریحي و کوتاه از تمرین هاي کتاب درسي 
و نیز فعالیت هاي کتاب کار و تمرین و کاربرگ است. در ابتداي هر فصل اهداف آموزشي درس و 

جدول ارتباط این اهداف با محتواي کاربرگ و کتاب کار و تمرین درج شده است.
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 612. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كتاب معلم ادبیات فارسي2. تهران: مرآت، 1393،
248 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس، پاسخ ها

چكیده: کتاب معلم ضمن کمک به تحقق اهداف کتاب هاي درسي، به معلم این امکان را مي دهد 
که براي تدریس خود برنامه ریزي دقیق تري داشته باشد. در فصول آن بعد از تبیین اهداف آموزشي 
هر درس، پاسخ هاي سواالت درسي و کتاب کاربرگ و کار و تمرین ارائه شده است. کتاب با هدف 
تقویت جنبه هاي گوناگون مهارت زباني و ادبي، ایجاد زمینه هاي مناسب التذاذ ادبي و تأکید بر 

مفاهیم و نکات اصلي درس تدوین شده است.

 613. سبحاني، احمد. بسته مدیریت کالسي: كتاب معلم ادبیات فارسي3. تهران: مرآت، 1393،
200 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس، پاسخ ها

چكیده: برنامه محوري به جاي کتاب محوري و تولید بسته آموزشي مبتني بر برنامه درسي با 
رعایت اصول معلم محوري مي تواند تحولي در فرایند آموزش باشد. در این مجموعه براي جلوگیري 
از چندبرنامگي معلم، اهداف کتاب درسي تشریح شده اند و در ادامه، پاسخ تشریحي یا کوتاه براي 
پرسش هاي کتاب کار و تمرین و کاربرگ همراه با توضیحاتي در باب سطح دشواري آنها ارائه 

شده است.

 614. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كتاب معلم زبان فارسي1. تهران: مرآت، 1393،
192 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس، پاسخ ها، دستور زبان

چكیده: تدریس کامل و موفق نیازمند برنامه ریزي دقیق همراه با دانشي در حال گسترش است. 
در این کتاب در کنار اهداف جزئي و کلي هر درس، درجه دشواري سواالت کاربرگ و کتاب کار 
و تمرین مشخص شده که بر اساس آن معلم مي تواند میزان توانمندي دانش آموزان کالس و 

تفاوت هاي فردي آنها را دریافته و بر مبناي آن به گزینش سواالت و فعالیت ها دست بزند.
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 615. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كتاب معلم زبان فارسي2. تهران: مرآت، 1393،
184 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس، پاسخ ها

چكیده: مخاطب بي واسطه اثر پیش رو معلم است. در این کتاب عالوه بر پاسخ پرسش هاي کتاب 
کار و تمرین و کاربرگ، جدول هایي در بخش هاي ابتدایي هر فصل تدوین شده که اهداف هر درس 

را در شماي کلي و با اشاره به پرسش ها مشخص مي کند.

 616. سبحاني، احمد. بسته مدیریت کالسي: كتاب معلم زبان فارسي3. تهران: مرآت، 1393،
184 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، درس، پاسخ ها

چكیده: فرایند تدریس نیازمند برنامه اي براي پشتیباني از اهداف درس و روش تدریس معلم 
است. در این کتاب پاسخ سواالت و راه حل هاي پیشنهادي براي حل مسائل کاربرگ و کتاب کار 
و تمرین آمده است. همچنین اهداف آموزشي هر درس و جدول تطبیق این اهداف با فصل هاي 

کتاب مشخص شده است.

617. غالمي  مایاني، ابوالقاسم. نويسندگي. کرج: ملرد، 1392، 244 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : آموزش نگارش، سبک هاي نگارش

چكیده: آنچه در نوشتار بایسته است، ساده نویسي، روان نویسي و از همه مهم تر درست نویسي است. 
کتاب پیش رو حاوي اطالعاتي در باب آیین نگارش نامه هاي اداري، گزارش نویسي و چکیده نویسي 
است. نگارنده در ابتداي کتاب توضیحاتي کلي در زمینه گونه هاي زبان فارسي و واژگان آن، 
دستور فارسي و شیوه استفاده از عالئم نگارشي ارائه کرده است. در این اثر همچنین نمونه هایي از 

تشکرنامه، تقاضانامه، دعوت نامه و.. براي مثال درج شده است.
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618. زیر نظر شوراي ویراستاران. کتاب اول: گاهنامه تخصصي ویرایش: ويراستار)مقاالت و 
گفت و گوهايي در عرصه  ويرايش(. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 106 ص، 

وزیري 
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : ویراستاری، نشر، مقاله ها

چكیده: صنعت ویرایش و صنف ویراستار نیز مانند هر حرفه دیگري نیازمند آن است که به رسمیت 
شناخته شود و از حقوق صنفي و مادي و معنوي خود برخوردار گردد. گاهنامه حاضر مشتمل بر 
مقاله هایي در باب معرفي ویراستار و دیدگاه پیشکسوتان این عرصه، مطالب آموزشي ویرایش، طرح 

و تدوین ضوابط ویرایش، انواع ویرایش و نقد آثار از جنبه ویرایش است.

 619. زرکنده،   بتول.   همه جاي ايران سراي من است. تهران: رامان سخن، 1393، 184 ص، رقعي
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : ادبیات بین الملل، شعر، ملي گرایي

چكیده: یکي از غني ترین و پرچالش ترین مضامین و موضوعات در آثار نظم و نثر همه فرهنگ ها 
و گویش ها، مفهوم وطن است. نگارنده در این اثر، با نگاهي به آثار برجسته کهن تا معاصر ایران 
و جهان کوشیده است، مجموعه اي از وطن نامه هاي ادبیات فارسي و نیز ادبیات دیگر ملل را ارائه 
دهد. در کنار هر شعر، اطالعات مختصري راجع به شاعر و سبک سرایش وي نیز درج شده است.
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كتاب هاى مرجع

620. جارلبرت، مارتین. کتاب مرجع: دانشنامه دنیاي دانش)ج1(. فواد والي... ]ودیگران[. 
تهران: پیام آزادي، 1393، 956 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : دایرة المعارف ها، زیست شناسي، جانورشناسي

چكیده: امروزه به دلیل گسترش روزافزون فناوري و دانش هاي بشري و نیز کمبود فرصت مطالعه، 
گرایش و نیاز به دانشنامه ها در میان اقشار گوناگون رو به افزایش است. مجموعه حاضر با زبان و متن 
ساده و در قالب تصاویر، مطالب گوناگون علمي را به صورت طبقه بندي  شده در اختیار عالقه مندان 
قرار مي دهد. این کتاب که دربردارنده اطالعات دسته اول در شاخه هاي مختلف جانورشناسي است، 
براي اغلب گروه هاي سني مناسب بوده، داراي واژه نامه اي در پایان کتاب است. این اثر جلد اول از 

یک مجموعه دو جلدي است.

621. جارلبرت، مارتین. کتاب مرجع: دانشنامه دنیاي دانش )ج2(. فواد والي... ]ودیگران[. 
تهران: پیام آزادي، 1393، 956 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : دایرة المعارف ها، تکنولوژي، فیزیک، نجوم، آناتومي انسان

چكیده: دانشنامه ها عالوه بر گستردگي و جامعیت اطالعات، ساختاري خالصه گونه و مخاطب پسند 
دارند. کتاب حاضر با هدف آشنایي مخاطبان عمومي با موضوعات علمي در شاخه هاي ستاره شناسي، 
زیست شناسي بدن انسان، علوم کاربردي و.. تدوین شده است. زبان اثر ساده و بیان آن متناسب با 
همه گروه هاي سني است. هر بخش دربردارنده تصاویري رنگي است که بنا به موضوع از بخشي 

دیگر تفکیک شده است. کتاب پیش رو جلد دوم از یک مجموعه دوجلدي است.
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كشاورزى

 622. نجیب  نیا،    کیوان ... ] و دیگران[. انسان و منابع محدود آب. مشهد: 59، 1393، 140 ص، رحلي
گرايش: امور زراعي 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : منابع آبي، بهره وري

چكیده: دسترسي به آب سالم و شیرین یکي از شاخص هاي مهم در دسته بندي کشورهاي عقب مانده 
و پیشرفته است. کتاب پیش رو دربردارنده مباحثي در باب منابع آب شیرین، مشکالت تأمین آب 
و راهکارهاي مصرف بهینه است. نگارنده سعي دارد با ترویج تفکر مدیریت پیوسته و حوضه  آب 

و اطالع رساني در این زمینه، جامعه را در رسیدن به توسعه پایدار و بهره وري مناسب یاري کند.

 623. کریمي دستگردي،   اکبر. پرندگان سخنگو. اصفهان: نقش نگین/ کهن دژ، 1393، 56 ص، رقعي
گرايش: امور دامي 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : جانورشناسي، پرندگان، نگهداري

چكیده: پرندگاني چون طوطي، مرغ مینا، کاکادو و کاسکو پرندگاني اند که سال هاي سال در خدمت 
انسان ها بوده اند و در تقلید صدا و سخنگویي مهارت دارند. این اثر دربردارنده معرفي انواع پرندگان 
سخنگو، شناخت محل زندگي، نوع غذا، بهداشت، بیماري ها و نوع رفتارهاي آنها است. همچنین 

بهترین روش هاي نگهداري از این پرنده ها نیز تشریح شده است.
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 624. کریم زاده، حسین. پرورش زنبور عسل. تهران: کتاب ابرار/ موسسه فرهنگي هنري سیب
سرخ نیکان، 1393، 272 ص، وزیري 

گرايش: امور دامي
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : زنبورداري، منابع طبیعي

چكیده: اگر چه زنبورداري در ایران از سابقه طوالني برخوردار است، هنوز برخي مسائل اولیه آن نادیده 
گرفته مي شود. در این کتاب عالوه بر شرح مختصري از تاریخچه پرورش زنبور عسل و زنبورداري در 
ایران و دیگر کشورها، ساختمان بدن زنبور عسل، ساختمان کندو، لوازم مورد نیاز زنبورداري و اصول 

علمي و عملي پرورش و نگهداري این حشره شرح داده شده است.

 625. هسایون، دي.جي. راهنماي نگهداري گیاهان آپارتماني. محمد رضا داهي. تهران: فني
ایران، 1393، 240 ص، رحلي 

گرايش: امور باغباني 
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز، کارشناس 

كلمات كلیدي : گیاهان آپارتماني، پرورش گیاهان

چكیده: کتاب پیش رو حاوي اطالعات کاملي از 250 نوع گیاه آپارتماني موجود در ایران در اختیار 
خواننده قرار مي دهد. اطالعاتي مانند میزان نور مورد نیاز، میزان رطوبت محیط، آفت هاي گیاه، 
روش هاي مبارزه با آفت ها، شیوه آبیاري و.. اطالعاتي است که درباره هر گیاه درج شده است. کتاب 

حاوي عکس هاي رنگي از گیاهان و نام انگلیسي آنها و واژه نامه پایاني است.

626. بولوند، یوستا. صنعت شیر. فرهاد فرهنودي. تهران: شباهنگ، 1393، 728 ص، وزیري 
گرايش: صنایع غذایي 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : دستنامه ها، صنایع لبني، صنایع خوراکي، دامي

چكیده: بر اساس آمارهاي داخلي، ایران در رتبه پنجم تولید شیر آسیا قرار دارد. اثر پیش رو به 
طور فراگیر به همه جنبه هاي صنعت لبنیات پرداخته و اطالعات تخصصي در این زمینه را همراه 
با شکل هاي رنگي به مخاطبان عرضه کرده است. نگارنده بعد از ذکر مقدمه اي بر تولید شیر، طرز 
کار دستگاه هاي جمع آوري این فراورده لبني، مراحل سم زدایي و پاستوریزاسیون و روش هاي تولید 

دیگر فراورده ها را شرح مي دهد.
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 627. امیدي، امیرحسین... ]ودیگران[.  گلرنگ خواص، انواع، ارقام، تولید و فراوري. تهران:
دانش نگار، 1393، 128 ص، وزیري 

گرايش: امور باغباني
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : زراعت، گیاهان صنعتي، آموزش

چكیده: گیاه گلرنگ به دلیل گلبرگ هاي رنگین خود در فراوري مواد غذایي همواره مورد توجه بوده 
است. کتاب حاضر به معرفي این گیاه و تشریح جایگاه و اهمیت آن در تولیدات کشاورزي اختصاص 
دارد. در پایان هر فصل نمونه پرسش هایي براي ارزشیابي آموخته ها و برانگیختن فراگیران براي 
یادگیري بیشتر طراحي شده است. عالوه بر آن، شکل هاي رنگي هر بخش به درک بهتر مطالب 

کتاب کمک مي کند.
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مديريت خانواده

 628. کاب،    ویکي. آزمايش هاي علمي خوردني )جلد 1(. شهال انتظاریان. تهران: چکه، 1393،
204 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : آزمایش ها، آموزش نوجوانان، خوراکي ها

چكیده: غذاها از مواد طبیعي و فرایندهاي شیمیایي آنها بوجود مي آیند و درک فرایند پختن 
خوراکي ها نیازمند آزمایش هاي عملي است. در کتاب پیش رو از مواد خوراکي و فرایند آشپزي براي 
آموختن علم زیست شناسي و شیمي و علوم مرتبط استفاده شده است. در هر بخش، طي یک یا 
چند آزمایش، فرایندهاي گرمادهي، اختالط مواد، فعل و انفعاالت شیمیایي و طبیعي در مواد غذایي 
بررسي و تشریح شده است. هر آزمایش مقدمه کوتاهي دارد و پرسشي طرح مي کند که مي توان با 

انجام آزمایش به آن پاسخ داد.

 629. گنجي، محمد. خانواده متعالي: آسیب شناسي خانواده. تهران: سخنوران، 1392، 160 ص،
جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : جامعه شناسي، خانواده درماني، جنبه هاي مذهبي، آموزش

چكیده: بدون تردید در طول تاریخ بشر نهاد خانواده به عنوان یکي از نخستین و مهم ترین نهادهاي 
اجتماعي، نقش اساسي در زندگي و پیشرفت انسان در ابعاد گوناگون فردي و اجتماعي ایفا کرده 
است. در اثر پیش رو مهم ترین آسیب هاي خانواده بر مبناي رویکردهاي نظري پیرامون تحوالت 
خانواده در ایران تشریح شده است و ویژگي هاي خانواده در مرحله انتقالي تحوالت خانواده با ارائه 
مهم ترین رویکردهاي نظري مربوط به آن تحلیل شده است. در بخشي از این نوشتار همچنین تاثیر 

مدرنیته بر خانواده و عوامل بروز خشنونت در خانواده نیز بررسي شده است.
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 630. رشیدي، فرنگیس. آسیب شناسي روابط درون خانواده. تهران: وانیا، 1393، 234 ص،
وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : روان شناسي خانواده، ارتباطات خانوادگي، خانواده درماني

چكیده: خانواده اولین محیطي است که شخصیت کودک را شکل مي دهد و این فضا در محیط 
گسترده تري تحت عنوان فرهنگ جاي مي گیرد و به شدت از فرهنگ تاثیر مي پذیرد. در کتاب 
حاضر ماهیت روان شناختي خانواده با تاکید بر اصول بهداشت روان و نیاز هاي این نهاد تشریح شده 
است. در ادامه، نمودهاي کژرفتاري، رفتارهاي آسیب زا و روابط ناامن در خانواده و میان اعضا بررسي 
و تعریف شده است و پیامدها و تاثیر هر رفتار و نیز روش حل معضالت تشریح و بررسي شده است.

 631. بهشتي پور،   محسن. آشنايي و خواستگاري. تهران: نگارش شرق، 1393، 126 ص، خشتي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : آموزش خانواده، ازدواج، آداب و رسوم

چكیده: نگارنده در این کتاب به موضوعاتي که باید در جلسه خواستگاري مد نظر قرار بگیرد 
اشاره کرده است. وي همچنین مسائل و مشکالتي که خانواده ها در جریان ازدواج جوانان به آن بر 

مي خورند را تشریح کرده و راهکارهایي براي مدیریت بهتر این مشکالت ارائه کرده است.

632. بهشتي پور، محسن. آقا، خانم، دعوا بسه. تهران: نگارش شرق، 1393، 114 ص، خشتي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : ازدواج، روابط همسران

چكیده: تزلزل و فروپاشي خانواده از مشکالت اجتماعي رو به افزایش جوامع بشري امروز است. 
در این کتاب عوامل اختالف میان همسران، راهکارهاي عملي براي حل اختالفات و توصیه هاي 

روان شناختي و اصول مدیریت رابطه همراه با اشاره هایي به داستان  هاي بالیني تشریح شده است.
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 633. کاکیا، لیدا / بابایي، زهرا. آموزش خانواده )هفت مفهوم بنیادي(. تهران: طلوع دانش،
1393، 256 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : بهداشت رواني، مهارت هاي زندگي، روان شناسي

چكیده: امکانات عصر حاضر، جامعه امروز را از جامعه دیروز جدا کرده و تغییرات بي شماري 
در روش هاي تربیتي ایجاد کرده است. کتاب پیش رو با تکیه بر مفاهیم بنیادین پرورش جامعه 
سالم نگارش یافته و روش هاي تغییر و اصالح رفتار، اصول و فنون راهنمایي و مشاوره خانواده، 

آسیب شناسي و عادت هاي نادرست در آموزش خانواده را شرح مي دهد و بررسي مي کند.

 634. بختیاري، ابوالفضل/ مصدقي نیک، کبري. آموزش خانواده: راهبردهاي علمي و عملي
با رويكرد پژوهشي. تهران: آواي نور، 1393، 224 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، روان شناسي تحولي، خانواده درماني

چكیده: دو نهاد خانواده و مدرسه نقشي اساسي در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند و 
باید بین روش ها و منش هاي این دو همسویي و هماهنگي وجود داشته باشد. در این کتاب سعي 
شده روش ها و فنون بهبود رفتار والدین و فرزندان تحت عنوان »آموزش خانواده« بررسي و تحلیل 
شود. در بخش هاي کتاب پیشینه و سیر تاریخي شکل گیري این مفهوم در ایران و جهان و تحقیقات 

انجام گرفته و منابع معتبر در این زمینه تشریح شده است.

 635. مجتبي ، نیازي. آموزش كودكان بیش فعال و كم توجه: )راهنماي عملي والدين،
معلمان و مشاوران(. اصفهان: نوشته، 1393، 208 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : بیش فعالي، توان بخشي، اختالل ها

چكیده: کودکان بیش فعال و کم توجه بیشتر از همساالن خود نیاز به مراقبت و نظارت دارند. اثر 
پیش رو حاوي توصیه هاي کاربردي و علمي براي والدین و معلمان این دسته از کودکان است. 
نگارنده ضمن شرح تاریخچه و تعاریف این حوزه، عالئم بالیني و نحوه تشخیص این اختالل را 
بیان مي کند. وي در ادامه، رویکردهاي درماني، داروهاي موثر، توصیه ها و رفتارهاي مناسب معلمان 

و والدین را تبیین مي کند.
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636. رزاقي، رضا. آموزش موضوعات جنسي. تهران: دانژه، 1393، 214 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، والدین، کارشناس

كلمات كلیدي : روان شناسي نوجوانان، ارتباطات بین فردي، رفتار جنسي

چكیده: در مسیر رشد و تحول انسان، کودکان و نوجوانان نیازمند محیطي مناسب براي رشد جنبه هاي 
مختلف شخصیتي اند. اثر حاضر حاوي راهبردهاي علمي و روان شناختي براي درک بهتر و آموزش 
صحیح موضوعات جنسي نوجوانان است. نگارنده پس از درج اهمیت و ضرورت برنامه هاي آموزشي 
و بررسي نظریه هاي مرتبط، چالش هاي جنسي نوجوانان و ارتباطات گروهي آنان را بررسي کرده و 

توصیه هاي مرتبط با سالمت جنسي را توضیح داده است.

637. سهیلي راد، لیال. آنچه دختران بايد بدانند. قم: بزم قلم، 1392، 80 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور

پايه تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، روابط اجتماعي، بلوغ

چكیده: توجه به رشد نوجوانان، به ویژه دختران که زنان جامعه فردا و مادران آینده این سرزمین اند، 
یکي از پراهمیت ترین جنبه هاي تربیتي است. در کتاب پیش رو، توصیه ها و مشاوره هایي درباره 
دوران رشد دختران و تحوالت جسمي و روحي آنها و نیز راهکارهایي براي مدیریت مشکالت این 

دوره ارائه شده است.

 638. سالمتي، پیمان. آنچه الزم است هر بیمار از بیماري خود بداند: بیماري قند. تهران:
تیمورزاده/ طبیب، 1393، 84 ص، پالتویي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : دیابت، رژیم غذایي، تغذیه

چكیده: در این کتاب ماهیت بیماري دیابت و چگونگي بوجود آمدن آن، انواع آن و عوارض هر 
نوع دیابت به طور مختصر شرح داده شده است. در کتاب همچنین راهکارهایي براي داشتن رژیم 
غذایي بهتر و کنترل بیماري قند و نیز مسائل بهداشتي و نکته هایي براي مراقبت  از این دسته 

بیماران ارائه گردیده است.
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639. طاهرآبادي، میثم. سبک زندگي )8(: انفاق و بخشش. قم: نداي ملکوت، 1392، 72 
ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین 
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : انفاق، فضایل اخالقي، اخالق اسالمي

چكیده: یکي از معارف حیات بخش قرآن، مسئله انفاق است که از یک سو راهکاري براي برطرف 
کردن فاصله طبقاتي میان مردم، و از دیگر سو، دستورالعملي براي خودسازي است. در این کتاب 
سفارش هاي دیني درباره اهمیت اخالقي بخشش، آداب و آثار آن و موانع و پیامدهاي آن در اجتماع 

بررسي شده است.

640. طاهرآبادي، میثم. سبک زندگي )4(: احترام به والدين. قم: نداي ملکوت، 1392، 92 
ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : آموزش خانواده، اسالم، قرآن

چكیده: رکن و محور اصلي و اساسي هر خانواده اي والدین آن خانواده اند که سکان مدیریت و 
هدایت را در آن خانواده در دست گرفته اند و امور مربوط به خانه را رهبري مي کنند. در این اثر ارزش 
و جایگاه والدین در باورهاي اسالمي، شایسته ترین نوع رفتار با کودکان و والدین و لزوم احترام 

متقابل در خانواده با توجه به باورهاي اسالمي بازگو شده است.

 641. عبدالصمدي، محمد. اخالق ديني يا فضائل فراموش شده در مناسبات اقتصادي.
تهران: آرمان رشد، 1393، 728 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : اقتصاد اسالمي، کسب وکار، نظام هاي اقتصادي

چكیده: کتاب پیش رو مجموعه اي است از مسئله هاي شرعي در باب کسب وکار که به زبان 
ساده و بیاني روان تدوین و نگارش یافته است. قالب اثر پژوهشي است و ذیل هر عنوان و مسئله، 

توضیحات و احکام فقهي آن بیان شده است.
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642. طاهرآبادي، میثم. سبک زندگي )1(: ازدواج. قم: نداي ملکوت، 1392، 48 ص، خشتي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي : ازدواج، وقایع حیات، احوال شخصیه، اسالم

چكیده: داشتن همراه و مونس از سرآغاز خلقت و آفرینش براي انسان همچون موهبتي بوده تا در 
کنار او به آرامش برسد. در این اثر موضوعاتي از قبیل جایگاه و اهمیت سنت ازدواج، آثار و اهداف 

آن و موانع و عواملي که باعث به تاخیر افتادن ازدواج مي شود بررسي شده است.

643. بیوک زاده، صبا. ازدواج به سبك ايراني: دانستني هايي درباره پیوند زناشويي. 
تهران: باد، 1393، 250 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : مشاوره خانواده، روان شناسي ارتباطات، رفتار جنسي

چكیده: کتاب پیش رو دانشنامه کوچکي است که به پرسش هاي ذهني زوج هاي جوان ایراني 
براي آغاز زناشویي پاسخ مي دهد. مطالب کتاب با زباني ساده و قابل فهم و کاربردي بیان شده و بر 
اساس راهکارهاي روان شناختي و اصول خانواده درماني نگاشته شده است. در کتاب همچنین حقوق 

و مسائل فقهي روابط زناشویي با توجه به قوانین اسالمي تشریح شده است.

644. طاهرآبادي، میثم/ احمدي، علیرضا. سبک زندگي )10(: اشتغال و كارآفريني. قم: نداي 
ملکوت، 1392، 84 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : اقتصاد اسالمي، کسب وکار، نظام هاي اقتصادي

چكیده: اقتصاد یکي از مقوله هاي اصلي هر جامعه است که متناسب با فرهنگ و آیین موجود در 
آن شکل مي گیرد و کارکرد مشخصي دارد. در این کتاب محموعه باورها و سفارش هاي دیني در 
باب کار و تالش، اخالق تجارت، کارآفریني و صداقت در معامله، اشتغال و اهمیت آن در اسالم با 

ذکر شواهدي از متون اسالمي بازگو شده است.
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645. بهشتي پور، محسن. اصول كلي تربیت فرزند: الگوي كودك. تهران: نگارش شرق، 
1393، 78 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور 
پايه تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي : آموزش والدین، روان شناسي خانواده، روابط اولیا و فرزندان

چكیده: داشتن تربیت مناسب فقط در خوب بودن پدر و مادر خالصه نمي شود، بلکه نظارت  در 
تعامل هاي فرزندان و آگاهي از واکنش هاي مناسب در موقعیت هاي مختلف نیز از دیگر عوامل مهم 
و موثر در پرورش کودکان است. در این کتاب نقش تربیتي والدین با ارائه الگوي درست رفتاري و 

توصیه هاي روان شناختي در باب واکنش هاي صحیح اولیا تشریح شده است.

646. بهشتي پور، محسن. اصول كلي تربیت فرزند: بچه بي تربیت. تهران: نگارش شرق، 
1393، 156 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : آموزش والدین، روان شناسي کودکان، آموزش خانواده

چكیده: وظایف و مراقبت هاي والدین در قبال فرزندان بسته به زمان هاي رشد تغییر مي کند. کتاب 
پیش رو به بحث شناخت و اصالح عادت هاي بد در کودکان اختصاص دارد. نگارنده راهکارهاي 
تجربي و عملي براي پیشگیري و درمان رفتارهاي نامناسب و واکنش درست والدین در مقابل آنها 

را ذکر کرده است.

647. بهشتي پور، محسن. اصول كلي تربیت فرزند: نقش والدين. تهران: نگارش شرق، 
1393، 144 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان، روابط اولیا و فرزندان، آموزش خانواده 

چكیده: نخستین دنیایي که کودکان ما با آن آشنا مي شوند، محیط خانواده است؛ یعني همان جایي 
که مي آموزند چه رفتاري در موقعیت هاي مختلف داشته باشند. در این کتاب مهارت هاي موثر 
در تربیت فرزندان و ارتباط والدین و کودک آموزش داده شده است. نحوه رفتار والدین درباره 
موضوعاتي چون پول توجیبي، تکالیف مدرسه، بازي هاي رایانه اي، مهارت اجتماعي و.. از موضوعاتي 

است که در کتاب به آنها اشاره شده است.
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648. عقیلي، محمد. خانواده متعالي: اقتصاد خانواده با تاكید بر آموزه هاي اسالم. تهران: 
سخنوران، 1392، 80 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : مدیریت مالي، خانواده درماني، جنبه هاي مذهبي، آموزش

چكیده: اقتصاد خانواده بر دو جنبه مدیریت درآمد از طریق کسب روزي حالل و مدیریت هزینه ها 
از طریق دستیابي به الگوي مصرف صحیح استوار است. نگارنده بر آن بوده تا ماهیت اقتصاد و 
رفاه خانواده و اصول آن را از منظر دین اسالم تشریح و بازگو کند. بخش هاي این کتاب حاوي 
اطالعاتي راجع به روش هاي ناصحیح مصرف منابع مالي خانواده و راهکارهاي عملي براي رفع 

این مشکالت است.

649. هندرسون، کارال. اوقات فراغت. حسین پور سلطاني زندي... ]ودیگران[. تهران: ورزش، 
1393، 288 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : تفریح، مهارت هاي زندگي

چكیده: با توسعه انواع تکنولوژي و جایگزیني آن به جاي نیروي انساني عماًل فرصت بیشتري براي 
استفاده از اوقات فراغت بوجود آمده است. کتاب حاضر پژوهشي در باب اوقات فراغت، تعریف آن و 
کاربرد آن در زندگي اجتماعي و رواني انسان ها است. در بخش هاي گوناگون کتاب سیر تاریخي مفهوم 

فراغت، چگونگي تأثیر آن بر عناصر مختلف اقتصادي، اجتماعي، بهداشت و.. تشریح شده است.

650. صاحبي، علي. بخوان بشنو زندگي كن )مهارت هاي نه گانه زندگي(. تهران: آرمان 
رشد، 1393، 208 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : روان شناسي مثبت گرا، مهارت هاي زندگي، کامیابي

چكیده: بسیاري از ما به دلیل ضعف ها و شکست هاي خود، دوستان یا اطرافیان خود را سرزنش 
مي کنیم. اثر حاضر حاوي راهکارها و توصیه هاي علمي است که مهارت ایجاد تغییر در رفتارهاي 
نامطلوب را که وابسته به احساسات و نحوه تفکر ماست تقویت مي کند. فنون توصیه شده در کتاب با 

زبان ساده و قابل فهم بیان شده است.
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 651. نعمتي پیرعلي، دل آرا /  کاردواني،  راحله. بهترين همسر: واكاوي ارزش هاي جنسیتي
زن در ديدگاه مكملي اسالم. قم: نداي ملکوت، 1392، 264 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : حقوق زنان، حقوق خانواده، اسالم

چكیده: در پژوهش حاضر سعي بر آن بوده که با کاوش در منابع اسالمي )قرآن کریم و متون 
روایي معتبر شیعي(، ضمن اشاره به دیدگاه اسالم درباره ارزش هاي انساني و فراجنسیتي زن و مرد، 
ارزش هاي مختص به زن استخراج گردد و نقش هاي جنسیتي مورد تاکید براي زنان در خانواده 

مشخص شود.

 652. خلیلي پویا،  حسن. پاك سازي فكر، جسم و روان.. تهران: اطالع، 1392، 180 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي: اسالم، بهداشت، تغذیه

چكیده: صرف پرداختن به سالمت جسم بدون در نظر گرفتن نقش عقل و روان، باعث انحراف 
پاک سازي یا عدم پاک سازي کامل یا حتي ازدیاد بیماري و مسمومیت مي گردد. موضوع این کتاب 
معرفي و شناخت عوامل موثر در پاک سازي جامع و راه حل هاي آن با تأکید بر متون مذهبي و قرآن 
کریم است. موارد ذکر شده در کتاب بر پایه دانش و علوم تجربي است و در موارد لزوم به آیات 

قرآن نیز ارجاع داده شده است.

653. بهشتي پور، محسن. پدر و مادر. تهران: نگارش شرق، 1393، 72 ص، خشتي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور

پايه تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي : روان شناسي خانواده، آموزش خانواده، روابط اولیا و فرزندان

چكیده: احترام به بزرگ تر ها یکي از مولفه هاي اصلي فرهنگ ایراني- اسالمي است که ریشه هاي 
آن در ذهنیت بسیاري از مردم وجود دارد. در این کتاب الگوهاي صحیح رفتار با والدین بر مبناي 
حفظ ارزش ها و فرهنگ ایراني بررسي و تبیین شده است. همچنین، راهکارهاي عملي و توصیه هاي 

مختصر براي داشتن ارتباط محبت آمیز با پدر و مادر نیز فهرست شده است.
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654. الیوت، سوزان جي. پس از جدايي: چگونه يك شكست عشقي مخرب را به بهترين 
 اتفاق زندگي بدل كنیم. حجت محسني حقیقي، طیبه موسوي. تهران: دانژه، 1393، 232 ص، رقعي

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : روابط بین فردي، روان شناسي، احوال شخصیه، وقایع حیات

چكیده: پشت سر گذاشتن یک رابطه قدیمي و بازسازي یک زندگي جدید نیازمند مهارت هاي 
کنترل هیجان ها و عواطف است. در این اثر انواع راه هاي ممکن براي کنار آمدن با پدیده طالق 
و دیگر فقدان ها توضیح داده شده و در آخر، مناسب ترین روش ها براي غلبه بر رنج هاي جدایي با 
دالیلي استوار و روان شناختي بیان گردیده است. نگارنده بعد از روایت دشواري هاي زندگي خود، 

چگونگي مواجهه با رنج هاي عاطفي و بازسازي زندگي جدید را توضیح مي دهد.

655. نصیري، بهروز. پسرم بالغ شده. تهران: سفیر اردهال، 1393، 148 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : نوجوانان، رشد جسمي، آموزش والدین و معلمان

چكیده: دوره بلوغ یکي از مهم ترین، حساس ترین و در عین حال سرنوشت سازترین دوره هاي زندگي 
انسان به شمار مي رود و به نوعي، انتقال از دوره کودکي به بزرگسالي است. نگارنده با تشریح مفهوم 
کلي بلوغ و ویژگي هاي این دوره، نیازهاي نوجواني که این دوره را طي مي کند و نیز تکالیف شرعي 
وي را تبیین مي کند. در کتاب همچنین مشکالت و نگراني هاي خاص این دوره که به نوجوان و 

خانواده بر مي گردد و نیز راهکارهاي پیشگیري یا حل آنها توضیح داده شده است.

656. ریگبي، کین. پیشگیري از اذيت و آزار دانش آموزان در مدارس)شیوه هاي موثر 
 در كاهش اذيت و آزار دانش آموزان در مدارس با همیاري والدين، معلمان و مربیان(.

پریچهر هیرادفر. تهران: فراروان، 1392، 262 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، والدین

كلمات كلیدي : خشونت، پرخاشگری، روان شناسی کودک

چكیده: در این اثر روش های تجربی و آزموده برای کاهش رفتارهای خشونت آمیز در مدارس و 
بهبود روابط آنها ارائه شده است. نگارنده همچنین علل و عوامل بروز رفتارهای پرخاشگرانه و عوامل 
تقویت، کاهش یا کنترل هیجانات منفی را با ارائه نمونه های تجربی و بالینی بازگو و تشریح کرده 

است.
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یوتا.  دانشگاه  از  کامپفر  کارول  کمک  با  متحد  ملل  سازمان  جرم  و  مخدر  مواد  دفتر   .657
پیشگیري از اعتیاد در خانواده راهنماي آموزشي. زهرا غالمي حیدرآبادي. تهران: آواي 

نور، 1393، 112 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور

كلمات كلیدي : شناخت درماني، رفتار، مواد مخدر

چكیده: خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعي و عاطفي، مهم ترین نقش را در پیشگیري از ابتال به 
سوء مصرف مواد مخدر دارد. کتاب پیش رو دربردارنده راهکارهاي علمي و روان کاوانه براي مقابله 
با آسیب هاي اجتماعي خانواده، به ویژه در حوزه اعتیاد است. در مباحث کتاب مهارت هاي مورد نیاز 
براي رفتار با نوجوان و اصولي که موجب هماهنگي فرهنگي میان خانواده و اجتماع مي گردد، 

تشریح شده است. 

658. قاسمي، صالح. جنگ جهاني جمعیت: بررسي توطئه ها و سیاست هاي جمعیت 
در ايران و جهان. تهران: کتاب ابرار، 1393، 384 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : تنظیم خانواده، کنترل جمعیت،آموزش خانواده

چكیده: بحث از جمعیت، ازدیاد، کاهش یا کنترل آن در طول تاریخ و در عرصه هاي عملي همواره 
از جمله مباحث جدل برانگیز بوده و با سیاست هاي هر دولت و حکومت مرتبط بوده است. در این 
کتاب وضعیت جمعیت حال حاضر در ایران و سیاست هاي جمعیتي دولت ها و نظام هاي بین المللي 
در قبال کشور ها بررسي و تشریح شده است. در ادامه، بحران هاي حاصل از کمبود جمعیت و 

راه حل هاي مناسب براي پشت سر گذاشتن آنها ارائه شده است.

 659. رضایي، فاطمه/ الوند، حمیدرضا. چالش هاي  اساسي  كودكان  بي سرپرست. تهران:
آبرنگ، 1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: والدین، مشاور،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي : مددجویان، کودکان آسیب دیده اجتماعي، پرسش ها، پاسخ ها

چكیده: کتاب پیش رو حاوي مجموعه سوال ها و ابهام ها و پاسخ هایي است که طي تماس هاي 
مکرر تلفني یا مکاتبه با دفتر امور کودکان و نوجوانان انجام پذیرفته است. سوال ها با توجه به قوانین 
و مقررات جاري، آراي وحدت رویه دیوان عالي کشور و نظرات اداره کل حقوقي و تدوین قوانین 
قوه قضائیه پاسخ داده شده است. مضمون سوال ها در باب شرایط حقوق نگهداري از فرزندخوانده ها 

و کودکان بي سرپرست است.
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660. برس سیلبرت، لیندا/ سیلبرت، آلوین جي. راه هاي تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: چرا بچه هاي 
خوب نمره هاي بد مي گیرند. شقایق قندهاري. تهران: پنجره، 1391، 192 ص، رقعي

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : روان شناسي، آموزش والدین و معلمان، موفقیت تحصیلي

چكیده: وقتي بچه ها نمره هاي بدي مي گیرند، شاید به نظر برسد آنها به قدر کافي تالش نمي کنند، 
اما نمره هاي بد اغلب نشانه مشکالت دیگري است. این کتاب راهنمایي براي والدین و مربیان 
کودکاني است که علیرغم تالش هاي پیوسته، عملکرد خوبي در مدرسه ندارند. فصل هاي کتاب 
به معلمان و والدین کمک مي کند تا مهارت هاي رواني، خودباوري و کنترل هیجانات منفي را در 

کودکان افزایش دهند.

 661. بهشتي پور، محسن. چگونه همسر خوبي باشیم؟.تهران: نگارش شرق، 1393، 120 ص،
خشتي

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : آموزش خانواده، ازدواج، روان شناسي

چكیده: کساني در روابط صمیمانه خود موفق اند که از مهارت هاي ویژه اي چون گوش کردن، 
توجه و ابراز محبت، کنترل خشم و پرهیز از پیش داوري بهره مند باشند. در این کتاب راهکارها و 
مهارت هاي ویژه براي داشتن ارتباط سالم با همسران به صورت خالصه تشریح شده است. در خالل 

فصل ها داستان هاي بسیار کوتاهي براي درک بهتر مفاهیم درج شده است.

662. سهیلي راد، لیال. اصول خانه داري)جلد یک(: چگونه يك آشپزخانه تمیز و زيبا داشته 
باشیم؟. قم: بزم قلم، 1392، 240 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، خانه داري، نگهداري

چكیده: آشپزخانه پاکیزه و پررونق نشان دهنده خانواده اي صمیمي و پر مهر و محبت است. 
مجموعه پیش رو دستورالعمل هایي براي آشپزي و تمرین کردن وسایل پخت و پز و آشپزخانه 
است. همچنین نحوه استفاده و شست وشوي انواع ظروف غذاخوري و نیز موارد ایمني هنگام کار در 

آشپزخانه در کتاب تشریح شده است. اثر حاضر جلد اول از این مجموعه است.
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 663. ضرغامي، محترم. چي بخوريم؟ چي نخوريم؟. تهران: قدیاني، 1393، 160 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : آموزش، تغذیه، مهارت هاي زندگي

چكیده: داشتن رژیم غذایي مناسب نه به معناي کمتر خوردن، بلکه به معناي صحیح خوردن است. 
در این کتاب اطالعاتي کاربردي درباره انواع مواد غذایي و اجزاي تشکیل دهنده آنها و نیز علل بروز 
بیماري هایي چون چاقي و الغري مفرط نوشته شده است. همچنین انواع رژیم هاي غذایي و مواد 
مناسب براي داشتن برنامه غذایي مناسب ارائه شده است. در بخش پایاني کتاب خواص خوراکي ها 

و خواص برخي از آبمیوه ها و سبزي ها و جدول میزان کالري هر ماده غذایي درج شده است.

664. احمدیان، علي اصغر. خانواده متعالي: حقوق خانواده با تأكید بر آموزه هاي اسالم.
تهران: سخنوران، 1392، 64 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ازدواج، قوانین خانواده، مذهب

چكیده: آشنایي با حقوق خانواده و احکام شرعي مربوط به ازدواج از ضروریات زندگي روزمره است. 
کتاب حاضر با بهره گیري از رساله حضرت امام خمیني )ره( تدوین شده و در آن مجموعه قوانین 
و شرایط نکاح و انواع آن، وظایف و حقوق همسران نسبت به یکدیگر و قوانین مربوط به انحالل 

نکاح به صورت مختصر تشریح شده است.

 665. طاهرآبادي، میثم. سبک زندگي )2(: خانواده. قم: نداي ملکوت، 1393، 60 ص، خشتي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

پايه تحصیلي: دوم
كلمات كلیدي : آموزش خانواده، اسالم، قرآن

چكیده: در این نوشتار سعي شده است مطالبي درباره اهمیت و جایگاه خانواده، حقوق همسران، 
تربیت دیني و قرآني خانواده، عوامل استحکام خانواده و نقش و جایگاه اقوام و نزدیکان در تحکیم 

بنیان خانواده از منابع متعدد اسالمي و دیني گردآوري و ارائه شود.
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 666. نیازي، محسن. خانواده متعالي با تأكید بر آموزه هاي اسالم. تهران: سخنوران، 1392،
128 ص، جیبي

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : روابط خانوادگي، خانواده درماني، جنبه هاي مذهبي، آموزش

چكیده: خانواده در تربیت و شکل گیري شخصیت فرزندان و آثار مهم فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي نقشي اساسي دارد. این نوشتار با هدف تبیین الگوي خانواده مطلوب تدوین یافته است. 
بر این مبنا، ابتدا رویکردهاي مختلف نسبت به خانواده و الگوهاي تبادلي بین اعضاي خانواده ارائه 
گردیده است. در ادامه، نقش ها و کارکردهاي خانواده و جهت گیري هاي آن در ابعاد مختلف تشریح 
شده است. در خالل مباحث نظرگاه هاي دیني براي الگودهي به ساختار خانواده نیز بیان گردیده 

است.

667. سجادي بافقي، سید حسین. خانواده و حقوق فرزندان از منظر قرآن و احاديث. 
تهران: آواي نور، 1393، 184 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آموزش والدین، حقوق اسالمي، حقوق کودکان، حقوق زنان

چكیده: در مکتب اسالم، حقوق کودکان از جایگاه ویژه اي برخوردار است و براي مراحل مختلف 
رشد آنها قوانین مقتضي وضع گردیده است. این اثر به معرفي مفهوم خانواده و شرح حقوق کودکان 
و نوجوانان در دین اسالم اختصاص دارد. توضیحات ارائه شده در کتاب با احادیث اسالمي و آیه هاي 

قرآني مستند شده است.

668. ایزد پور، محمد رضا. خانه شاد، خانواده شاداب. تهران: قدیاني، 1393، 112 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، والدین، هنرآموز، مشاور، کارشناس

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : آموزش خانواده، مهارت هاي زندگي، روان شناسي اجتماعي، روابط بین فردي

چكیده: اصلي ترین سروده هستي در نظام آفرینش دستیابي انسان به زندگي برتر، همگام با نشاط 
و شادابي بیشتر است. نوشتار حاضر به بررسي مختصر اصلي ترین عوامل ایجاد نشاط حقیقي و پایدار 
در خانواده اختصاص دارد. نگارنده در این اثر نکته هایي که به استحکام و شادابي ماندگار خانواده 

مي انجامد و روش هاي پیاده سازي آن را با تکیه بر آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار بازگو مي کند.
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669. بي باک، محمد. خودشناسي. اصفهان: آموخته، 1393، 128 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس

كلمات كلیدي : خودآگاهي، روان شناسي، خودسازي

چكیده: این کتاب حاصل تجربه هاي کارگاهي است که در راستاي پاسخ به پرسش »من کیستم؟« 
و با موضوع خودشناسي تدوین شده است. در فصل هاي کتاب، به تفصیل شیوه نامه و ضوابط کار 
گروهي خودشناسي، نظریه کاربردي اریک برن براي پرورش ابعاد وجود و فرایند تغییر و چرایي آن 
معرفي و بررسي مي شود. در ادامه، مسیرهایي براي رشد بالغ، شناخت قطعه هاي مجزا و گفت وگوي 

درون تحلیل و بررسي مي شود.

670. سلطاني محمدي)سما(، عباس. داروهاي گیاهي سما)سما داروگ(: دارونامه سبز. تهران: 
سفیر اردهال، 1393، 226 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : طب سنتي، طب اسالمي، داروهاي گیاهي طب سنتي

چكیده: پژوهش در حوزه فراوري و تولید داروهاي گیاهي یکي از کهن ترین و بارزترین ویژگي هاي 
فرهنگي و علمي ایرانیان در طول قرن هاي متمادي بوده است. اثر پیش رو حاوي معرفي گیاهان 

مختلف و اثر دارویي هریک و نحوه استفاده از آنها براي درمان یا تکمیل درمان بیماري ها است.

671. دریاني، محمد. دانشنامه طبي مسائل مردان: آداب ازدواج و زناشويي )نگرشي 
به مسائل مردان با رويكرد طب سنتي و نوين(. تهران: پیام کتاب، 1393، 992 ص، رحلي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : داروهای گیاهی، آموزش خانواده، ازدواج

چكیده: اسالم به عنوان دیني جامع که دربردارنده سعادت و تکامل بشر است، توجه ویژه اي به 
سالمت و رشد و پویایي نهاد خانواده دارد. کتاب پیش رو رهنمون هاي دیني را در سه محور تشکیل 
خانواده، عوامل تحکیم این نهاد و آسیب هایي که جوانان و مردان با آن مواجه اند را با شیوه اي نو 
همراه  با تحلیل هاي مورد نیاز و نسخه هاي درماني مناسب ارائه کرده است. در هر بخش آموزه هاي 

قرآني همراه با درس هایي از طب اسالمي و ایراني آمده است.
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 672. فارل، میخائیل. در خودماندگي و مشكالت ارتباطي: راهبردهاي كاربردي براي
اولیا و معلمان. احمد به پژوه، محدثه محمودي. تهران: آواي نور، 1393، 240 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : اتیسم، توان بخشي، تکنیک هاي سودمند

چكیده: اتیسم یکي از موضوعات چالش برانگیز در روان شناسي کودکان است و کودکان داراي این 
اختالل فرایند رشد پیچیده اي را طي مي کنند. کتاب حاضر با رویکردي پژوهشي به این موضوع، 
سعي در حل مشکالت ارتباطي و رفتاري معمول این کودکان دارد. در خالل مباحث، توصیه هاي 

روان کاوانه و کاربردي به والدین و مربیان براي درک بهتر واکنش هاي کودک ارائه شده است.

673. دریایي، محمد. درمان بیماريهاي كبدي و كبد چرب در طب سنتي. تهران: سفیر 
اردهال، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : بیماري ها، طب سنتي، داروهاي گیاهي

چكیده: کبد مهم ترین سد دفاعي است که بین دستگاه هاي مختلف بدن و مواد زیان بار گوناگون 
قرار مي گیرد و از این رو، این عضو اهمیت فراواني در حیات انسان دارد. نوشتار حاضر حاوي 
نسخه هاي گیاهي براي درمان بیماري هاي کبد است. در بخش هاي کتاب، رژیم هاي غذایي مناسب 
براي بیماران کبدي خام گیاه خواران ارائه گردیده و در پایان، تحلیل علمي مختصري درباره کبد 

چرب آمده است.

 674. ویلیامز، ربکا اي/ کرافت،  جولي اس. درمان ذهن آگاهي اعتیاد: راهنماي مقابله با
ACT برانگیزان رفتارهاي اعتیادي: سوگ، استرس و خشم رويكردي يكپارچه از 
وزیري نور، 1393، 232 ص،  آواي  تهران:  نوري.  علي  محمد  نوري،  ربابه   .DBTو  CBT، 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: سوم 

كلمات كلیدي : درمان ذهن، رفتار، مواد مخدر

چكیده: اولین گام براي رهایي از اعتیاد و وسواس هاي عملي خودآگاهي کنترل و مدیریت ذهن است. 
در این کتاب رفتارهاي آسیب زاي ذهني که باعث روي آوردن به اعتیاد مي گردد معرفي و بررسي 
شده است. در خالل گفتارها توصیه هاي روان کاوانه براي مدیریت احساسات، افکار و راهبردهاي 

عملي براي غلبه بر ترس ها، فشارها و هیجانات عاطفي نیز ارائه گردیده است.
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675. سیرز، ویلیام/ سیرز، مارتا. راه هاي تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: دنیاي كودكان موفق. 
بهاره نیکجو، مهرداد متین راد. تهران: پنجره، 1392، 432 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

 كلمات كلیدي : آموزش والدین، روان شناسي کودکان و نوجوانان، کامیابي، روان شناسي فرایندهاي ذهني

چكیده: والدین براي پرورش فرزندان موفق نیازمند دانستن ابزارها و راهکارهاي ویژه و آزموده اند. 
نوشتار پیش رو دربردارنده توصیه هاي علمي و روان کاوانه است که معرفي کننده ابزارها و عوامل 
موفقیت اغلب کودکان است. روش ها و راهکارهاي ارائه شده به والدین کمک مي کند تا در سال هاي 

ابتدایي شکل گیري شخصیت کودکان خصایص الزم را در آنها پرورش دهند.

676. دنیاي هنر آشپزي انواع پاي. فریده جهانگیري. تهران: نیکبن، 1393، 60 ص، خشتي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : آموزش، آشپزي، شیریني پزي

چكیده: »پاي« به معناي گوشت پیچ یا کلوچه میوه دار است. در این کتاب طرز تهیه انواع پاي 
چاشني دار و پاي شیرین همراه با دستور آماده کردن خمیر مخصوص پاي درج شده است. کتاب 

حاوي تصاویر رنگي از غذاهاي تهیه شده و نیز نکاتي براي باال بردن کیفیت غذا است.

677. کالرک،  پامال. دنیاي هنر آشپزي غذاهاي لقمه اي. فریده جهانگیري. تهران: نیکبن، 
1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آموزش، آشپزي، خوراکي ها

چكیده: غذاهاي لقمه اي از جمله خوراکي هایي اند که براي پذیرایي به عنوان پیش غذا یا یک وعده 
غذاي اصلي سرو مي گردند. در کتاب پیش رو، دستور پخت انواع ماهي و کباب گوشت آمده است و 

همچنین دستور آماده کردن چاشني هاي پر استفاده در کنار غذا نیز درج گردیده است.
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تهران:  ذاکري.  اکرم  موساكا.  و  كوفته  برگر،  انواع  هنر  دنیاي  پامال.  کالرک،   .678
بین المللي حافظ، 1392، 60 ص، خشتي 

مخاطب: والدین
كلمات كلیدي : آموزش، آشپزي، گوشت

چكیده: براي داشتن برنامه غذایي کامل باید پروتئین ها و مواد غذایي حاوي گوشت را در برنامه 
غذایي خود بگنجانیم. کتاب حاضر حاوي دستور تهیه و پخت انواع کوفته گوشت و برگر است. در هر 
بخش عالوه بر تصویر غذا و مواد مورد نیاز، مدت زمان پخت و روش تهیه سس یا چاشني غذا شرح 
داده شده است. همچنین ارزش غذایي هر بار سرو غذا با تحلیل میزان چربي، کالري، کربوهیدرات، 

فیبر و پروتئین توضیح داده شده است.

679. چان، رنه. دنیاي هنر انواع سس، چتني، سالسا و ماريناد. اکرم ذاکري. تهران: 
بین المللي حافظ، 1393، 60 ص، خشتي  

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آموزش، آشپزي، چاشني ها

چكیده: سس ها نقش مکمل غذا را دارند و مستقیماً روي غذا ریخته مي شوند تا به آن مزه و طعم 
دهند. چاشني  ها مي توانند منشأ چرب مانند، اسیدي، عصاره گوشت یا تخم مرغي داشته باشند. در 
این کتاب مجموعه اي از انواع سس و دیگر چاشني ها متناسب با انواع غذاها آمده است. همچنین در 
کتاب تصاویر هر یک از سس ها و نیز مدت زمان الزم براي آماده کردن آنها نیز نوشته شده است.

 680. عرفاني، وحید. ديابت، قاتل شیرين: روش هاي طبیعي براي پیشگیري و كنترل
آسان بیماري قند. تهران: سفیر اردهال، 1393، 274 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : دیابت، درمان، بیماري ها

چكیده: این کتاب راهنمایي ساده براي کنترل بیماري قند یا پیشگیري از بروز دیابت نوع دو است. 
در این نوشتار، عادت هاي نادرست غذایي و بعضي سبک هاي آسیب زاي زندگي که موجب بروز این 
بیماري مي گردد، بیان شده و الگوهاي صحیح تغذیه در دوره هاي گوناگون زندگي و داروهاي موثر 

در بهبود عملکرد زیستي بدن ارائه گردیده است.
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681. میرزا آقایي) خوانساري(، علي اکبر. سیب صادق زندگي: راز سالمتي. تهران: نظري، 1392، 
312 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : تغذیه، سالمتي، روش ها

چكیده: اولین عادتي که با کسب آن به سالمتي مي توان دست یافت، عادت تغذیه مناسب است. 
کتاب پیش رو گفتارهایي در باب تغییر عادات ناپسند غذایي و اصالح سبک زندگي براي دستیابي 
به سالمت جسم و روح و جلوگیري از چاقي و الغري مفرط است. نگارنده تجربه هاي شخصي خود 
براي رسیدن به وزن متناسب و برنامه غذایي سالم را در فصل هاي گوناگون توضیح داده است. در 
بخش هاي کتاب همچنین درباره آلودگي هاي شیمیایي و تاثیر آن بر سالمت، مواد مورد نیاز جسم 

و روح و نیز توصیه هاي بهداشتي نوشته شده است.

682. داودي نژاد، مسلم. نشاط در زندگي 1: رازهاي ارتباط با جنس مخالف. قم: مهر دلدار، 
1393، 236 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، روابط بین فردي، عشق

چكیده: سرچشمه وابستگي، عادت و سرچشمه دلبستگي محبت است. اثر پیش رو حول موضوع 
آسیب شناسي روابط اجتماعي پسران و دختران نگارش یافته و روش هاي برقراري ارتباط میان دو 
جنس در چارچوب ارزش ها و باورهاي مذهبي را توضیح داده است. راهکارهاي ارائه شده در کتاب 

با تکیه بر تعالیم دیني و آموزه هاي قرآني تدوین شده است.

رازهاي  نوجوانان:  و  کودکان  بهتر  تربیت  هاي  راه  شارون.  بایدالف،  استیو/  بایدالف،   .683
بیشتري درباره كودكان شاد. محمد قرباني. تهران: پنجره، 1392، 200 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین
كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان، رفتاردرماني، آموزش خانواده، آموزش والدین

چكیده: بهترین راه مصونیت کودکان و بانشاط پروردن آنها این است که به پدر و مادرشان 
بیشتر اهمیت داده شود. اثر حاضر دربردارنده جدیدترین شیوه هاي تربیتي براي پرورش کودکان و 
نوجوانان است که بر مبناي اصول روان شناسي کودک و نوجوان نگاشته شده است. مباحث کتاب 
با تکیه بر تجربه هاي بالیني درمانگران و بررسي واکنش ها و نیازهاي کودک در شرایط گوناگون 

تدوین گردیده است.
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684. داودي نژاد، مسلم. رازهاي تسخیر قلب همسر. قم: مهر دلدار، 1393، 544 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس

كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، خانواده درمانگري، ازدواج

چكیده: خانواده در اسالم جایگاه واالیي دارد، چرا که محیط تربیت و پرورش نهال فطرت و استعدادهاي 
نسل آینده است. اثر حاضر حاصل تجربه و بازخورد عملي بیش از هزار پرونده مشاوره اي و حاوي 
راهکارهاي عملي تاثیرگذار در زمینه بهبود روابط همسران است. مطالب کتاب با تکیه بر آیات قرآن 

و احادیث ائمه اطهار تدوین شده و در پایان هر فصل یک آزمون نیز در نظر گرفته شده است.

 685. سهیلي راد،  لیال. رازهاي جواني:  چگونه جوان بمانیم؟. قم: بزم قلم، 1392، 176 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، بهداشت، تغذیه

چكیده: در عصر حاضر درصد بیشتري از افراد به دنبال جوان سازي و دورکردن عالئم پیري 
از ظاهر خودند. در این کتاب راهکارهایي براي داشتن پوست شاداب، خواب آرام، تناسب اندام و 
توصیه هایي براي ترک عادت هاي نادرست ارائه گردیده است. همه روش هاي ارائه شده براي غلبه 

بر استرس و جوان سازي صورت با بهره گیري از مواد طبیعي و میوه ها و سبزي ها است.

 686. کشاورزي ارشدي، فرناز. راهنماي تهیه شرح حال و مشاهده در روان شناسي بالیني
كودك. تهران: وانیا، 1392، 164 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : روان شناسي بالیني، روان شناسي کودکان، ارزشیابی

چكیده: موضوع کتاب پیش رو چگونگي گردآوري اطالعات الزم در تدوین شرح حال کودکان 
است. مطالب این اثر در دو محور اصلي تدوین شده و شامل محتواي مورد نیاز براي تدوین شرح 
حال کودک و چگونگي اجرا و تدوین گزارش مشاهده بالیني کودک است. در محور دوم، دو تا سه 

فن پرکاربرد مشاهده به همراه نمونه هاي عیني هر یک ارائه شده است.
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 687. اثني عشري، خدیجه / قاسمي، شیوا. راهنماي جامع بیماران مبتال به سرطان سینه:
 تشخیص، درمان، تغذيه، مسائل رواني و اجتماعي. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1393، 160 ص،

وزیري 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : سرطان ها، درمان سرطان، روان شناسي

چكیده: تشخیص زودهنگام سرطان سینه نیازمند آگاهي خانم ها در اطالع آنها از فرایند ایجاد 
سرطان سینه است. اثر پیش رو حاصل مطالعه هاي همه جانبه و گردآوري اطالعات مبسوط از منابع 
مختلف است. کتاب عالوه بر تشریح علمي این نوع سرطان و راه هاي تشخیص و درمان آن، تاملي 
بجا و مناسب در نحوه رویارویي با این بیماري و توضیح جزئیات مفید و کاربردي در این زمینه دارد.

 688. شکوهي یکتا، محسن/ پرند، اکرم. راهنماي كاربردي مديريت استرس در نوجوانان
 )براي والدين، معلمان و درمانگران(. تهران: سپیدبرگ/ موسسه فرهنگي تربیت نوین، 

1391، 112 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس

كلمات كلیدي : اضطراب، روان شناسي نوجوانان، مهارت هاي ارتباطي

چكیده: سالمت جسمي مناسب نقش حفاظتي عمده اي در فرایند استرس ایفا مي کند. در این 
کتاب توصیه هایي درباره آموختن مهارت هاي برنامه ریزي، آمادگي براي مواجهه با رویدادهاي 
استرس زا، حل مسئله و اهمیت شوخ طبعي در مهار اضطراب مطرح شده است. در فصل هاي 
پایاني کتاب افسردگي، نگراني و اضطراب دوران نوجواني و راه هاي مقابله با آن بررسي شده است.

689. کابانیس، دبورا. راهنماي كلینیكي روان درماني پويشي. شیما حیدری. تهران: آواي 
نور، 1393، 472 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، کارشناس، مشاور
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : دستنامه ها، روان درماني، روان شناسي

چكیده: روان درماني پویشي نوعي درمان تحلیلي است که به آگاهي بیشتر نسبت به خود و تاثیر 
تاریخچه ارتباطات فرد بر ارتباطات فعلي متمرکز است. این کتاب به مثابه یک راهنما، روش هاي 
 اجراي روان درمانگري پویشي را آموزش مي دهد. نگارنده پس از معرفي این روش درماني، روش هاي

ارزیابي کارکرد من و دفاع ها، روش هاي نظام مند گوش دادن و مداخله و فرایند کار در میان و خاتمه 
درمان را آموزش مي دهد.



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش268

 690. اصغري،  مریم. روان شناسي و آموزش مهارت هاي زناشويي و بلوغ افراد نابینا.
تهران: آواي نور، 1393، 184 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : آموزش نابینایان، ازدواج، روان شناسي معلوالن

چكیده: وجود مشکل و آسیب جسماني به ویژه در مرحله گذار و پرتنشي چون نوجواني مي تواند 
تأثیر متفاوت تر و مسائل پیچیده تري داشته باشد. موضوع کتاب پیش رو توصیه هاي روان شناختي 
در باب آموزش مسائل جنسي به نوجوانان و جوانان نابینا است. هدف از نگارش این کتاب آگاه سازي 

خانواده ها، مربیان و جامعه نسبت به موضوع آموزش جنسي افراد با آسیب بینایي است.

 691. سلحشور، ماندانا. روش هاي رويايي با ترس هاي كودكان از مدرسه. تهران: فراروان،
1392، 208 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مدیر، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي: ترس، اضطراب، روان شناسی کودکان

چكیده: این کتاب بر این تالش است که نخست والدین و البته آموزگاران را با انواع ترس ها و 
نگرانی های کودکان از مشق  نوشتن، مدرسه رفتن و امتحان دادن تا رویارویی با رفتارهای خشن 
همساالن آشنا کند و سپس راهکارهای ساده و مفید برای غلبه بر این ترس ها و رسیدن به آرامش 

روانی را ارائه دهد.

 692. شانظري، زهره. روش هاي سنجش بالیني انواع چاقي. اصفهان: آموخته، 1393، 196
ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : بیماري ها، چاقي، ژنتیک، سبب شناسي

چكیده: چاقي یکي از عوامل خطرناک در بروز بیماري هاي مختلفي چون فشار خون باال، دیابت، 
ورم مفاصل، بیماري هاي قلبي و عروقي است. این کتاب حاوي مقاله هایي علمي در باب علل بروز 
اضافه وزن، عوامل کنترل وزن و روش هاي درمان چاقي است. در کتاب، روش هاي اندازه گیري 

اندام ها و سنجش و ارزیابي ژنتیکي بیماري چاقي آموزش داده شده است.
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 693. کونکه،  الیزابت. زبان بدن. رامین کریمي،  رویا تنومند. تهران: دانژه، 1392، 272 ص، وزیري
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : زبان اشاره، نشانه ها، علوم رفتاري

چكیده: این اثر به خواننده مي آموزد که چگونه از بدن براي درک عواطف و تفکر افراد بهره گیرد 
و نیز روش هاي به کارگیري زبان بدن براي تأثیر مثبت بر ارتباط با دیگران را شرح مي دهد. بعد از 

تعریف زبان بدن و بیان چهره، لب خواني، حالت هاي بدني و مرزهاي ارتباطي تشریح شده است.

 694. گومان،  کارول کنسي. زبان بدن: راز و رمزهاي استفاده از زبان بدن در محیط كار.
طوفان عزیزي. تهران: اطالع، 1392، 196 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي: زبان اشاره، ارتباط غیرکالمی، کسب وکار

چكیده: انسان امروز با گذر از مرز شناخت تک بعدی خود و عطش کشف ناشناخته های وجودی اش، 
همواره در پی شناخت ویژگی های روحی و روانی خویش بر آمده است. کتاب حاضر تکنیک هایی 
برای فهم و بازخوانی حالت های چهره و بدن و برقراری ارتباط با زبان بدن در محیط کار ارائه 
می کند. همچنین راهکارهایی در کتاب ذکر شده تا با کنترل زبان بدن بتوان با دیگران بهتر و 

موثرتر ارتباط برقرار کرد.

695. عبداله زاده، گیتي. زندگي با سرطان: حمايت هاي رواني، خانوادگي و اجتماعي. 
تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1393، 108 ص، پالتویي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : توان بخشي، سرطان ها، روان شناسي

چكیده: پیش آگاهي درباره سرطان و پیامدهاي آن مي تواند در مدیریت عوارض این بیماري و کنار 
آمدن با آن موثر باشد. این کتاب اطالعاتي درباره شناخت سرطان و تاثیر آن در زندگي و روابط 
اجتماعي و کار فرد مبتال ارائه مي کند. در کتاب همچنین توصیه هایي براي خانواده و کساني که از 

بیماران سرطاني مراقبت مي کنند آمده است.
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696. رحیمي، حسین... ]ودیگران[. سفري به دنیاي سرطان. مشهد: پرستاران جوان، 1393، 
140 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : سرطان ها، آسیب شناسي، درمان و تشخیص

چكیده: با وجود اینکه سرطان یک بیماري مهم و جدي است، اما هرگز به معناي مرگ نیست. 
کتاب حاضر دربردارنده اطالعات دقیق و علمي در باب چگونگي ایجاد سرطان، انواع سرطان و 
تغییرات جسمي و رواني حاصل از سرطان در بدن انسان است. در هر بخش روش ها و راهکارهاي 
علمي غلبه بر مشکالتي چون دردهاي سرطاني، ناتواني هاي جسمي و اختالالتي چون تهوع و 

خستگي با ذکر جزئیات بیان شده است.

697. داوي نژاد، مسلم. نشاط در زندگي 2: سین جین هاي خواستگاري. قم: مهر دلدار، 
1393، 244 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : ازدواج، مهارت هاي زندگي، پرسش ها

چكیده: یکي از مسائل مهم جوانان در آستانه ازدواج، چگونگي برخورد با این رویداد و تصمیم 
درست در انتخاب همسر است. کتاب حاضر دربردارنده توضیحات و پیش دانسته هاي الزم براي 
ازدواج است که با تاکید بر اعتقادات مذهبي و بهره گیري از آیه هاي قرآن تالیف گردیده است. 
انتخاب همسر، مالک هاي متفاوت طرفین و  در بخش هاي مختلف کتاب بهترین روش هاي 

موضوعاتي که در مراسم خواستگاري باید به آنها پرداخت تشریح شده است.

 698. پزشکیان، نصرت/ پزشکیان، نوید. شادي هاي  زندگي به جاي  استرس. قزوین: سایه
گستر، 1392، 176 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
كلمات كلیدي : روان درماني، روان شناسي، اضطراب

چكیده: در هر انساني آن استعداد وجود دارد که خود به تنهایي، از طریق یادگیري روش هاي مختلف 
حل مسئله یا مشاوره، بر استرس، خستگي و بارهاي اضافي زندگي غلبه کند. در این کتاب مفهوم 
استرس و فرایند زیستي بدن در طول اضطراب تشریح شده و در ادامه، روش هاي مدیریت استرس، 
خودیاري براي از بین بردن سریع آن و راهکارهاي درماني دیگر با اشاره به تجربه هاي بالیني 

تشریح شده است.
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699. بهشتي پور، محسن. شروع دوباره. تهران: نگارش شرق، 1393، 120 ص، خشتي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور 

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي : مهارت هاي زندگي، روان شناسي، خودآگاهي

چكیده: دست و پنجه نرم کردن با مشکالت بخش طبیعي رشد و پیشرفت است. در این اثر، 
توصیه هاي کاربردي موثر براي غلبه بر افکار منفي و مدیریت هیجان هاي آسیب زا ارائه شده است. 
نگارنده راهکارهاي تجربي و ارزنده اي در باب برنامه ریزي براي زندگي، مدیریت هیجان هاي ناسالم 

و اطالعاتي در باب شناخت مفهوم عشق از دیدگاه بیولوژیک بیان کرده است.

700. کورتز، لیزا آي. شناخت و تقويت مهارت هاي حركتي در كودكان )با تاكید بركودكان 
كنش  پريش، بیش فعال، اوتیسم و ساير ناتواني هاي يادگیري(. امیر قمراني...   ]ودیگران[ .

اصفهان: آموخته، 1393، 192 ص، رقعي 
مخاطب: هنرآموز، والدین

كلمات كلیدي : توان بخشي، اختالل هاي حرکتي، روان شناسي کودکان

چكیده: رشد مهارت هاي حرکتي از دوران کودکي آغاز مي شود و سپس در مراحل و میزان هاي 
مشخص ادامه پیدا مي کند. در نوشتار پیش رو ضمن معرفي کامل مراحل رشد کودک، راهکارهاي 
عملي ساده و مفیدي براي کمک به والدین و مربیان و اصالح عادت هاي حرکتي در کودکان ارائه 

گردیده است.

701. پوریزدان پناه کرماني، فرزانه. شیريني پزي شیرين بانو. کرمان: فرزانه پوریزدان پناه 
کرماني، 1393، 70 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : شیریني پزي، آشپزي، خانه داري

چكیده: امروزه به دلیل رشد جمعیت و کمبود وقت، هنر آشپزي و شیریني پزي از حالت سنتي 
خارج شده و به صورت یک صنعت درآمده است. این اثر روش تجربي و خانگي پخت انواع شیریني 

و کیک سنتي و مجلسي را با زبان ساده آموزش مي دهد.
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 702. آل رسول،              سوسن/                محمدخاني،       طیبه. صمیمیت بین همسران )الگوهاي قرآني- روايي(.
قم: نداي ملکوت، 1392، 200 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : حقوق خانواده، آموزش خانواده، ازدواج

و  نابساماني ها  از  بسیاري  بستر  که  است  اجتماعي  نهاد  اصیل ترین  خانواده  بي شک  چكیده: 
بساماني ها، راستي ها و ناراستي ها، خوشبختي ها و بدبختي هاست. در این نوشتار معیارهاي دیني 
و مذهبي براي دستیابي به خانواده اي که روابطشان بر اساس محبت و مهرباني باشد بازگو شده و 

شواهدي از آیات قرآن و احادیث به هر مبحث ضمیمه شده است.

703. سهیلي راد، لیال. فست فودهاي آرينا: پیتزا-ساندويچ-اسنك-چیپس-سس-
ساالد. قم: بزم قلم، 1392، 128 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم 

كلمات كلیدي : آشپزي، غذاهاي فوري، خانه داري

چكیده: برخالف تصور بیشتر افراد که فقط غذاهاي سنتي را غذاي سالم مي دانند، باید خاطر نشان 
کرد که فست فودها نیز مي توانند جزو سالم ترین و پرانرژي ترین غذاها باشند، به این شرط که در 
منزل تهیه شوند. در این کتاب سعي بر آن بوده تا انواع سس، ساالد، چیپس، ساندویچ و پیتزا به 
آسان ترین روش هاي ممکن آموزش داده شود. در هر بخش مواد مورد نیاز و طرز تهیه هر غذا به 

صورت مختصر شرح داده شده است.

 704. مرزوقي، رحمت اله/ حدادنیا، سیروس. فطرت بنیاد تربیت: رويكردي به تعلیم و تربیت
اسالمي. تهران: آواي نور، 1393، 168 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : انسان شناسي، الهیات، فلسفه

چكیده: هدایت و تربیت انسان در گرو شناخت و توصیف صحیح او است. این اثر به موضوع تعلیم و 
تربیت اسالمي و به طور اخص، به موضوع فطرت و داللت هاي تربیتي آن در متون اسالمي اختصاص 
دارد. شناخت مفاهیم و مباني بنیادي مرتبط با فطرت انسان که در متون مذهبي و اسالمي به کار رفته، 

از اهداف کتاب است.
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705. مارتل، کریستوفر آر... ]ودیگران[. فعال سازي رفتاري براي درمان افسردگي كتاب 
 راهنماي درمانگر. زهرا نادري نوبندگاني... ]ودیگران[. تهران: آواي نور، 1393، 264 ص، وزیري

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : رفتاردرماني، شناخت درماني، افسردگي، روان شناسي بالیني

چكیده: فعال سازي رفتاري یک درمان مستقل و خودکفا براي افسردگي است که در عین حال 
بخش مهمي از درمان شناختي- رفتاري استاندارد براي این بیماري محسوب مي شود. کتاب پیش 
رو مشتمل بر جهت گیري هاي نظري و شرح آراي متفکران بزرگ این حوزه است. در این اثر 
همچنین تکنیک هاي رفتاري که براي درمانگران فعال سازي و بیمارانشان مفید است، ارائه گردیده 

است.

706. قهاري، شهربانو. فنون رفتار درماني. تهران: دانژه، 1393، 456 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : روان شناسي بالیني، روان کاوي، خودآگاهي

چكیده: رفتار عبارت است از عملي که از فرد سر مي زند یا سخني که فرد بر زبان مي آورد. نگارنده بعد 
از توضیح مباني رفتاردرماني، روش هاي سنجش و ارزیابي، خودبازنگري و مصاحبه انگیزشي را شرح 
داده است. این کتاب در عین برخورداري از استحکام و دقت علمي، به شیوه اي تنظیم شده است که 

مي تواند به عنوان یک خودآموز استفاده شود.

707. سامرسال، آلن سي. تازه ترین پیشرفت ها در زمینه انقالب تندرستي: قدرت شگفت انگیز 
تغذيه اي سلول هاي بنیادي: چگونه سیستم طبیعي بازسازي بدن خود را تقويت 

كنیم؟. مهشید مرتضوي. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1393، 256 ص، وزیري 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: سوم 
كلمات كلیدي : تغذیه، بهداشت، سلول هاي بنیادي

چكیده: این کتاب دربردارنده شرح مفاهیم اولیه در زمینه سلول هاي بنیادي و مرور واقع بینانه 
پیشرفت هاي بدست آمده در این حوزه است. در این کتاب روش هاي به کارگیري مواهب طبیعت 
در جهت افزایش تعداد و عملکرد سلول هاي بنیادي و متعاقب آن، افزایش ایمني و قواي کلي بدن 

براي بهبود کیفیت زندگي و مقابله با ناخوشي ها بیان شده است.
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 708. اسفندیاري، نرگس. كاشانه ابرار: سیري در سیره عملي علماي معاصر در رفتار با 
همسر. تهران: خورشید باران، 1393، 70 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : مجتهدان، اخالق، مهارت های زندگی

چكیده: این نوشتار دربردارنده نمونه هایی از عادت ها و سیره عملی چهره های مذهبی عصر حاضر 
است که با هدف آشنا کردن نسل جوان با سبک  زندگی و شیوه اخالقی ایشان تدوین شده است. 
بعضی نقل قول ها با رعایت امانت داری به شیوه ای محدود تلخیص شده و منابع در پانوشت پایانی 

هر بخش درج شده است.

709. کالم، ترزا. كاربرد بازي درماني. مژگان حیاتي. تهران: دانژه، 1393، 232 ص، وزیري 
مخاطب: هنرآموز، والدین 

كلمات كلیدي : آموزش والدین، روان شناسي کودکان، ارتباط غیرکالمي

چكیده: والد بودن یک فرایند پراسترس است و اغلب حتي براي والدین داراي مهارت نیز ناکامي 
به همراه دارد. این کتاب درباره تغییر نوع ارتباط با کودکاني است که توانایي و خالقیت آنها مورد 
بي توجهي واقع شده است. نگارنده با ارائه راهبردهاي عملي و بالیني، زمینه هاي ایجاد انگیزه و ارائه 

تشویق و تقویت هیجانات مثبت در این کودکان را شرح مي دهد.

710. بلور فروشان، نگار. كالري شمار به زبان ساده براي عموم. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 
1392، 72 ص، پالتویي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : رژیم غذایي، تغذیه، جدول ها، غذا

چكیده: کتاب حاضر اطالعات الزم در زمینه محاسبه مقدار انرژي مورد نیاز روزانه بدن براي کاهش 
یا افزایش وزن یا ثابت نگه داشتن آن در اختیار خواننده قرار مي دهد. جدول هاي مقدار کالري انواع مواد 

غذایي این امکان را به خواننده مي دهد که مقدار انرژي مصرفي خود را در طول روز محاسبه کند.
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711. تقدسي، منصوره. من و مامان: كتاب جامع شیريني سنتي ايراني. تهران: بین المللي 
حافظ، 1393، 108 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آموزش، آشپزي، خوراکي هاي سنتي

چكیده: اصالت و رایحه بومي و ملي که در شیریني هاي اصیل ایراني وجود دارد، در هیچ یک از شیریني هاي 
مشابه دیده نمي شود. کتاب حاضر دربردارنده دستور پخت مجموعه اي از شیریني هاي معروف سنتي و 
خشک اقصي نقاط ایران است که با جدیدترین طرح و بهترین دستور غذایي به رشته تحریر درآمده. 
کتاب عالوه بر تصاویر شیریني ها، حاوي نکات کلیدي درباره علت خرابي شیریني در جریان تهیه 

و پخت و معرفي ادویه هاي مصرفي در شیریني هاست.

712. تقدسي، منصوره. من و مامان: كتاب جامع شیريني مارماالدي و كرمدار. تهران: 
بین المللي حافظ، 1393، 72 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : شیریني پزي، آموزش، آشپزي

چكیده: شیریني ها از جمله خوراکي هایي اند که به دلیل داشتن مواد مغذي در اشتهاآوري غذایي نقشي 
غیرقابل انکار دارند. در کتاب پیش رو طرز تهیه انواع شیریني مربایي و کرم دار با بهترین دستور پخت 
و روش هاي جدید آمده است. از ویژگي هاي کتاب عالوه بر تصاویر رنگي، مي توان به جدول مقایسه 

مقیاس ها، معرفي روش هاي تزئین و ادویه هاي کاربردي در تزئین اشاره کرد.

713. تقدسي، منصوره. من و مامان: كتاب شیريني و شكالت عید نوروز. تهران: بین المللي 
حافظ، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آموزش، آشپزي، شیریني پزي، هنر هاي سنتي

چكیده: شیریني یکي از مکمل هاي غذایي است که از ترکیب غالت، مواد لبني، مایعات و.. تهیه 
مي گردد و به اقناع ذائقه همگان کمک مي کند. کتاب حاضر دربردارنده دستور پخت 50 نوع شیریني 
و شکالت به سبک ایراني و غیرایراني است. در این مجموعه همچنین روش هاي مختلف تزئین 

روي شیریني، جدول مقایسه حرارت فر و نیز تصاویر رنگي از هر شیریني درج شده است.
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714. طاهرآبادي، میثم/ احمدي، علیرضا. سبک زندگي )6(: كمك به بیمار. قم: نداي ملکوت، 
1392، 60 ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : پرستاري و مراقبت، اسالم و راه و رسم زندگي

چكیده: از جمله سفارش هاي مکرر در آموزه هاي دیني، توصیه و سفارش به همیاري و کمک به 
یکدیگر است. نوشتار پیش رو مجموعه توصیه هاي دیني درباره حکمت عیادت از بیمار، کمک به 
بیماران و ارزش این عمل، آداب عیادت و جایگاه ارزشمند پرستاري از بیمار را در بر دارد. هر مبحث 

با شاهدي از آیات قرآن یا احادیث اسالمي همراه شده است.

715. صلیب سرخ بریتانیا. كمك هاي اولیه كاربردي. مرجان مشکل گشا، مریم باستان. تهران: 
باد، 1393، 142 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي : کمک هاي اولیه، ایمني، بهداشت، نگهداري

چكیده: اثر پیش رو یک راهنماي ساده کمک هاي اولیه است که به روشني اصول نظري را 
کاربردي مي کند. در این کتاب بر اساس نوع صدمه یا وضعیت مصدوم، روش درمان یا مراقبت 
اورژانسي براي بیش از 100 نوع شرایط و آسیب ارائه شده است. در پایان هر فصل مجموعه 

پرسش هایي براي خودآزمایي نیز در نظر گرفته شده است.

 716. تراختنبرگ، جنیفر. راه هاي تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: كودكان خوب، عادت هاي بد:
 راهنماي آزمون سن حقیقي براي پرورش كودكان سالم. مهرداد متین راد، بهاره نیک جو.

تهران: پنجره، 1392، 368 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز

پايه تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان و نوجوانان، بهداشت رواني، مدیریت رفتار

چكیده: متخصصان پیش بیني کرده اند که کودکان نسل حاضر اولین نسلي اند که امید به زندگي 
کمتري نسبت به والدین شان دارند. این کتاب راهکارهاي علمي براي حمایت والدین از کودکان در 
برابر رفتارها و سبک زندگي آسیب زا را ارائه کرده است. توصیه هاي علمي کتاب دربردارنده چگونگي 
مقابله با مسائل چالش برانگیزي چون آلرژي ها، مشکالت غذایي، هدایت صحیح موارد روان شناختي 

)بیش فعالي، اضطراب، افسردگي( و... است.
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 .CODIP 717. عبدي، محمدرضا. كودكان طالق: سلسله جلسات گام به گام برنامه
تهران: آبرنگ، 1392، 200 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
كلمات كلیدي : دستورنامه، روان درماني، فروپاشي خانواده

چكیده: برنامه مداخله اي براي کودکان طالق )CODIP( یکي از بهترین برنامه هاي مورد استفاده 
براي کودکان طالق است که کارایي و اثربخشي خود را طي سال هاي متعدد و آزمایش هاي 
نظام مند به اثبات رسانده است. این کتاب به معرفي این برنامه و تشریح کامل سلسله جلسه هاي 

مربوط به راهنمایي مشاوران و روان شناسان اختصاص دارد.

 718. روایي، علي. سبک زندگي )5(: كودكان يتیم. قم: نداي ملکوت، 1392، 48 ص، خشتي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

پايه تحصیلي: دوم
كلمات كلیدي : محرومان جامعه، یتیمان، مددجویان، اسالم

چكیده: در همه ادیان به اهمیت محبت به کودکان بي سرپرست سفارش شده و به ضرورت تعهد 
در برابر آنها، حفظ حقوقشان و اظهار لطف به آنها تاکید شده است. در این کتاب بهترین روش براي 

رفتار و گفتار با کودکان بي سرپرست بر اساس باورهاي اسالمي بازگو شده است.

 719. صفري،   طیبه... ]ودیگران[. مداخله رفتاري در افراد مبتال به اختالالت طیف اوتیسم.
اصفهان: آموخته، 1392، 216 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : اختالل درخودماندگي، توان بخشي، روان شناسي

چكیده: اوتیسم نوعي از اختالل رشد عصبي است که با آسیب  شدید در تعامل اجتماعي و مهارت هاي 
ارتباطي و نیز، وجود رفتارها، عالیق و فعالیت  هاي کلیشه اي مشخص مي شود. در این اثر، فنون و 
روش هاي درماني جدیدي معرفي شده  است که مي تواند این کودکان را به گروه همساالن شان نزدیک 
کند. راهکارهاي ارائه شده در کتاب در مرکز توانبخشي اوتیسم اصفهان تجربه و به کار گرفته شده و 

نتایج مثبتي داشته است.
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 720. تورکیلدسن،           جرج.        مديريت          اوقات       فراغت و تفريحات سالم. علي محمد صفانیا... ]ودیگران[.
تهران: بامداد کتاب، 1392، اول ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم 

كلمات كلیدي : برنامه ریزي اجتماعي، سرگرمي ها، نوجوانان

یا  از مسئولیت ها  انجام اموري که خواهان آن هستیم، فارغ  اوقات فراغت و  چكیده: داشتن 
تعهدات، رویایي است که اغلب انسان ها به آن دست نمي یابند. کتاب حاضر دربردارنده توضیحاتي 
پژوهش محور در باب فلسفه اوقات فراغت است و با تشریح نیازهاي جامعه سالم و پیشرفته در این 
زمینه، بهترین روش هاي مدیریت و بهره گیري از انرژي فراغت را بازگو مي کند. کتاب با هدف 

افزایش آگاهي و استانداردسازي زمان هاي فراغت از کار یا تحصیل تدوین شده است.

721. عابدي، قدرت. مديريت رفتار كودك مبتني بر مهندسي رفتار. تهران: وراي دانش، 
1392، 182 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان، رفتاردرماني، روش ها

چكیده: دوران کودکي از مهم ترین دوره هاي زندگي انسان است، چرا که تجارب این دوره در شکل گیري 
رفتار و شخصیت افراد نقش اساسي دارد. کتاب حاضر به منظور آموزش و ارتقاي مهارت هاي برخورد 
با رفتارهاي نامطلوب کودکان و مدیریت کاربردي این رفتارها نگارش یافته است. در مباحث کتاب 
سبب شناسي رفتارهاي نامطلوب در کودکان و شیوه هاي اصالح آنها و نیز روش هاي غیرعلمي و نپذیرفتني 

در برخورد با این گونه رفتارها تشریح شده است.

722. بهشتي پور، محسن. مديريت مالي خانه. تهران: نگارش شرق، 1393، 60 ص، خشتي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور

پايه تحصیلي: سوم 
كلمات كلیدي : آموزش خانواده، مدیریت مالي، روابط اولیا و فرزندان

چكیده: در مدیریت صحیح اقتصادي خانواده مجموعه اي از تجربه ها، مهارت ها، ظرافت ها، هنر 
و علم گرد هم مي آیند تا منابع محدود براي پاسخگویي به نیازهاي نامحدود بسیج شوند. در این 
نوشتار سعي بر آن بوده که در حد توان راهکارها و پیشنهادهایي براي مدیریت مالي صحیح خانواده 

با شرح وظایف اعضا و مدیر ارائه گردد.
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723. سلحشور، ماندانا. راه هاي تربیت بهتر کودکان و نوجوانان: مراحل رشد و پرورش 
كودك از تولد تا پنج سالگي. تهران: پنجره، 1392، 296 ص، رقعي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان، روان شناسي تحولي، آموزش والدین

چكیده: شناخت نیازهاي بدني و رواني کودکان این امکان را براي والدین به وجود مي آورد که از 
امکانات و فرصت هاي موجود خود بیشترین بهره  را ببرند و کودکان شاد و پویا بار آورند. کتاب پیش 
رو نکته هاي ساده و ارزشمند و علمي در باب مراحل رشد جسمي کودک و نیازهاي عاطفي، هیجاني 

و جسمي او در هر مرحله از رشد را بازگو مي کند.

724. طاهر آبادي، میثم. سبک زندگي )9(: مشاركت اجتماعي. قم: نداي ملکوت، 1392، 48 
ص، خشتي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : تعامل اجتماعي، قرآن، اخالق اسالمي

چكیده: تعاون براي حق و مبارزه با باطل و همکاري نکردن در امور لغو و بیهوده از دستورهایي 
است که مکرر و صریح در قرآن به آن تاکید شده است. نوشتار پیش رو حاوي مجموعه توضیحاتي 
در باب مفهوم تعاون و مشارکت در اجتماع اسالمي، پایبندي به عهد و پیمان و اهمیت آن و احکام 

و قواعد اخالقي رقابت و تعاون است.

725. وست وود، پیتر. مشكالت يادگیري: آنچه معلمان بايد بدانند. حبیب  اماني، فهیمه 
آرین. تهران: آواي نور، 1392، 176 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز، والدین، مشاور
كلمات كلیدي : روش هاي آموزش، نظریه هاي یادگیري، تربیت معلم

چكیده: مشکالت یادگیري مي تواند ناشي از عوامل بیروني مانند شرایط نامناسب فرهنگي- 
اجتماعي، امکانات محدود براي یادگیري، برنامه درسي نامناسب یا تدریس ناکافي باشد. مجموعه 
پیش رو مطابق با آخرین یافته هاي علمي در زمینه مشکالت یادگیري بوده و محتوایي کاربردي 
و راهکاردهنده براي دست اندرکاران تعلیم و تربیت دارد. هدف از نگارش آن، آشنایي با مشکالت 

دانش آموزان مبتال و شناسایي به موقع و ارائه راهکارهاي مناسب براي حل این مشکل است.
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726. گودرزي، محمد علي. مصاحبه بالیني پیشرفته به روش گام به گام. تهران: آواي 
نور، 1393، 408 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، مشاور، کارشناس
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : روان شناسي بالیني، روان درماني، مصاحبه

چكیده: در این کتاب مهارت هاي عمومي یک مصاحبه گر اعم از اینکه گفت وگو در موقعیت هاي 
بالیني انجام گیرد یا در موقعیت هاي غیربالیني به بحث گذاشته شده است. نگارنده تکنیک ها و 
مهارت هایي را به صورت گام به گام ارائه کرده است که به کسب یک دیدگاه پویا و منسجم براي 

بررسي مشکالت مراجعان و درمان آنها منجر خواهد شد.

727. دریایي، محمد. معجزات غذايي و درماني گوشت و شیرشتر. تهران: سفیر اردهال، 
1393، 72 ص، پالتویي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : آشپزي، تغذیه، گوشت

چكیده: گوشت و شیر شتر به دلیل چراي طبیعي حیوان در بیابان، از جمله بهترین و سالم ترین 
منابع پروتئیني است. نوشتار پیش رو ترکیبات و خواص گوشت و شیر این حیوان را به صورت 
مختصر توضیح داده است. همچنین خواص انواع گوشت در طب سنتي و روایت هاي اسالمي نیز 

بیان گردیده است.

 728. غالمرضایي، حمیدرضا.  معجزه صمیمیت. تهران: نسل نو اندیش، 1393، 648 ص، وزیري
مخاطب: هنرآموز، والدین

كلمات كلیدي : ازدواج، خانواده، روان شناسي

چكیده: یکي از بزرگ ترین و مهم ترین اهداف و دغدغه هاي همه ما انسان ها در سراسر کره خاکي 
دستیابي به خوشبختي است. این اثر دربردارنده تجربه ها و یافته هاي روان درماني و مشاوره حدود 
دویست مشاور و نویسنده داخلي و خارجي است. در بخش هاي کتاب توصیه هاي کلیدي در باب 
انتخاب همسر، راهبردهاي موفقیت در روابط زناشویي و نحوه حل مشکالت میان همسران با تکیه 

بر مطالعات موردي تشریح شده است.
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 729. جوادي، سید علي/ زارعي، محمد. معرفي طب سنتي-  اسالمي ايران. مشهد: پرستاران
جوان، 1392، 126 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : طب اسالمي، تاریخ، دارو هاي گیاهي

چكیده: طب سنتي دانشي آمیخته با هنر و فراست و ذخیره اي برخاسته از حکمت خسرواني اهالي 
فالت ایران زمین است. اثر پیش رو حاوي اطالعات اساسي در باب چیستي و پیشینه طب سنتي، 
سیر تحوالت تاریخي این حوزه، تعاریف کلیدي و ابزارهاي مورد استفاده این رشته براي تشخیص 
بیماري ها است. طي فصل هاي کتاب طبیبان شهیر سنتي معرفي شده اند و روند رشد و دگرگوني 

این علم نیز شرح داده شده است.

730. رجبي،  غالمرضا. مقیاس هاي روان شناختي و خانواده فرم ايراني. تهران: آواي 
نور، 1393، 248 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي : روان شناسي، آمار، مقیاس درجه بندي

رشته ها  این  در  تحصیل  ادامه  افزایش  و  روان شناسي  رشته هاي  گسترش  و  رشد  چكیده: 
استفاده از مقیاس هاي اندازه گیري در تحقیقات روان شناختي را بیشتر کرده است. کتاب پیش رو 
دربردارنده پرسش نامه ها و مقیاس هاي علمي براي اندازه گیري پدیده ها و فرایندهاي اجتماعي چون 
همسرگزیني، بهزیستي رواني، ارزیابي خانواده و.. است. ارزیابي هاي گنجانده شده در کتاب حاصل 

تحقیقات تجربي نگارنده و مقاالت علمي وي است.

راهبردي  مدیریت  هاي  کتاب  مجموعه  مجمع:  دانشنامه  ]ودیگران[.  حمید...  قاسمي،   .731
 زندگي، سبک زندگي ایرانیان: مهارت سخن گفتن)سخنوري، سخن گوئي، مذاكره،

مصاحبه و گويندگي حرفه اي(. تهران: مجمع، 1393، 384 ص، رقعي
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

پايه تحصیلي: دوم و سوم 
كلمات كلیدي: سخنرانی، گویندگی، فن بیان

چكیده: زبان نظامی از نشانه های قراردادی است که اعضای هر جامعه ای با استفاده از آن با 
یکدیگر ارتباط شفاهی یا نوشتاری برقرار می کنند. این کتاب در تالش است تا مهارت سخن  گفتن 
را از سطوح اولیه توانایی انتقال معنا تا سخنوری و گویندگی حرفه ای معرفی کند. محتوای کتاب 
در بخش نخست به مهارت های پایه و در بخش دوم به شیوه های تخصصی و موارد مورد نیاز  آن 

اختصاص دارد.
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732. قهاري، شهربانو... ]ودیگران[. مهارت هاي زندگي ويژه زنان خشونت ديده. تهران: 
دانژه، 1393، 192 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور، کارشناس
پايه تحصیلي: سوم 

كلمات كلیدي : آموزش خانواده، پرخاشگري، آسیب هاي اجتماعي

چكیده: کتاب پیش رو بر اساس پژوهش روي زنان قرباني خشونت تدوین شده است. توصیف 
مشکالت و راه حل تعارض، کنترل خشم و حل مسئله از جمله مهارت هایي است که در این کتاب 
با دقت نظر و موشکافي توضیح داده شده است. مطالعه این کتاب نه تنها براي زنان قرباني خشونت، 

بلکه براي عالقه مندان به بهبود روابط بین فردي سودمند خواهد بود.

733. ایزدپور، محمد رضا. مهارت هاي تعامل با فرزند. تهران: قدیاني، 1393، 128 ص، رقعي 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

پايه تحصیلي: سوم 
كلمات كلیدي : آموزش والدین، روان شناسي کودکان و نوجوانان، خانواده درماني

چكیده: داشتن نگاه کامل به موضوع تربیت فرزند اصلي ترین کلید و راز ساختن جامعه متعالي 
با صفات برجسته انساني است. نوشتار کوتاه پیش رو مهارت هاي صحیح تعامل با فرزند را با 
درنظرگرفتن دغدغه هاي اصلي خانواده در عصر ارتباطات و با تکیه بر آزمون هاي دیني تبیین 
و تشریح مي کند. در مباحث کتاب رفتارهاي آسیب زاي والدین در تعامل با فرزندان و راهکارهاي 

جایگزین نیز بررسي شده است.

734. قهاري، شهربانو... ]ودیگران[. مهارت هاي زندگي  ويژه  زنان خشونت ديده. تهران: 
دانژه، 1393، 132 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : آموزش خانواده، خشونت، روان شناسي ارتباطات

چكیده: براي ایجاد تغییر اساسي در شرایط زندگي مي بایست رفتارهاي نامناسب و روش هاي 
قدیمي و بي فایده حل مشکل را کنار گذاشت و با نگرش علمي به آنها توجه کرد. در سراسر این 
کتاب تمرین ها و مثال هایي ارائه شده که حاصل تجربه هاي بالیني است و مهارت هاي ارتباطي را 

در بانواني که قرباني توهین، درگیري و خشونت خانوادگي بوده اند تقویت مي کند.
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735. حسن زاده فروغي، علي. نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس امروز: راهنماي 
 عملي براي راهنمايان، مديران و معلمان مدارس. تهران: آواي نور، 1393، 176 ص، وزیري

مخاطب: هنرآموز، مدیر، مشاور
كلمات كلیدي : تربیت معلم، مدیریت مدارس، روان شناسي آموزش و پرورش

چكیده: امروزه این امر محقق شده است که تدریس خوب مي تواند بر مشکالتي که شاگردان با آن 
وارد مدرسه مي شوند، غلبه کند. این کتاب دربردارنده راهکارهایي علمي و عملي براي اولیاي مدرسه 
است که به آنها کمک مي کند تا تغییرات اساسي در روش هاي اجرا، نظارت و راهنمایي و تدریس 
در مدارس ایجاد کنند. محتواي کتاب بر اساس مسائل و مشکالت عمومي آموزش و پرورش در 

دنیاي امروز تالیف و تدوین شده است.

 736. نیازي،  محسن. خانواده متعالي: نقش حجاب در حفظ حريم خانواده. تهران: سخنوران،
1392، 112 ص، جیبي 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : پوشش، خانواده درماني، جنبه هاي مذهبي، آموزش

چكیده: نوع پوشش افراد بیانگر ایده ها، آرمان ها، تفکرات و آرزوهاي افراد است و میزان هم نوایي و 
سازگاري فرد با هنجارها، آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي را نشان مي دهد. نگارنده بعد از تعریف 
ماهیت و تاریخچه حجاب و نحوه بوجود آمدن آن در ایران، آثار و فواید آن در جنبه هاي گونا گون 

فرهنگي و اجتماعي را گوشزد کرده و مضرات نبود حجاب در جامعه را بیان مي دارد.

 737. موسوي، سید علي. سبک زندگي )7(: هديه در اسالم. قم: نداي ملکوت، 1392، 36 ص،
خشتي 

مخاطب: هنرجو، والدین، هنرآموز
پايه تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي : هدایا، آداب و رسوم، اخالق اسالمي

چكیده: انسان ها در همه جوامع بشري براي نشان دادن میزان عالقه و احساساتشان نسبت به 
اطرافیان، خانواده و دوستان، به آنها هدیه مي دهند. در جستار پیش رو ارزش و اهمیت هدیه دادن 

در دین اسالم، آداب آن و شواهد قرآني در باب این رسم درج شده است.
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 738. سیلورز،        جنیفر. هنر درماني: براي كودكان و نوجوانان در خود مانده و ساير اختالالت
رشدي. الهام توکلي طرقي، الهام شفیعي فر. تهران: فراروان، 1392، 72 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، کارشناس
كلمات كلیدي: روان شناسی، اتیسم، هنر 

چكیده: زمانی که فردی نمی تواند از کالم به منظور بیان مقاصد و احساسات خود استفاده کند، هنر 
می تواند به عنوان ابزاری موثر و کارا این خأل را پر کند. کتاب پیش رو حاوی مجموعه فعالیت هایی 
است که به درمان گران به عنوان مرجعی برای خلق تمرین ها و تکالیف جدید کمک می کند. این 
تمرین ها به تقویت مهارت های حرکتی ظریف، مهارت های حرکتی درشت و هماهنگی چشم و 

دست کمک می کند. 

 739. جرارد کادوسون،   هیدي/     شیفر، چارلز اي. 101 تكنیك بازي درماني1. الهه  محمد اسماعیل.
تهران: دانژه، 1393، 472 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین
كلمات كلیدي : روان شناسي کودکان و نوجوانان، بازي ها و سرگرمي هاي کودکان، ارتباطات

چكیده: بازي درماني جایگاه مهمي در رویکردهاي روان شناختي و درماني دارد. اثر پیش رو که جلد 
اول از یک مجموعه دو جلدي است، مي تواند براي حل مشکالت عاطفي و ذهني و حسي- حرکتي 
کودکان و نوجوانان مفید باشد. شناخت جنبه هاي تشخیصي، توسعه و ارتقاي رشد ذهني، حرکتي و 

رشد خالقیت و سازگاري کودکان از نتایج مورد انتظار این بازي ها است.

740. جرارد کادوسون،   هیدي/ شیفر، چالز اي. 101 تكنیك ديگر بازي درماني2. الهه 
محمد اسماعیل. تهران: دانژه، 1393، 528 ص، وزیري 

مخاطب: هنرآموز، والدین
كلمات كلیدي : بازي ها و سرگرمي ها، بهداشت رواني، روان شناسي کودکان، توان بخشي

چكیده: کتاب پیش رو جلد دوم از یک مجموعه دو جلدي است که با محوریت بازي و سرگرمي 
سعي در ارائه راهنمایي به روان درمانگران دارد. در این اثر تکنیک هاي درماني در 7 مقوله براي ارجاع 
طبقه بندي شده است. هر یک از نویسندگان نوعي توصیف یا کاربرد براي هر تکنیک مطرح کرده اند 

تا نحوه استفاده از آن در فعالیت  درمانگر مشخص شود.
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مكانیك

741. زارعي، امین. آموزش گام به گام برق و الكترونیك خودرو به انضمام بررسي 
تحلیلي مدارات الكتريكي پرايد و سمند. تهران: کوهسار، 1392، 458 ص، وزیري 

گرايش: مکانیک خودرو 
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : برق خودرو، آزمون ها، پاسخ ها

چكیده: دانستني ها درباره برق خودرو بسیار است، اما زوایاي مختلفي وجود دارد که هنوز نیازمند 
توجه بیشتر است. کتاب پیش رو ضمن تشریح مطالب پایه و عمومي درباره برق خودرو، به تکمیل 
مطالب پیشین و طرح مباحث جدید این حوزه مي پردازد. در انتهاي هر فصل مجموعه پرسش هایي 

براي خودسنجي همراه با پاسخ در نظر گرفته شده است.

742. نظري، امیر/ فرح آبادي، رامک. ابزارها و ماشین آالت مبلمان. تهران: فدک ایساتیس، 
1393، 476 ص، وزیري 
گرايش: صنایع چوب 

پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : معماري داخلي، صنایع چوب، طراحي صنعتي

چكیده: انتخاب صحیح ابزار و ماشین آالت براي تولید مبلمان به بهبود کیفیت تولید کمک مي کند. 
در این کتاب مباحث علمي و کاربردي ابزارهاي دستي، دستگاه هاي قابل حمل و نیز ماشین آالت 
ایستگاهي و CNG مربوط به تولید مبل معرفي شده اند و درباره نحوه کارکرد هر یک نیز توضیح 
داده شده است. در کتاب همچنین توضیحات مربوط به ایمني حین انجام کار و توصیه هاي حفاظتي 

به صورت مفصل درج شده است.
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743. مسگري، علي. اصول جوشكاري برق و گاز. تهران: صفار، 1392، 240 ص، وزیري 
گرايش: صنایع فلزي 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : آموزش، صنایع، روش ها

چكیده: امروزه تکنولوژي جوشکاري نیز به همراه دیگر صنایع در جهان پیشرفت کرده است. این 
کتاب به بررسي اجمالي شیوه هاي گوناگون جوشکاري با توجه به آلیاژ هاي مختلف اختصاص دارد. 
در کتاب همچنین عیوب جوشکاري، بازرسي بعد از آن براي ارزیابي پروسه و نیز نمونه سواالت 

مرتبط با زمینه مورد بحث درج شده است.

 744. رضایي، مهدي/  نریماني، امیر. پكیج شوفاژ گازي. تهران: کیفیت، 1393، 250 ص، رحلي
گرايش: تاسیسات

پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : تأسیسات ساختماني، دستگاه هاي گرمایشي، وسایل و تجهیزات

چكیده: عوامل رشد و تکامل متنوع اند و یکي از مهم ترین آنها آموزش و آشنایي با اصول هر 
صنعت و فن معین است. اثر حاضر حاوي تعاریف و مفاهیم اصلي حوزه مورد بحث به انضمام 
آموزش عملکرد سیستم هاي تأسیسات ساختماني است. در هر بخش ضمن تشریح اجزاي کامل 
سیستم مورد نظر، روش هاي عیب یابي و عیب شناسي، نصب و راه اندازي آن توضیح داده شده است. 

در انتهاي کتاب نیز نمونه سواالت متعارف این مبحث درج شده است.

 745. ویلیامز،   کریس. پیشرفت هاي فناوري مركب هاي چاپ. حسین محمدلو، محمدحسین
قاسمي افشار. تهران: چشمه آدینه، 1393، 164 ص، وزیري 

گرايش: چاپ 
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : صنعت چاپ، نشر، ابزار تولید

چكیده: یکي از ابعاد پیشرفت صنعت چاپ پیشرفت در زمینه مواد مصرفي است و مرکب یکي 
از مهم ترین آنهاست، چرا که ابزار الزم براي انجام کار چاپ محسوب مي شود. مجموعه پیش رو 
حاوي مهم ترین و اصلي ترین مطالب مربوط به مرکب هاي چاپ و بررسي کاربرد و ویژگي هر یک 
است. در فصل هاي کتاب پیشرفت هاي فناوري انواع مرکب بر مبناي گزارش ها، شواهد، آمار و 

آزمایش هاي مصرف کنندگان تشریح شده است.
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746. میاح، علي. تعمیركار دستگاه هاي سردكننده خانگي و تجاري. تهران: کیفیت، 
1393، 306 ص، رحلي 

گرايش: تاسیسات 
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : تأسیسات ساختماني، تعمیر و نگهداري، دستگاه هاي سردکننده

چكیده: براي هماوردي در دنیاي صنعتي امروز، همگامي و هم آوایي با آهنگ رشد و تکامل 
دستگاه هاي  تعمیر  اصلي  کلیدي  درس هاي  حاوي  رو  پیش  کتاب  دارد.  تمام  ضرورت  دانش 
برودتي و تأسیسات سرمایشي ساختمان ها است. مفاهیم هر بخش جزئیات کامل سرویس و تعمیر 
سیستم هاي الکترونیکي، خانگي، تجاري و مراحل شارژ و عیب یابي آنها را پوشش داده است. عالوه 

بر بیان ساده و قابل فهم، از جدول هاي کاربردي نیز براي فهم بهتر استفاده شده است.

 747. غالمرضایي،        حمیدرضا. تمرينات رسم فني}كتاب فعالیت{: قابل استفاده فراگیران
رشته هاي فني وحرفه اي. تهران: مدرسه، 1393، 242 ص، رحلي 

گرايش: نقشه کشي عمومي 
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : تمرین ها، رسم، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: کتاب هاي فعالیت مکمل مطالبي اند که در کنار کتاب هاي درسي مي آیند و مجموعه اي 
از پرسش هاي احتمالي براي تقویت یادگیري را شامل مي شوند. اثر حاضر دربردارنده تمرین هاي 
اضافه بر برنامه درسي هنرستان و متناسب با سرفصل آموزشي آن است. اغلب تمرین ها حاصل 
تجربه هاي آموزشي مولفان در هنرستان ها است. از مهم ترین ویژگي هاي این اثر ارائه الگوي مناسب 

براي طراحي سوال و ارزشیابي طراحان سوال است.

748. بوالک، آدریان. تولید كتاب )از ابتدا تا انتها(. محمدحسن  فکري. تهران: ویژه نشر، 
1393، 254 ص، وزیري

گرايش: چاپ 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : صنعت چاپ، نشر، مدیریت تولید

چكیده: تولید و خلق کتاب چه به صورت نسخه چاپي یا محصول دیجیتالي، قبل از تبدیل به 
محصول نهایي نیاز به برنامه ریزي دارد. در کتاب پیش رو روش هاي مدیریت و سازمان دهي 
منابع و مکانیزم هاي تولید محصول بیان مي گردد و براي روشن کردن مسائل به صورت عملي، 
مطالعات موردي نیز در کتاب آمده است. همچنین چگونگي کاربرد تئوري ها و عملي کردن پروژه 
و ارتباط بخش تولید با بخش نشر نیز تشریح شده است. مطالب کتاب بازنگاري تجربیات یکي از 

دست اندرکاران صنعت چاپ انگلستان است.
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749. نظري، امیر/  فرح آبادي، رامک. دكوراسیون چوبي از طراحي تا اجرا. تهران: فدک ایساتیس، 
1393، 352 ص، وزیري 
گرايش: صنایع چوب 

پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : معماري داخلي، صنایع چوب، طراحي صنعتي

چكیده: اجراي دکوراسیون چوبي از مرحله طراحي آغاز مي شود و براي طراحي، شناخت مواد اولیه 
مصرفي و نحوه انتخاب آنها ضروري است. در کتاب پیش رو مراحل مقدماتي تا پیشرفته طراحي 
مدل هاي این نوع دکوراسیون و پیاده سازي آنها تشریح شده است. عالوه بر معرفي مواد اولیه، نحوه 
اتصال هاي چوبي، استانداردها، پوشش هاي چوبي کف، سقف و دیوارها و نحوه ترسیم نقشه هاي 

مرتبط با هر بخش نیز با درج تصویر توضیح داده شده است.

 750. میاح، علي. سواالت چهار گزينه اي تاسیسات و تهويه و تبريد. تهران: کیفیت، 1391،
155 ص، رحلي 

گرايش: تاسیسات 
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها، تاسیسات

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي مربوط به دستگاه هاي سردکننده 
خانگي و تجاري، نصب و تعمیر سردخانه فریوني، کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت است. بعد از هر 

مجموعه سوال، پاسخ نامه کلیدي درج شده است.

751. میاح، امید. سواالت چهار گزينه اي جوش برق درجه1و2. تهران: کیفیت، 1391، 
154 ص، رحلي 

گرايش: صنایع فلزي 
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : آزمون ها، پرسش ها، پاسخ ها

چكیده: عوامل رشد و تکامل در عرصه هاي شغلي متفاوت اند و یکي از مهم ترین آنها آموزش و 
آشنایي با اصول هر صنعت و فن است. کتاب پیش رو دربردارنده مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي 
حول موضوع صنعت برق است. در مجموع 27 آزمون همراه با پاسخنامه کلیدي در کتاب درج 

شده است.
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 752. طغرایي، نوشین. شناخت چوب جلد اول: چوب هاي امروزي. تهران: سازمان انتشارات
جهاد دانشگاهي، 1392، 272 ص، وزیري 

گرايش: صنایع چوب 
مخاطب: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي : آناتومي چوب، فسیل، ساختمان چوب

چكیده: چوب به عنوان سرمایه اي طبیعي، یکي از مهم ترین مصالح ساختماني براي تمدن انساني 
است که از گذشته هاي دور به صورت رایگان در اختیار بشر بوده است. کتاب حاضر ضمن تشریح 
ساختمان انواع چوب، روش هاي علمي نمونه برداري به منظور مطالعه و تشریح میکروسکوپي این 
ماده را مي آموزد. این کتاب که جلد اول از مجموعه اي دو جلدي است، به توضیح و بررسي ساختمان 
و مواد سازنده چوب هاي امروزي اختصاص دارد. مخاطب این کتاب دانشجویان بیولوژي و آناتومي 

چوب و دیرینه شناسان مقاطع تحصیلي دانشگاهي اند.

753. کاشانکي، روح اهلل. شیمي در صنعت چاپ. تهران: موسسه فرهنگي هنري کساکاوش، 
1392، 192 ص، رحلي 

گرايش: چاپ 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : صنایع، علوم کاربردي، علوم تخصصی

چكیده: امروزه بیشتر صنایع به طور مستقیم و غیرمستقیم به مواد شیمیایي وابسته اند و صنعت چاپ 
نیز از این امر مستثني نیست. در بخش ابتدایي کتاب مفاهیم اصلي و بنیادین علم شیمي شرح داده 
شده و هر یک از عناصر طبیعي با نام شیمیایي و ویژگي هاي آن معرفي گردیده است. در ادامه و 
پس از ذکر مفاهیم پایه، تاریخچه صنعت چاپ و فعالیت هاي قابل توجهي که در میان ملل مختلف 
در این زمینه انجام گرفته بیان گردیده است و سپس فرایند شیمیایي و فعل و انفعاالت مواد طي 

فرایند چاپ به تفصیل آمده است.

754. رنگ آور، حسین. فناوري ساخت درهاي چوبي. تهران: دانشگاه تربیت دبیري شهید 
رجائي، 1392، 266 ص، وزیري 

گرايش: صنایع چوب
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : آموزش، صنایع چوب

چكیده: آشنایي با انواع درهاي مورد نیاز و نحوه ساخت آنها براي فعاالن صنعت چوب و ساختمان 
ضروري است. کتاب حاضر ضمن معرفي انواع در و نحوه ساخت هر یک، به تشریح فناوري هاي 
بکار رفته در این صنعت مي پردازد. در هر بخش متناسب با موضوع، تصاویري براي درک بهتر 

مفاهیم و نیز سواالتي در پایان هر فصل همراه با پاسخ ارائه شده است.
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755. ناظمي پناه، مهدي. كاغذ در چاپ. تهران: موسسه فرهنگي هنري کساکاوش، 1392، 
280 ص، رحلي 
گرايش: چاپ

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : صنایع کاغذسازي، تجارت، چاپ و نشر

چكیده: اهمیت ذخایر موجود چوب براي تامین نیازهاي آینده صنایع کاغذ در عملیات علمي-
حرفه اي جنگل داري درک شده است. در این پژوهش، نگارنده ضمن شرح و بسط مراحل اولیه 
تولید کاغذ و ویژگي هاي مورد توجه براي دستیابي به استانداردهاي الزم، مراحل تولید و تهیه انواع 
کاغذ و کاربري هر یک را با ذکر شرایط استفاده تشریح کرده است. در هر بخش از کتاب مطالب 

با تصویري همراه شده است.

 756. مهدوي، لیال/ عباسپور، الهام. مجموعه طبقه بندي شده  تاسیسات ساختمان. تهران:
کانون فرهنگي آموزش، 1393، 148 ص، رحلي 

گرايش: تاسیسات
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : درس، حفاظت و ایمني، مدارهاي الکتریکي

چكیده: در معماري یک سازه، طراحي و اجراي نقشه هاي تاسیساتي آن به اندازه اصول فني و 
مهندسي و زیبایي شناسي مهم است. جزوه پیش رو ضمن پوشش همه مطالب کتاب درسي در 
سرفصل هاي برق، آب، فاضالب و حرارتي و برودتي، با بیاني متفاوت و کدگذاري هاي موثر یادگیري 
مفهومي و کاربردي این درس را تسهیل مي کند و هنرجو را براي امتحانات سراسري و مدرسه اي 

آماده مي گرداند.

 757. ستوده،            مهرداد.   مقدمات بازرسي فني در گازرساني. تهران: راه نوین، 1392، 164 ص، وزیري
گرايش: صنایع فلزي

پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : بازرسي کار، استاندارها

چكیده: آنجا که سیستم هاي گازرساني حساسیت بسیار زیادي دارند، بکارگیري مواد اولیه استاندارد 
و باکیفیت و نیز اجراي اصولي پروژه هاي گازرساني از مهم ترین گام هاي کاهش خطر و افزایش 
ضریب اطمینان این خطوط است. در این کتاب ضمن تشریح استانداردهاي موجود در پروژه هاي 
گازرساني، روش هاي بازرسي فني در این سیستم ها بررسي و تشریح شده است. زبان اثر ساده و 
قابل فهم است و مطالب کتاب براي دانشجویان رشته هاي مختلف صنعتي و بازرسان فني قابل 

استفاده است.
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758. نظري، امیر. مواد اولیه مبلمان. تهران: فدک ایساتیس، 1393، 150 ص، وزیري 
گرايش: صنایع چوب

پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  
كلمات كلیدي : معماري داخلي، صنایع چوب، طراحي صنعتي

چكیده: در دنیاي امروز بیشتر مبلمان منزل و اداري از چوب و صفحات فشرده چوبي ساخته مي شود. 
در این کتاب مهم ترین و پرمصرف ترین مواد اولیه براي طراحي و ساخت مبلمان منزل و اداري معرفي 
و نحوه ساخت و اجراي هر طرح تشریح شده است. بعد از معرفي ساختمان و برش هاي مختلف چوب 
و انواع کاربردهاي آن، دیگر لوازم کاربردي این رشته، از قبیل تخته خرده چوب، روکش و تخته چندالیه 

و تخته فیبر معرفي و بررسي شده است.

759. رضایي، علي. مهارت جوش. شیراز: کوشا مهر، 1393، 190 ص، وزیري 
گرايش: صنایع فلزي

پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : صنایع فلزکاري، مکانیک عمومي، فنون و مهارت ها

چكیده: در کتاب پیش رو ابتدا درباره مکانیک عمومي و در ادامه، به طور مختصر درباره دستگاه هاي 
مدرن جوش و روش هاي متنوع به وجودآمده در این صنعت، طریقه کارکرد هر دستگاه و کارایي هر 
یک از محصوالت شرح داده شده است. در بخشي از کتاب نیز عالمت هاي اختصاري این حوزه، 

اصطالحات و واژگان کاربردي و فرایندهاي مهم جوشکاري معرفي شده است.

 760. میاح، علي. نصاب و تعمیركار سردخانه هاي فريوني. قم: مطبوعات دیني، 1392، 388
ص، رحلي 

گرايش: تاسیسات
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : سردخانه ها، تاسیسات، دستگاه هاي سردکننده

چكیده: مطالب این کتاب بر اساس تجربه هاي علمي و عملي به گونه اي تالیف شده که هنرجویان 
را براي نصب، سرویس و تعمیر سردخانه هاي فریوني آماده مي کند. این کتاب دربردارنده مطالب و 

جدول هاي کاربردي است که مي تواند مرجعي براي هنرجویان تاسیسات برودتي باشد.
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 761. میاح،  علي. نصب و تعمیر كولرهاي گازي پنجره اي و اسپلیت. تهران: کیفیت، 1393،
206 ص، رحلي 

گرايش: تاسیسات
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو، هنرآموز  

كلمات كلیدي : تاسیسات، تعمیر و نگهداري، خنک کننده ها

چكیده: نگهداري و استفاده از وسایل تهویه مطبوع نیازمند شناخت نحوه کارکرد آنها و آموزش 
روش هاي عیب یابي و رفع مشکل است. در این کتاب انواع دستگاه هاي تهویه، اعم از سرمایشي 
و گرمایشي به طور مفصل و همراه با شکل بررسي و معرفي شده است. همچنین عیوب احتمالي، 
نحوه شارژ و نگهداري تجهیزات جانبي این وسایل و بهترین شیوه هاي رفع مشکل  نیز آموزش 

داده شده است.
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هنر

762. انصاري، هادي)طارمیلر(. آموزش خط ريز. قزوین: سایه گستر، 93، 240 ص، وزیري 
گرايش: خوشنویسي 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو  
كلمات كلیدي : الفباي فارسي، خوشنویسي، امال و نگارش، خط نستعلیق 

چكیده: پرداختن به مقوله خوشنویسي یکي از موضوعات مهمي است که ریشه در فرهنگ این 
مرز و بوم دارد. در این اثر، پس از معرفي اصطالحات این هنر و آموزش حروف منفرد و اتصاالت، 
نگارش دندانه ها، کشیده ها و متن نویسي آموزش داده شده است. بعد از هر درس تمرین هایي نیز 

در نظر گرفته شده است. 

763. فرید افشین، فریبرز/ خسروشاهي، مریم. آموزش كامل طراحي. تهران: کتاب آبان، 
93، 432 ص، رحلي 

گرايش: طراحي 
مخاطب: هنرجو   پايه تحصیلي: دوم و سوم 

كلمات كلیدي : هنرهاي تجسمي، نقاشي 

چكیده: طراحي با مداد ابتداي راه آموختن طراحي است؛ پس مهم است که هنرمندان ابتدا این نوع 
طراحي را به خوبي بیاموزند. در این کتاب موضوعات متنوعي براي طراحي ارائه شده و آموزش داده 
شده اند؛ از حیوانات گرفته تا اشیاء و طبیعت و انسان ها. در هر بخش طرح هاي ابتدایي، پیش طرح ها 
و طرح هاي نهایي آمده که با تضاد تیرگي و روشني، بافت و سایه مناسب کشیده شده اند. همچنین 

انواع مداد و کاغذ و کاربرد و طرز استفاده از هر کدام نیز شرح داده شده است. 
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764. برد،  رابرت. آندري تاركوفسكي: عناصر سینما. تورج سلحشور. تهران: کتاب آبان، 
93، 264 ص، وزیري 

گرايش: سینما- پشتیباني صحنه- فیلم و فیلم برداري 
مخاطب: هنرآموز

كلمات كلیدي : سینماي حرفه اي، نقد فیلم، هنرهاي نمایشي 

چكیده: فیلم هاي تارکوفسکي با ساختارهاي روایي باز و حس وحال متفکرانه شان، بیشترین تأثیر 
را بر سبک فیلم سازي در سینماي معاصر اروپا گذاشته اند. در پژوهش  حاضر عناصر بکار رفته در 
آثار سینمایي این هنرمند با نگاهي بر جنبه هاي نقد و سینما تحلیل و بررسي شده است. هر فصل 
با محوریت یک یا دو عنصر از عناصر مورد بحث تدوین شده و در خالل تحلیل ها گریزي به آثار 
وي به عنوان نمونه، همراه با تصاویري از آن وجود دارد. در تحلیل این آثار نظم زماني ارجح بوده و 

عناصر تحت چهار گروه آب و باد و خاک و آتش بررسي شده اند. 

765. دابروفسکي، کریستن. اولین كتاب بازيگري من: درس هاي بازيگري، تمرينات، 
دستورات و بازي هايي براي خردساالن. رحمت امیني، حسین فدایي حسین. تهران: دفتر 

پژوهش هاي فرهنگي، 93، 92 ص، رقعي 
گرايش: نمایش 

مخاطب: هنرآموز 
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، هنرهاي نمایشي، نمایش کودکان و نوجوانان 

چكیده: دنیاي امروز تئاتر را پیشروترین وسیله ارتباطي مي داند و شناخت تئاتر را ضرورتي اجتماعي 
محسوب مي دارد؛ چرا که سروکار این هنر با انسان زنده است. کتاب حاضر حاوي تمریناتي به زبان 
ساده براي کودکان است که آنها را در فراگیري فنون نمایشي و باالبردن مهارت بازیگري یاري 

مي رساند. 
 

 766. گنج، حسنعلي. پرسپكتیو، سايه و انعكاس. تهران: کتاب آبان، 93، 106 ص، رحلي
گرايش: معماري و نقشه کشي 

پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو  
كلمات كلیدي : هندسه، معماري، طراحي 

چكیده: در این کتاب سعي شده ترسیمات فني و هنري، به دور از پیچیدگي هاي هندسي و 
محاسبات عددي ارائه شود، به گونه اي که مبتدیان بتوانند با آن فراگیري اصول طراحي را آغاز کنند 
و خود را تا حد متوسط پیشرفت دهند. تمرین هایي در پایان هر فصل ارائه شده که هنرآموزان با 
انجام آنها مي توانند براي مباحث بعدي آماده شوند و آموزش هر قسمت را در ذهن خود تثبیت کنند. 
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767. دي، هالي. تئوري موسیقي. گلناز نویدان. تهران: آوند دانش، 93، 295 ص، وزیري 
گرايش: موسیقي

پايه تحصیلي: دوم و سوم مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : آموزش، موسیقي شناسي 

چكیده: ابتدایي ترین تمرین هاي تئوري موسیقي در بردارنده اطالعاتي است که موجب گسترش 
دامنه توانایي در نواختن و درک موسیقي مي گردد. مطالب کتاب حاضر عالوه بر تقویت مهارت 
نت خواني، این امکان را به هنرجو مي دهد که انواع مختلف موسیقي را بنوازد و با فراگیري توالي 
آکوردها و آهنگ سازي بپردازد. در این اثر ضمن تشریح مباني نظري و عملي تئوري موسیقي، 
سواالت متداول در این موضوع، نظریه پردازان بنام و جدول آکوردها و واژگان نیز درج شده است. 

 768. کانادي، جان. تحلیل آثار هنري. عربعلي شروه. تهران: شباهنگ، 92، 246 ص، خشتي
گرايش: نقاشي

پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو  
كلمات كلیدي : هنرهاي دیداري، نقاشي، پژوهش هنر 

چكیده: براي ارزیابي تابلوهاي نقاشي باید از دانش ویژه اي برخوردار بود. کتاب پیش رو حاوي 
اطالعات علمي در باب شناخت سبک هاي مهم نقاشي، روند تغییر و تحول زیبایي شناسي در این 
رشته و معرفي تکنیک هاي خالقانه در تابلوهاي تاثیرگذار است. هر بخش با تصاویري از نقاشي هاي 

مهم و مورد بحث همراه شده است. 

 769. هیکس، راجر/       شوالتز، فرانتس. تكنیك هاي نور در عكاسي: افكت هاي ويژه عكاسي
 در آتلیه، ديزاين و نورپردازي در عكاسي. مریم سعیدي. تهران: فخراکیا، 93، 288 ص، رحلي

گرايش: عکاسي 
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو  

كلمات كلیدي : عکاسي، هنر و فرهنگ، هنرهاي تجسمي 

و  ترکیب بندي  مهارت  و کسب  آموزش  به  نیاز  آتلیه  در  بي جان  از طبیعت  چكیده: عکاسي 
تکنیک هاي نورپردازي دارد. این کتاب چگونگي خلق افکت هاي ویژه در آتلیه را نشان مي دهد. 
نورپردازي از باال روي چیدمان چرخان، مونتاژ، روي هم انداختن عکس ها و چیدمان وسایل از جمله 

مباحثي است که در کتاب به آنها اشاره شده است. 
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 770. بلمن، ژزف. چها ر  بنیان معماري. مهرداد کرباسي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 89،
96 ص، خشتي 

گرايش: معماري و نقشه کشي 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : فلسفه، معماري، طراحي 

چكیده: انقالب صنعتي نسبت زمان و مکان را بر هم زد و به جدایي معماران از مهندسان انجامید. 
کتاب پیش رو حاوي درس نکته هایي از یکي از برترین استادان عرصه معماري است که همراه با 
اشکالي مرتبط با هر مبحث سامان یافته و ارائه گردیده است. موضوع هایي که در کتاب به آنها اشاره 

رفته شامل موقعیت هاي مکاني، آسایش و استحکام و لذت در بنا است. 

771. کیانیان، داوود. چهل نمايش نامه براي كودكان و نوجوانان جلد 1. تهران: داوود 
کیانیان، 1393، 764 ص، رقعي 

مخاطب: هنرآموز
كلمات كلیدي : نمایش نامه، ادبیات نمایشي کودکان و نوجوانان، آموزش هنر 

چكیده: جلد اول از مجموعه »چهل نمایش نامه براي کودکان و نوجوانان« در برگیرنده بخشي 
از نمایش نامه هاي مولف است که براي مخاطب خردسال، کودک و نوجوان پدید آمده است. پیش 
از آغاز متن هر نمایش نامه، توضیح ها و تصویر هایي همچون زمان و مکان نگارش نمایش نامه، و 
کارگرداني و اجراي آن، نشاني کتاب شناسي چاپ هاي پیشین نمایش نامه و تصویرهایي از روي جلد 

کتاب، بروشور نمایش و... آورده شده است. 

772. رادفر، جمال. داستان پیدايش خط از كتیبه تا كتاب. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 93، 252 ص، وزیري 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصیلي: دوم وسوم 

كلمات كلیدي : تاریخ، خط، هنر و فرهنگ، سرگذشت نامه ها 

چكیده: این کتاب تالش کرده است تا خط و نگارش را به عنوان یکي از نشانه هاي تمدن و 
فرهنگ به نوجوانان بشناساند و سهم ایرانیان را در این روند تاریخي یادآوري کند. در این اثر 
سعي بر آن بوده که مطالب به سادگي شرح داده شود و از توضیح موارد تخصصي و ترجمه هاي 
غیرضروري کتیبه ها خودداري گردد. در میان مطالب، فعالیت هاي ذهني و عملي نیز طراحي شده تا 

تنوعي نسبي به مطالب داده شود. 
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 773. آزاد بخت،  مجید.  درك عمومي هنر. تهران: کانون فرهنگي آموزش، 92، 284 ص، رحلي
گرايش: همه گرایش ها 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : راهنماي آموزشي، آزمون ها، تمرین ها 

چكیده: ادراک عمیق مفاهیم آموزشي به کمک منابع کمک درسي با تشریح نکات مبهم کتاب ها 
و روش هاي هر درس میسر مي گردد. کتاب پیش رو حاوي نکات مهم و برجسته برخي کتاب هاي 
مرجع، همچون دایرة المعارف هنر، هنر در گذر زمان، تاریخ هنر جنسن و آرناس است. بعد از 

توضیحات هر بخش، تعدادي تست نیز براي جایگیر شدن مطلب درج شده است. 

774. دو آمیلیو، زوزف. راهنمايي جامع براي هنرمندان و معماران: مباني پرسپكتیو. 
مریم سعیدي، سعید شاهرضائي. تهران: فخراکیا، 92، 96 ص، رحلي 

گرايش: معماري و نقشه کشي 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : طراحي، هنرهاي تجسمي، معماري 

چكیده: درک پرسپکتیو براي دانشجویان و هنرجویان و کساني که به صورت حرفه اي با هنرهاي 
تجسمي سروکار دارند الزامي است. این کتاب به گونه اي نگاشته شده است که اصول و مباني که 
با گذشت زمان از یاد هنرمندان و طراحان رفته است را به صورت کاربردي توضیح داده و اصول 
پرسپکتیو مکانیکي را براي آنان یادآوري مي کند. خلق فضا و عمق، کاهش یا تجسم شکل درعمق 

و همگرایي نور و سایه از جمله مباحثي است که در کتاب شرح داده شده است. 

775. مقبلي، آناهیتا/    بهمني،  پردیس. روش تحقیق به زبان ساده و كاربردي ويژه دانشجويان 
هنر. تهران: فخراکیا، 93، 184 ص، وزیري 

گرايش: همه گرایش ها
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو  
كلمات كلیدي : روش تحقیق، روش شناسي، پایان نامه 

چكیده: مهم ترین دلیل رد شدن مقاله هاي علمي نگارش ناصحیح و انتقال نادرست نتایج است. 
کتاب حاضر مشتمل بر معرفي انواع تحقیق، مراحل جمع آوري اطالعات و روش هاي تحلیل نتایج 
است. در بخش دیگري از کتاب اجزاي پایان نامه و شیوه نگارش هر بخش نیز تشریح شده است. 
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 776. مي یر،  لوسیو.   زيبايي شناسي بصري. عربعلي شروه. تهران: شباهنگ، 92، 224 ص، خشتي
گرايش: همه گرایش ها 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: دانش آموز 
كلمات كلیدي : فلسفه هنر، هنرهاي دیداري، طراحي 

چكیده: دید تحلیلي و دقیق هنرمندان نسبت به پیرامون خود آنها را هر چه فعاالنه تر در پیشرفت ها 
سهیم مي کند. کتاب حاضر تحلیلي منطقي از جنبش هنر و طراحي ارائه مي دهد و اصول زیربنایي 
آنها را آشکار مي سازد. این اثر اجزاي ترکیبي را آشکار و چگونگي به کارگیري عناصر بصري در شیوه 

و بیان هنري را مشخص مي کند. 

 777. گروتر، یورگ کورت. زيبايي شناسي در معماري. مجتبي دولتخواه، سولماز همتي. تهران:
کتاب آبان، 93، 344 ص، وزیري 
گرايش: معماري و نقشه کشي 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : فلسفه هنر، نقد هنري، معماري 

چكیده: انسان بدون ایجاد انواع ارتباط قادر به زندگي کردن نیست. هر فرد پیام هاي محیط اطراف 
خود را از طریق اندام هاي حسي خود دریافت و در مغز آنها را پردازش و درک مي کند. در این کتاب 
اصول و مباني قابل توجه زیبایي شناسان در معماري که مرتبط با هماهنگي عناصر، نشانه ها و محیط 

و زمان است، به تفصیل بررسي و تشریح شده است. 

778. رجبي، مریم. سرگذشت فرش در ايران. تهران: افق، 93، 216 ص، وزیري 
گرايش: معماري و نقشه کشي 

پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي: هنرهای دستی، هنر باستانی، هنر ایرانی

 چكیده: باستان شناسان نشانه ها و ابزارهای بافندگی ایرانیان در عصر مفرغ را یافته اند که نشان دهنده
تاریخ دیرینه فرش بافی در ایران است. مجموعه حاضر سرگذشت فرش ایرانی را با نثری روان و 
تصاویری گویا شرح می دهد. چگونگی تولد فرش و انواع فرش در زمان باستان و روند تغییر نقوش 

و سبک های فرش از دوره باستان تا به امروز از جمله مباحث کتاب است.
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779. فوالدي نسب، کاوه/ کهنسال نودهي، مریم. سرگذشت معماري در ايران. تهران: 
افق، 93، 136 ص، وزیري 

گرايش: معماري و نقشه کشي 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو  

كلمات كلیدي : معماري اسالمي، معماري معاصر، ایران 

چكیده: معماري از مهم ترین یادگارهاي هر تمدن است و پیدایش آن در ایران به پنج هزار سال پیش 
از میالد برمي گردد. کتاب پیش رو تاریخچه و پیشینه معماري در ایران را با نثري روان و داستان گونه و 
تصویر هایي گویا از سبک هاي مختلف معماري در ایران بازگو مي کند. در کتاب تصاویري از مهم ترین 

و معروف ترین بناهاي ایراني و اسالمي و ایراني مدرن همراه با توضیح درج شده است. 

 780. فرهنگ،  مهگان/ ذوالنوریان، سعید. سواد بصري در طراحي صحنه تئاتر. تهران: کتاب
آبان، 93، 104 ص، وزیري 

گرايش: نمایش نامه 
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : ادراک بصري، هنرهاي نمایشي، طراحي صحنه 

چكیده: هنر تئاتر اساساً هنري دیداري است. حس بینایي پرکاربردترین ابزار مخاطبش به شمار 
مي رود. کتاب حاضر با مروري بر اصول هنرهاي تجسمي آغاز مي شود و مي کوشد پیش از ورود به 
مبحث اصلي، یعني جایگاه سواد بصري در اجراي تئاتر، شرحي دقیق و علمي از اصلي ترین عناصر 
بصري همچون نقطه، خط، سطح، حجم و.. به دست دهد. در راستاي فهم هر چه بهتر، عکس هایي 

از صحنه هاي گوناگون یک تئاتر ضمیمه شده است. 

 781. سپهر، مسعود. شرحي بر نشانه ها: نشانه هاي گرافیك در ارتباط تصويري. تهران:
هرمس، 93، 192 ص، وزیري 

گرايش: گرافیک 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو  
كلمات كلیدي : طراحي، گرافیک، ارتباط تصویري 

چكیده: نشانه هاي گرافیک در ارتباط تصویري، نشانه هاي انحصاري رایجي اند که موسسه ها، مراکز و 
سازمان ها براي شناساندن خود از آنها استفاده مي کنند. در کتاب پیش رو به مفهوم خالقیت و نوآوري 
که مهم ترین موضوع در کار طراحان است، از دیدگاهي دیگر نگریسته شده است. نگارنده پس از 
مقدمه اي راجع به مفهوم نشانه در آراي نظریه پردازان، ویژگي هاي نشانه در ارتباط تصویري را با نقد 

و بررسي بعضي نشانه ها شرح مي دهد. 
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782. تروشو، آلن/ مریو، میشل. شكل گیري بنیادي و تكوين مباني موسیقي)1(. میالد 
عمرانلو. تهران: آوند دانش، 93، 32 ص، سلطاني 

گرايش: موسیقي 
پايه تحصیلي: دوم  مخاطب: هنرجو  

كلمات كلیدي : تئوري موسیقي، تمرین ها 

چكیده: آموزش عملي موسیقي باید همراه با درک کامل مباني تئوریک، سرایش، تربیت شنوایي، 
مباني هارموني باشد. کتاب پیش رو حاوي مباحث مهمي است که در هر جلسه از آموزش موسیقي 
باید در نظر گرفته شود. ریتم خواني، نت خواني، تمرین هاي آوازي و نوشتن دیکته موسیقي در هر 

جلسه آموزشي گنجانده شده است. 

 783. رستمي، پریسا. طراحي داخلي: نور و رنگ در دكوراسیون. تهران: فخراکیا، 93، 152
ص، خشتي 

گرايش: معماري و نقشه کشي 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو  
كلمات كلیدي : معماري داخلي، معماران، طراحان 

چكیده: به نظر بیشتر طراحان انتخاب مبلمان و لوازم براي خانه باید جنبه کاربردي داشته باشد، که 
در این صورت، انتخاب ایده آل تعادلي میان کارکرد و سبک است. مخاطب در این کتاب با چگونگي 
کارکرد نور و رنگ در چیدمان مکان آشنا مي شود. در بخش دیگري از کتاب سبک طراحي در 
کشورهاي مختلف بررسي شده است و نگارنده پس از معرفي چهره هاي مشهور و فعال این عرصه 

در قرن بیستم، روند تحول و دگرگوني هاي این هنر را تشریح کرده است. 

مهرداد   .FOR DUMMIES كارتون  و  كمیك  طراحي  برایان.  فیرینگتون،   .784
مجیدي. تهران: آوند دانش، 93، 366 ص، وزیري 

گرايش: انیمیشن 
پايه تحصیلي: دوم و سوم  مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : گرافیک، انیمیشن، طراحي، آموزش 

چكیده: کارتون ها بر شیوه نگرش مردم به سبک زندگي، سیاست و وقایع جهان تاثیر مي گذارند. 
کتاب پیش رو با ارائه دستورالعمل هاي گام به گام، روش هاي کارتوني کردن شخصیت هاي انساني، 
اتوموبیل ها، اشیاء، جانوران و.. را توضیح مي دهد. در کتاب همچنین راهنمایي هایي درباره الهام 
گرفتن براي خلق شخصیت هاي کارتوني با توجه به عناصر اصلي خلق شخصیت شرح داده شده 

است. 
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785. مقبلي، آناهیتا. طراحي نشانه. قزوین: فخراکیا، 93، 132 ص، وزیري 
گرايش: گرافیک 

پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو  
كلمات كلیدي : گرافیک، طراحي، نشانه نگاري 

چكیده: طرح و نقش از ذهن خالق هنرمند زاده مي شود و در این مسیر او مي کوشد تا حاصل 
تخیل خود را به زیباترین و مناسب ترین شکل تجسم بخشد. کتاب حاضر تالش دارد تا با شیوه اي 
گام به گام، به کمک تعریف، توضیح و نمایش نمونه هاي عملي، طراحي انواع نشانه هاي تصویري 
را به نمایش بگذارد. تکامل تاریخي نشانه ها و روش هاي طراحي یک نشانه نیز در اثر شرح داده 

شده است. 

786. عفراوی، بهرام/ خیری، فروزان. لوگو تايپ هاى ايرانی 2. تهران: کتاب آبان، 93، 264 
ص، خشتی 

گرايش: گرافیک 
پايه تحصیلي: سوم مخاطب: هنرجو  

كلمات كلیدي : طراحي، گرافیک، نشانه ها 

چكیده: کتاب حاضر مجموعه اي از لوگوتایپ هاي ایراني است که طراحان گرافیک در داخل و خارج 
از ایران آنها را طراحي کرده اند و طي مدتي که از جلد اول کتاب گذشته، تدوین و گردآوري شده است. 
این اثر شامل بیش از 1400 اثر از 151 طراح گرافیک است که از دید داوران مورد قبول واقع شده است.

 787. عزیزي، علي/ رکني، سهیل. مجموعه طبقه بندي شده  طراحي 1و2. تهران: کانون
فرهنگي آموزش، 92، 204 ص، رحلي 

گرايش: طراحي 
پايه تحصیلي: دوم و سوم مخاطب: هنرجو  

كلمات كلیدي : درس، راهنماي آموزشي، تمرین ها، آزمون ها 

چكیده: طراحي سنگ زیرین هنرهاي تجسمي است و پیش از نقاشي باید مدت زیادي به طراحي 
پرداخت. در کتاب حاضر، بعد از مطالعه مفهوم طراحي، وسایل و ملزومات و تکنیک هاي خاص 
طراحي معرفي و آموزش داده شده است. همچنین مفهوم طراحي و ارتباط آن با سه حوزه طبیعت 

)منظره(، معماري و انسان، همراه با تمرینات تکمیلي ارائه گردیده است. 
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788. طالع، امین. مقبره سازي هنر فراموش شده: بررسي گونه شناسي مقبره سازي 
و هنرهاي پیرامون آن در ايران و جهان ويژه طراحان، معماران و نوجوانان. شیراز: 

نوید شیراز، 93، 472 ص، بیاضی 
گرايش: معماري و نقشه کشي 

پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : آرامگاه ها، آثار تاریخي، معماري اسالمي، هنر و فرهنگ آرامگاه ها 

چكیده: هرگاه در بیاني روشمند از هنر استفاده شود، آن بیان به صورت اثري فارغ از زمان و 
مکان تبدیل مي شود که فساد و تباهي در آن دخیل نخواهد بود. اثر حاضر به بررسي گونه شناسي 
مقبره سازي و هنرهاي پیرامون آن در ایران و جهان اختصاص دارد. نگارنده پس از تشریح انواع 
مرسوم دفن در دنیا، مقبره هاي مهم ایران و جهان را تقسیم بندي کرده و هنرهاي به کاررفته در 

ساخت هریک از آنها را همراه با تصویر شرح داده است. 

 789. امیري چوالندیم، عیسا. مواد و ابزار هنري1 ابزارآالت. تهران: کتاب آبان، 90، 200 ص،
خشتي 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي : هنر، ابزارها، نقاشي 

چكیده: این اثر نخستین کتاب از یک مجموعه هفت جلدي است که ابزارها و وسایل هنري را 
معرفي مي کند و اجزا و کارکرد هر یک را شرح مي دهد. مخاطب در این کتاب با انواع سه پایه هاي 
نقاشي، قلم موها و کارویژه هر یک، جعبه هاي ابزار و رنگ، کمدها و قفسه هاي هنري و دیگر 

ابزارهاي طراحي و ترسیم آشنا مي شود. 

 790. غفراوي،    بهرام. نرم افزارهاي كاربردي براي طراحان گرافیك. تهران: کتاب آبان، 93،
138 ص، وزیري 

گرايش: گرافیک 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو 
كلمات كلیدي : نرم افزار رایانه اي، آموزش، طراحي 

 چكیده: طراحان گرافیک به طور قطع با یک یا دو نرم افزار گرافیک به شکل حرفه اي آشنایند، اما آشنایي
با نرم افزارهاي کمکي دیگر نیز براي آنها مي تواند سودمند باشد. این کتاب راهنماي سریع و کلیدي 
استفاده از نرم افزارهاي پرکاربرد گرافیکي است. در هر بخش تصاویر با آموزش همراه شده است که 
یادگیري را آسان تر مي کند. نیز در کتاب نکاتي کلي قابل توجه در همه نرم افزارها، جدول فارسي سازها، 

فرمت فایل  ها و نرم افزارهاي مربوطه نیز درج شده است. 
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 791. وکیلي ورجوي، علیرضا.  نشان داشت: مجموعه نشانه هاي علیرضا وكیلي ورجوي
1392-1372. تهران: پویانما، 92، 112 ص، وزیري 

گرايش: طراحي 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو  

كلمات كلیدي : طراحي،گرافیک، نشانه نگاري 

چكیده: هر نشانه اي بر الگوهایي زیرمتني استوار است که منطبق بر عناصر خالص هندسي بوده 
و با نظام ریاضي ترسیم مي گردد. کتاب حاضر حاوي نشانه هاي گرافیکي یکي از هنرمندان معاصر 
است. هر نشانه در صفحه اي جداگانه به صورت رنگي نمایش داده شده و توضیحات تخصصي 
مربوط به شناسنامه و نحوه خلق آن به دو زبان انگلیسي و فارسي در حاشیه کتاب درج شده است. 

 792. انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران. نمايشگاه پوسترهاي نسل نو طراحان گرافیك
ايران. تهران: کتاب آبان، 93، 208 ص، وزیري 

گرايش: گرافیک 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : هنرهاي تجسمي، طراحي، نمایشگاه هاي آثار هنري 

چكیده: پوسترها در هر جامعه اي تاریخ مصور زمانه خود محسوب مي شوند و با مرور آنها مي توان 
به خصوصیات آن روزگار پي برد. کتاب حاضر مجموعه اي از پوسترها و آثاري است که جهان و 
وقایع آن را از زاویه دید هنرمندانه به نمایش مي گذارد که اغلب آنها زیر 30 سال سن دارند. در ابتداي 
هر بخش معرفي کوتاهي از هنرمند همراه با تصویر و شرح حالي مختصر از فعالیت هاي هنري وي 

ارائه شده و در ادامه، آثار برگزیده با مشخصات ظاهري شان معرفي شده اند. 

793. مقبلي، آناهیتا/  میرفخرایي، وحیده. هندسه نقوش: نقوش در هنرهاي سنتي. تهران: 
فخراکیا، 93، 108 ص، خشتي 

گرايش: معماري و نقشه کشي 
پايه تحصیلي: سوم  مخاطب: هنرجو 

كلمات كلیدي : هندسه، طراحي، معماري اسالمي، هنرهاي اسالمي، هنر ایراني 

چكیده: در هنر اسالمي، هندسه فرم غالب و شاخص است که بر دیگر نقوش و صورت هاي تزئیني 
برتري دارد. در این کتاب پس از مروري مختصر بر عناصر تزئیني در هنرهاي اسالمي و نقش مایه هاي 
هندسي و تاریخچه آنها، توضیحاتي درباره گره، نام گذاري آالت و گره ها و معرفي دیگر ترسیم هاي 

هندسي الزم آمده است. 
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عنوان كتاب
پديد آورندگان
موضوع
مخاطب
پايه تحصیلي 
گرايش
كلمات كلیدي
درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
نام ناشر
نام و نشانی ناشران

نمـــــايه ها
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عنوان
 آذرخش غیرت: گزیده حمله حیدري مالبمانعلي کرماني)راجي(402 
 آرامش بعد از طوفان: براساس زندگي شهید علي صیاد شیرازي 

 067
آزمایش هاي علمي خوردني)جلد 1( 628 

آزمون سرخ معرفي و گزیده شعر والیي: محمدعلي مجاهدي- 
یوسفعلي میر  شکاک- خسرو احتشامي 403 

آزمون عصر غیبت)مباني والیت مطلقه فقیه به همراه پاسخ به 
شبهات و بررسي برکات والیت فقیه در انقالب اسالمي(309 

 014 NSCA آزمون ها و ارزیابي هاي ورزشي
آزمون هاي استعداد، شخصیت و انگیزش؛ شخصیت و استعدادهاي 
خود را تحلیل کنید و انتخاب رشته تحصیلي و برنامه ریزي شغلي 

داشته باشید 332 
آزمون هاي روان شناختي دینداري 310 
آستان نیاز پیرامون دعا و نیایش 068 

آسیب شناسي خانواده 629 
آسیب  شناسي روابط درون خانواده 630 

آشنایي با ادبیات جهان: سفرهاي گالیور 069 
آشنایي و خواستگاري 631 

آفات مدیران 050 
آفتاب کائنات معرفي و گزیده شعر والیي: سید حسن غزنوي- 

حکیم خاقاني شرواني- حکیم نظامي گنجوي 404 
آقا، خانم، دعوا بسه 632 
آقاي هنشاو عزیز 070 

آمادگي جسماني و بدنسازي براي دختران: راهنماي تمرین هاي 
 مقاومتي، قلبي عروقي، بدنسازي و خوراکي براي دختران نوجوان 015 

آموزش خانواده)هفت مفهوم بنیادي( 633 
  آموزش خانواده: راهبردهاي علمي و عملي با رویکرد پژوهشي 634 

آموزش خط ریز 762 
آموزش عملي مهارت هاي تحصیلي 465 

آموزش کودکان بیش فعال و کم توجه:)راهنماي عملي والدین، 
معلمان و مشاوران( 635 

آموزش کامل طراحي 763 
آموزش گام به گام برق و الکترونیک خودرو به انضمام بررسي 

تحلیلي مدارات الکتریکي پراید و سمند 741 
آموزش موثر در کالس درس: راهبردهاي پژوهش محور براي 

افزایش موفقیت دانش آموزان 466 
آموزش موضوعات جنسي 636 

آموزش و تمرین زبان انگلیسي آسان 1)قدرت کلمات( 335 
آموزش و تمرین زبان انگلیسي آسان 1 334 
آموزش و تمرین زبان انگلیسي آسان 2 336 
آموزش و تمرین زبان انگلیسي آسان 3 337 
آموزش و تمرین زبان انگلیسي آسان 4 338 

 آموزش هندبال در مدارس: معرفي هندبال براي دانش آموزان 016 
آن دیگري 071 
آن سفیدي 072 

 آناتومي آسیب هاي ورزشي براي بازتواني و آمادگي جسماني 017
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آنچه پسران باید بدانند 467 
آنچه دختران باید بدانند 637 

آنچه الزم است هر بیمار از بیماري خود بداند بیماري قند 638 
آندري تارکوفسکي: عناصر سینما 764 

آواي آرامش 073 
آیین پاسداري پیرامون وحدت، بسیج، دشمن شناسي 074 

آیین تندباد: تلخیص و بازنویسي اقبال نامه نظامي گنجوي 075 
  ابر یادگاري؛ گزیده اي از آثار اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي...  405

ابزارها و ماشین آالت مبلمان 742 
ابن حسام خوسفي 370 
ابو حنیفه دینوري 371 
اتفاق و بخشش 639 
احترام به والدین 640 

 اختالل نافرماني مقابله اي واختالل سلوک در کودکي:    اختالل هاي
رفتاري در کودکان از تشخیص تا درمان 007 

اخالق دیني یا فضائل فراموش شده در مناسبات اقتصادي 641 
ادبیات اختصاصي 580 

ادبیات جامع کنکور 581 
ادبیات کنکور مصور خط به خطي 582 

ارزشیابي کیفي توصیفي 566 
ارزیابي کاربردي عملکرد جسماني انسان 018 

از آزادگي تا یقین: شرح ابیات دیوان صائب تبریزي 406 
موید-  گزیده شعر والیي: سیدرضا  و  معرفي  روشني  دیار  از 

محمدجواد غفورزاده - غالم رضا شکوهي 407 
ازدواج 642 

ازدواج به سبک ایراني: دانستني هایي درباره پیوند زناشویي 643 
استعدادیابي و پرورش استعداد در ورزش 019 

 اشتباه مي کنید! من زنده ام 076 
اشتغال و کارآفریني 644 

اصول تعلیم و تربیت کودک از منظر مکتب اسالم و علم روانشناسي 468 
اصول جوشکاري برق و گاز 743 

اصول عمومي تدریس و پرسشگري 469 
اصول کلي تربیت فرزند: الگوي کودک 645 
اصول کلي تربیت فرزند: بچه بي تربیت 646 
اصول کلي تربیت فرزند: نقش والدین 647 
اصول مدیریت در کسب و کار جهاني 051 

اصول و مباني پدافند غیرعامل 020 
اقتصاد خانواده با تاکید بر آموزه هاي اسالم 648 

 اقدام پژوهي پژوهشي در جهت بهبود و اصالح عمل)راهنماي عملي( 470 
الفباي عشق 408 

الفباي موتور سیکلت سواري به زبان ساده 077 
الگوها و فنون نیاز سنجي در بهسازي منابع انساني 471 

امام باقي)عج(؛ تحلیل و تبیین زندگاني حضرت مهدي)عج( در 20 
گفتار 311 

امیر حسین فردي 078 
امیر علیشیر نوایي 372 

اندیشه ناب بررسي تطبیقي گزاره هاي اصلي تفکر انتقادي از 
نگاه صاحب نظران آن حوزه با دیدگاه امام  علي علیه السالم 472 

انسان و منابع محدود آب 622 
انگلیسي 1 اول متوسطه 339 
انگلیسي 2 دوم متوسطه 340 
انگلیسي 3 سوم متوسطه 341 

انگورهاي هزار مسجد 079 
انگیزش و اعتماد به نفس)با تاکید بر جنبه هاي مدیریتي( 473 

اوقات فراغت 649 
اولین درسنامه جامع زبان انگلیسي تخصصي 342 

اولین روزهاي مقاومت 080 
اولین کتاب بازیگري من: درس هاي بازیگري، تمرینات، دستورات 

و بازي هایي براي خردساالن 765 
ایدئولوژي و برنامه درسي 474 

ایرج افشار 373 
»ب« مثل بیمه »ج« مثل جدول 578 

با آموزگار اخالق: گزیده بوستان سعدي شیرازي 409 
با کارآفرینان 052 

بابایار 081 
باد مالیم: براساس زندگي شهید کالهدوز 082 

بادبادک ها 083 
بادست چپ: دهالویه 084 

باران که ببارد و جند داستان دیگر 085 
بازار یابي جهاني 053 

بازنشستگي: آغاز یا پایان؟
 475  Retirement The Beginning or the end ?
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بازي بازي با دم شیر 410 
باغ آرایه ها 583 

باغ حقیقت: گزیده حدیقه الحقیقه حکیم سنایي 411 
باغ خدا؛ گزیده اي از آثار اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي 086 

بچه هاي کشتي رافائل 087 
بخوان بشنو زندگي کن)مهارت هاي نه گانه زندگي( 650 

بدیع الزمان همداني 374 
براورنگ سخن: گزیده هفت اورنگ عبدالرحمن جامي 412 

براي آخرین بار: براساس زندگي شهید رداني پور 088 
بردیا و ملکه سرزمین عاج 089 

 بررسي اثربخشي آموزش یوگا بر کودکان داراي نشانگان بیش  فعالي 476 
برف 090 

برف و بهمن 091 
برنامه ریزي استراتژیک در آموزش و پرورش 477 

برنامه ریزي  درسي  در عصر پست مدرن 478 
برنامه ي بازاریابي: یک راهنماي کامل تصویري 054 
بسته آموزشي، برنامه درسي ویادگیري اثربخش 479 

بغض ابر 092 
بنیان هاي مدنیت و فرهنگ در شاهنامه فردوسي 584 

بوي غریب باروت: مریوان 093 
بهتر از شکالت مجاني 094 

بهترین همسر: واکاوي ارزش هاي جنسیتي زن در دیدگاه مکملي 
اسالم 651 

بهداشت روان و ورزش 021 
بهداشت شنا و شناگر 022 

بهداشت و ورزش 023 
بي خانمان 095 

بیش از چند نفر 096 
بیش فعالي از تعریف تا درمان 008 

پادشاه زیر درخت نارنج: براساس زندگي داریوش 097 
پادشاه و کنیزک 098 

پاک سازي فکر، جسم و روان 652 
پدر و مادر 653 

پدر و مادر در گذر زمان 099 
پرسپکتیو، سایه و انعکاس 766 

پرسش و پاسخ هاي مشاوره اي در زمینه نوجواني، جواني، ازدواج، 

مهارت هاي زندگي، تربیت دیني، تربیت فرزندان و تکنیک هاي 
آرام سازي و ضد استرس 480 

 پرسمان توحیدي 36 پرسش و پاسخ با موضوع توحید و خداشناسي 312 
پرطال 100 

پرندگان سخنگو 623 
پرواز به سوي بي نهایت 101 

پرورش جسم و تقویت ذهن 024 
پرورش رهبران 055 

پرورش زنبور عسل 624 
پرورش یادگیري مستقل راهبردهاي کاربردي در مشاوره تحصیلي 

براي افزایش موفقیت دانش آموز 481 
پژواک کوهستان 102 

پژوهش، تدریس، معلم پژوهنده 482 
پس از جدایي: چگونه یک شکست عشقي مخرب را به بهترین 

اتفاق زندگي بدل کنیم 654 
پسر اردي بهشت، مجموعه شعر 413 

پسرانم براي انقالب 103 
پسرم بالغ شده 655 

پشت تو قایم  شدن 104 
پکیج شوفاژ گازي 744 
پله چندم نردباني؟ 105 

پلیس و آموزش و پرورش)رویکرد تعاملي براي ارتقاي فرهنگ 
ترافیک( 483 

پنج راهکار و عوامل استراتژیک ارتقاي کارایي کارکنان و افزایش 
بهره وري و تحول در سازمان 484 

 پنج گنج ادبیات جامع)واژگان و امال مفاهیم و قرابت هاي معنایي ...( 585
پهلواني 375 

پیاده سازي استراتژي 056 
پیر جنگي 106 

پیشرفت هاي فناوري مرکب هاي چاپ 745 
 پیشگیري از اذیت و آزار دانش آموزان در مدارس)شیوه هاي موثر
 در کاهش اذیت و آزار دانش آموزان در مدارس با همیاري والدین،

معلمان و مربیان( 656 
پیشگیري از اعتیاد در خانواده راهنماي آموزشي 657 

پیش مرگ: براساس زندگي آریوبرزن 107 
تئوري موسیقي 767 
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تئوري و عمل در بازاریابي ورزشي پیشرفته 025 
تابستان و غاز سفید 108 

تبسم هاي جبهه 109 
تجارت اجتماعي 057 

تجالیي به روایت همسر شهید 110 
تحلیل آثار هنري 768 

تحول شعر کالسیک)شعرنو( از نظر قالب، محتوا، موضوع 414 
تدریس پژوهش محور؛ ساختارسازي هاي پژوهش محور1 براساس 

مدل E5 چرخه یادگیري 485 
تربیت اسالمي براي کودک ایراني 486 

تربیت بدني در مدارس 026 
تربیت در خانواده و اجتماع)مجموعه 30 مقاله پیرامون: انسان در 
 جهان امروز، تربیت در خانواده و اجتماع، فرهنگ، هنر و ادبیات(     487 
 ترجمان شکوه معرفي و گزیده شعر والیي: علي موسوي گرمارودي

- طاهره صفارزاده 415 
تعمیرکار دستگاه هاي سردکننده خانگي و تجاري 746 

تغذیه و رهنمودهاي تندرستي 027 
تغذیه ورزشي)ویژه کسب مدال طال( 028 

تقویت هوش و حواس کودک تا هجده ماهگي 009 
تکنیک هاي خالقیت و مدیریت تفکر 488 

تکنیک هاي نواربندي در آسیب هاي ورزشي 029 
تکنیک هاي نور در عکاسي: افکت هاي ویژه عکاسي در آتلیه، 

دیزاین و نورپردازي در عکاسي 769 
 تمرینات رسم فني ]کتاب فعالیت[: قابل استفاده  فراگیران  رشته هاي

فني وحرفه اي 747 
تمرینات کمکي براي ورزش هاي استقامتي 030 

تو را چشم در راهم 111 
توسعه مطالعات پژوهشي معلّمان)کاربردي کردن پژوهش( در 

آموزش و پرورش 489 
تولدي دوباره 416 

تولید کتاب)از ابتدا تا انتها( 748 
جامع ادبیات کنکور 586 

جانبازان 112 
جایزه 113 

جایي براي عروسک ها نیست 114 
 جزیره آتش: آبادان 115 

 جلوه اسالم پیرامون اسالم، انقالب و اهل بیت)علیهم السالم( 116
جنگ جهاني جمعیت: بررسي توطئه ها و سیاست هاي جمعیت 

در ایران و جهان 658 
جهان در قرن بیست و دو؛ پایان نظام سرمایه داري غربي، سقوط 
امپریالیسم امریکا، تاسیس حکومت جهاني به مرکزیت قدس 

شریف)جلد اول( 058 
جیب عجیب 117 

چالش هوش سطح آسان)جلد اول( 567 
چالش هوش  سطح بسیار سخت)جلد چهارم( 568  

چالش هوش سطح سخت)جلد سوم( 569 
چالش هوش سطح متوسط)جلد دوم( 570 

چالش هاي  اساسي  کودکان  بي سرپرست 659 
چتر تابستان 118 

 چتربازي در امواج؛ با اقتباس از زندگي نامه شهید جواد شاعري 119 
چرا بچه هاي خوب نمره هاي بد مي گیرند 660 

چرا نمي ذاري بچه ات درس بخونه؟! 490 
چشم انداز پرورشي مدرسه 491 

 چشم هاي من و مجنون: براساس زندگي شهید مهدي باکري 120 
چطوري خیلي بدخط بنویسیم 121 

چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اینترنت و تلفن همراه 
محافظت کنید 492 

چگونه به دانش آموزان کمک کنیم انعطاف پذیر باشند 493 
چگونه به دانش آموزان کمک کنیم ارتباط موثر برقرار کرده و 

تعارض را مدیریت نمایند؟ 494 
چگونه فرزندانمان را در ریاضي موفق کنیم 495 

چگونه کالسداري کنیم؟: فنون و مهارت معلمي 496 
چگونه همسر خوبي باشیم؟ 661 

چگونه هوشمندسازي را در مدارس ایران تقویت کنیم:)کاربرد هوشمندسازي 
در مدارس( 497 

چگونه یک آشپزخانه تمیز و زیبا داشته باشیم؟ 662 
چوپان کوچک 122 

498 Whats holding you back   چه عاملي مانع موفقیت شماست؟
چه  کنم هاي شاعران از آغاز تا امروز 417 

چهار بنیان معماري 770 
چهل نمایشنامه براي کودکان و نوجوانان جلد1 771 

چي بخوریم؟ چي نخوریم؟ 663 
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 حاشیه نویسي برمتن:     مروري بر بیست داستان کوتاه دفاع مقدس 123 
حافظ عاشق: عشق از نگاه لسان الغیب 418 

حج بزرگترین نمایش جهان یک تحقیق و پنج نمایشنامه 124 
حرف هاي زمیني براي بچه هاي زمیني 419 

حرف هایت را بلند بگو: گیالن غرب 125 
حرکات اصالحي 031 

حسابدار حقوق و دستمزد 059 
چایچیان-  حبیب  والیي:  شعر  گزیده  و  معرفي  دل،  حسینیه 

غالم رضا سازگار- علي انساني 420 
حقوق خانواده با تاکید بر آموزه هاي اسالم 664 

حقوق مخاطبان مطبوعات 499 
 حکایت ني: تلخیص و بازنویسي 4داستان هاي مثنوي معنوي 126

حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي)دفتر 
اول( 127 

حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي)دفتر 
پنجم( 128 

حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي)دفتر 
دوم( 129 

حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي)دفتر 
سوم( 130 

حکمت گمشده مومن است 131 
حکمت هاي فاطمي)شرح چهل سخن از حضرت فاطمه علیها السالم( 313 

حمداهلل مستوفي 376 
حواس پرتي)ارزیابي، آسیب شناسي و درمان( 300پاسخ به پرسش هایي 

رایج و 100 نکته 500 
حیات بالنده در نهج البالغه)تحلیل همبستگي یاد کرد مرگ و 

بالندگي زندگي( 314 
خار در گل، خار دردل 132 

خاطراتي از شهید رجایي: حدیث جاودانگي 133 
خاطره هاي خاکي: دل نوشته هایي براي جبهه و جنگ 134 

خانواده 665 
خانواده متعالي با تاکید بر آموزه هاي اسالم 666 

خانواده و حقوق فرزندان از منظر قرآن و احادیث 667 
خانه شاد، خانواده شاداب 668 

خدا در اندیشه انسان 315 
خدا در زندگي انسان 316 

خدا! اجازه؟: تمناي دل هاي پاک 135 
خشونت و امنیت در خانواده: رویکردي روش مند براي رویارویي 

با خشونت خانوادگي 501 
خط قرمز 136 

خنکاي ختم خاطره 137 
خواب گمشده مراد 138 
خواب هاي دنباله دار 139 

خواجه نصیر الدین طوسي)جلد اول( 377 
خواجه نصیرالدین طوسي)جلد دوم( 378 

خودت را بکش باال 140 
خودشناسي 669 

خوراک  مغز براي  مصرف  یک  سال 502 
خوش بختي، چه چیز نیست؟)چگونه خوشبخت نشویم!( 503 

خیال باف 141 
دارونامه سبز 670 

داستان پیدایش خط از کتیبه تا کتاب 772 
داستان دستان 142 

داستان واره شیطان و رازهاي هزارساله 143 
داستان هاي ارواح 144 

داستان هاي پلیسي 145 
داستان هاي شاهنامه 146 

داستان هاي وحشتناک 147 
دانش نوین در صنعت هواپیمایي با رویکرد مدیریت هاي تخصصي060 
 دانش و تکنیک هاي موفقیت در دو و میداني)همراه با مراحل آموزش ( 032

دانش آموز  شهید  میترا)زینب ( کمایي 148 
دانشنامه دنیاي دانش)ج1( 620 
دانشنامه دنیاي دانش)ج2( 621 

دانشنامه طبي مسائل مردان: آداب ازدواج و زناشویي)نگرشي به 
مسائل مردان با رویکرد طب سنتي و نوین( 671 

دانشنامه ورزش و تمرین 033 
دختري پشت خط 149 

در این خانه براي همیشه ماندم 150 
 در پرده هاي راز: تلخیص و بازنویسي اسرارنامه عطار نیشابوري 151

در جریان انقالب فرانسه: دفتر خاطرات لوییز مدره اک 152 
در خودماندگي و مشکالت ارتباطي: راهبردهاي کاربردي براي 

اولیا و معلمان 672 
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درآمدي بر درس پژوهي 504 
درآمدي بر کتاب مقدس و الهیات مسیحي 317 

درجست و جوي نان 587 
دردسر 153 

دردنامه سالک فکرت: تلخیص و بازنویسي مصیبت نامه عطار نیشابوري 154 
دردها هم زبان دارند 421 

درس پژوهي 505 
درس هایي از زیارت جامعه کبیره 318 

درضیه: شهید علي شرفخانلو به روایت مادر 155 
درک عمومي هنر 773 

درمان بیماریهاي کبدي و کبد چرب در طب سنتي 673 
درمان ذهن آگاهي اعتیاد: راهنماي مقابله با برانگیزان رفتارهاي اعتیادي: 
 674 DBTو ACT،CBT سوگ، استرس و خشم رویکردي یکپارچه از 

دروغگویي کودکان و روش هاي اصالح و درمان 506 
دریانوردي با دوچرخه 156 

دست نوشته نیم سوخته: براساس زندگي شاه عباس صفوي 157 
343 )English(Grammar101 101دستور زبان انگلیسي 

دسیسه 158 
دفتر خاطرات کلئوپاترا دختر نیل 159 

دفتر نویس امیر: براساس زندگي امیرکبیر 160 
دکوراسیون چوبي از طراحي تا اجرا 749 

دلتنگي هاي یک آپارتمان 422 
دلم مي خواست 161 

دنیاي کودکان موفق 675 
دنیاي هنر آشپزي انواع پاي 676 

دنیاي هنر آشپزي غذاهاي لقمه اي 677 
دنیاي هنر انواع برگر، کوفته و موساکا 678 

دنیاي هنر انواع سس، چتني، سالسا و ماریناد 679 
 دنیایي به رنگ رغبت ها: راهنماي کشف رغبت هاي تحصیلي و شغلي 571

دو قدم تا ماه روایتي از زندگي و شهادت معلم و سردار شهید علي رضا 
حاجي بابایي 162 

دوزخیان جاوید؛ پژوهشي تاریخي در باره قاتالن شهداي نهضت 
امام حسین )ع( 319 

دوست محمد گواشاني 379 
دوشنبه هاي دوست داشتني 163 

دهکده زرد 164 

دیابت، قاتل شیرین: روش هاي طبیعي براي پیشگیري و کنترل 
آسان بیماري قند 680 

دیوان انتظام سروده محمدرضا قطبي 423 
دیوان باباطاهر عریان 424 
دیوان هاتف اصفهاني 425 

راز سالمتي 681 
راز سیرون ها 165 

رازنقاشي هاي  ماني 166 
رازهاي ارتباط با جنس مخالف 682 

رازهاي بیشتري درباره ي کودکان شاد 683 
رازهاي تسخیر قلب همسر 684 

رازهاي جواني: چگونه جوان بمانیم؟ 685 
رازهاي موفقیت پسران 507 

راه روشن در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالي فرزندان 508 
راهبري برنامه درسي 509 

راهکارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان 510 
راهنماي آموزش فعال مربیان بهداشت مدارس 511 

034 ACSM راهنماي ارزیابي عوامل آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي 
 راهنماي تهیه شرح حال و مشاهده در روان شناسي بالیني کودک 686 
راهنماي جامع بیماران مبتال به سرطان سینه: تشخیص، درمان، 

تغذیه، مسائل رواني و اجتماعي 687 
راهنماي شیوه هاي نقد ادبي مجموعه ادبیات کودک 167 
راهنماي عملي اقدام  پژوهي)مباني نظري و عملي( 512 

راهنماي عملي پرورش هوش هیجاني کودکان 010 
راهنماي عملي تحلیل محتوا 513 

راهنماي کاربردي تدریس مدیریت ورزشي 035 
راهنماي کاربردي مدیریت استرس در نوجوانان)براي والدین، معلمان 

و درمانگران( 688 
راهنماي کلینیکي روان درماني پویشي 689 

راهنماي نگهداري گیاهان آپارتماني 625 
راهنمایي جامع براي هنرمندان و معماران: مباني پرسپکتیو 774 

رسم بردباري پیرامون صبر و بردباري وحاللیت طلبیدن 168 
رسم پایداري پیرامون جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمي 169 
رسم دوستي پیرامون سخناني با جوانان، مسئولین و ملت 170 

رسوالن آشنا توصیه به فرهنگیان و دانش آموزان 171 
 رشد اعتقادي دانش آموزان)رویکرد دیني در رشد اخالقي-اعتقادي( 514
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رشد و تکامل وضعیت بدني در کودکان: کسب وضعیت بدني 
 مطلوب و رشد حرکتي در کودکان با تاکید بر بازي و فعالیت بدني 036

رشید الدین فضل اهلل 380 
 رفتار درماني: روش هایي براي تغییر سریع رفتار کودکان11-4

ساله 515 
رقص مرگ برگ ها 426 
روان شناسي انتظار 320 

 روانشناسي بازي کودک و بازي هاي مناسب تولد تا یک سالگي 011 
روان شناسي تصویر سازي ذهني در ورزش 037 

 روان شناسي و آموزش مهارت هاي زناشویي و بلوغ افراد نابینا 690 
روایت شب دوم 172 

روایت شب نخست 173 
روایت شب واپسین 174 

روباه و کدخدا 175 
روز تاریک 176 
روز نهنگ 177 

روزگار گرشاسب: گزیده گرشاسب نامه حکیم اسدي طوسي 381 
روش بهتر زیستن گام به گام 516 

روش تحقیق به زبان ساده و کاربردي ویژه دانشجویان هنر 775 
کتاب هاي  محتواي  تحلیل  روش 
517 معلمان(  و  دانشجویان   درسي)ویژه 

روش شناسي تدریس محتوا 518 
 روش هاي تدریس)تعاریف، الگوها، ارزشیابي و یادگیري الکترونیکي( 519

روش هاي رویایي با ترس هاي کودکان از مدرسه 691 
روش هاي سنجش بالیني انواع چاقي 692 

روش هاي کمي تحقیق در برنامه ریزي آموزشي 520 
روي نیک بختي: گزیده مثنوي جام جم اوحدي مراغه اي 427 

ره آورد)انواع ادبي( 588 
رهبري گروه 572 

زبان انگلیسي)3( سال سوم دبیرستان کلیه رشته ها 345 
زبان انگلیسي سال دوم متوسطه کلیه رشته ها 344 

زبان بدن 693 
زبان بدن: راز و رمزهاي استفاده از زبان بدن در محیط کار 694 

زمخشري 382 
زمینه هاي روان شناختي نماز)شیوه هاي جذب به نماز با تاکید بر 

مکتب اسالم و اصول روانشناسي( 333 

زندگي با سرطان: حمایت هاي رواني، خانوادگي و اجتماعي 695 
زندگي چیست؟ 428 

زیبایي شناسي بصري 776 
زیبایي شناسي در معماري 777 

زیر چرخ کبود: بیت  هایي در وصف و ستایش آزادگي )1( 429 
زیر شاخه درخت به 430 

سواالت چهار گزینه اي تاسیسات و تهویه و تبرید 750 
سواالت چهار گزینه اي جوش برق درجه 1و2 751 

ساخت  ربات  جنگجو در سطح مقدماتي و ساده 002 
ساخت مان: دوکوهه 178 

سازمان ها و مراکز فرهنگي 573 
سال هاست که دیگر باران نمي بارد 179 

ستاري به روایت همسر شهید 180 
ستوده در آسمان ها و زمین 181 
سرگذشت فرش در ایران 778 

سرگذشت معماري در ایران 779 
سرودهاي دل: مجموعه شعر 431 

سفر در آینه: صد حکایت از منطق الطیر عطار نیشابوري 182 
سفرنامه مرغان عشق: تلخیص و بازنویسي منطق الطیر عطار 

نیشابوري 183 
سفري به دنیاي سرطان 696 

سواد بصري در طراحي صحنه تئاتر 780 
سوسک طالیي پرواز کن 184 

سوگ فرامرز: گزیده بهمن نامه ایران شاه 432 
سه تفنگدار 185 

سه داستان کوتاه 186 
سه قصه 187 

سهراب و سیاوش: دو دالور جاویدان 188 
سّیدبرهان الدین، مرشد موالنا 321 

سیاستگذاري در آموزش و پرورش 521 
 سیبویه 383 

 سید بغداد: قصه جیمي سرباز آمریکایي که به راز عاشورا پي مي برد  189 
سیدابو الحسن اصفهاني 385 

سید حیدر آملي 384 
سیري در سرویراستاري 190 

سین جین هاي خواستگاري 697 
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شادي هاي  زندگي به جاي  استرس 698 
شازده و پهلوان 191 

شاه ایران آرام: براساس زندگي عباس میرزا 192 
شاهزاده و گدا 193 

شجاعت خالقّیت 522 
شخص شخیص ثالث بزرگ )بیمه شخص ثالث با تکیه بر خودروهاي 

سنگین(   194 
شراب سرخ: مجموعه اشعار عاشورایي 433 

شرح پریشاني: گزیده مثنوي هاي وحشي بافقي 434 
شرحي بر نشانه ها: نشانه هاي گرافیک در ارتباط تصویري 781 

شرف الدین عاملي 386 
شروع دوباره 699 

شعر علوي 2: گنجینه شعر و ادب 435 
شعر قرآني: گنجینه شعر و ادب 436 

شفا با عطر گل محمدي 195 
شکوه دوران: براساس زندگي شهید عباس دوران 196 

شکارچي کوسه کر 197 
شکل گیري بنیادي و تکوین مباني موسیقي)1( 782 

شکوه ساسانیان 198 
شناخت چوب جلد اول: چوب هاي امروزي 752 

 شناخت    و تقویت مهارت هاي حرکتي در کودکان)با تاکید بر کودکان
  کنش  پریش، بیش  فعال، اوتیسم و سایر ناتواني هاي یادگیري( 700
شناسائي مفروضات بنیادین فرهنگ سازماني در محیط هاي 

آموزشي با تاکید بر آموزه هاي اسالمي 523 
  شوق هستي روش هایي براي ایجاد تغییر مثبت در زندگي 524

شهید سید داوود ساالري به روایت مادر 199 
شیخ کلیني 387 
شیربان 2  200 
شیربان 3  201 

شیرین تر از عسل: داستان هایي برگرفته از حکایت هاي کلیله و 
دمنه 202 

شیرین تر از عسل: داستان هایي برگرفته از حکایت هاي گلستان 
سعدي 203 

شیریني پزي شیرین بانو 701 
شیطونک سرزمین اعداد 204 

شیمي در صنعت چاپ 753 

574 )APAشیوه هاي استناد به منابع چاپي و الکترونیکي)سبک 
صحني از آینه معرفي و گزیده شعر والیي: مشفق کاشاني- 

سیمین دخت وحیدي- محمود شاهرخي 437 
صدرالدین دشتکي شیرازي 388 

صفات العاشقین)اثر موالنا هاللي جغتایي استرآبادي( 438 
صفر مرزي 205 

صمیمیت بین همسران)الگوهاي قرآني- روایي( 702 
صنعت شیر 626 
صید و صیاد 206 

ضرورت و قلمرو دین 322 
طبیب عشق: روایتي از زندگي دانشمند برجسته جهان اسالم 

استاد فرزانه دکتر فریدون عزیزي 207 
طراحي داخلي: نور و رنگ در دکوراسیون 783 

طراحي سازمان راهنماي عمل مدیران 525 
 784 FOR DUMMIES طراحي کمیک و کارتون

طراحي نشانه 785 
طلسم سیاه دل 208 

طوطي و بازرگان 209 
عاشق تو 323 

عالم برزخ)وقایع سفر مرگ و عالم قبر( 324 
عبدالرزاق سمرقندي 389 

عسلي 210 
عطاملک جویني 390 

عطر حضور و طوباي محبت 211 
عطر شهادت پیرامون شهید و شهادت 212 

عطشان: فکه 213 
عقل یازدهم در تعلیم و تربیت)اندیشه هاي نابغه تشیع خواجه نصیر الدین 

طوسي در تعلیم و تربیت( 325 
عالمه حلي 391 

 علم تمرین فوتبال: رویکرد علمي توسعه قدرت، سرعت و استقامت 038
علم، دین و فلسفه 326 

علي بن عباس اهوازي 392 
عمعق بخارایي 393 

عمو غالم 214 
غارنشینان 215 

 غمنامه بي قراري: تلخیص و بازنویسي لیلي و مجنون نظامي 216
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فانوس)امید و اکنون زیستي در آثار موالنا( 589 
فانوس شکسته بستان 217 

فرار از قطب 218 
فرزند تبعیض، پدر آزادي: زندگي و مبارزات مهاتما گاندي 219 

فرزندان امام حسین علیه السالم 327 
فرنیان ایران: براساس زندگي سورنا 220 

فرهاد و شیرین 439 
فرهنگ توصیفي علوم طبیعي در شاهنامه فردوسي)پزشکي، 
جانورشناسي، کاني شناسي، گیاه شناسي، موسیقي و نجوم(440 

فرهنگ مهندسي برق فشار قوي- جریان قوي 003 
فست فودهاي  آرینا: پیتزا - ساندویچ - اسنک- چیپس-سس- 

ساالد 703 
فصل آهو و کبوتر 441 

فضل  بن حاتم نیریزي 394 
فطرت بنیاد تربیت: رویکردي به تعلیم و تربیت اسالمي 704 

 فعال سازي رفتاري براي درمان افسردگي کتاب راهنماي درمانگر 705
فعالیت ورزشي و کنترل کلسترول 039 

فعالیت هایي براي رشد مهارت هاي حرکتي درشت 040 
فقط یک چاپ 221 

فقیه عاشق: عشق از نگاه امام خمیني)ره( 442 
فکر مي کني مطالعه بلدي؟! 526 

فناوري ساخت درهاي چوبي 754 
فنون رفتار درماني 706 

فهمیده هاي مدرسه: 64 فراز ادبي و داستاني براي کوچک ترین 
شهید دانش آموز 32 استان 222 

ُقلُقلک 223 
قبل از سپیدي 224 

قدرت شگفت انگیز تغذیه اي سلول هاي بنیادي: چگونه سیستم 
طبیعي بازسازي بدن خود را تقویت کنیم؟ 707 

قدرت و توان در ورزشکاران جوان براي سنین 7 تا 15 سال 041 
قصه شاه و درویش)از: موالنا هاللي جغتایي استرآبادي( 443 

قصه ها، افسانه ها و سروده هاي مردم و سرزمین کانادا 226 
قصه هاي آسیه آباد 227 

قصه هاي پریان کتاب زیتوني 228 
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب 229 

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي برگزیده از چهارده 

معصوم )ع( 230 
قصه هاي شیخ عطار 231 
قطب الدین شیرازي 395 

قطران شاعر گمنام تبریز 444 
قطره اي در بحر 232 

قطعات الکترونیک 004 
قلم در پابوس حرم 233 

قوانین فوتبال 042 
کارآفریني ورزشي تئوري و عمل 043

کاربرد بازي درماني 709 
کاربرد روان شناسي در پزشکي ورزشي 044

کاربرد هوش هاي چندگانه در کالس درس 529
کاربرگ آرایه هاي ادبي )سوم علوم انساني(590

کاربرگ ادبیات فارسي 1   591 
کاربرگ ادبیات فارسي 2   593 
کاربرگ ادبیات فارسي 3   595

کاربرگ ادبیات فارسي 1 )اول دبیرستان( 592 
کاربرگ ادبیات فارسي 2 )دوم ریاضي و تجربي( 594 

کاربرگ ادبیات فارسي 3 )سوم علوم انساني( 596 
کاربرگ انگلیسي 1    346 
کاربرگ انگلیسي2    347 
کاربرگ انگلیسي3    348 

کاربرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 )دوم علوم انساني( 597 
کاربرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 )سوم علوم انساني( 598 

کاربرگ زبان فارسي1    599 
کاربرگ زبان فارسي2   601 
کاربرگ زبان فارسي3   603 

کاربرگ زبان فارسي1)اول دبیرستان(  600 
کاربرگ زبان فارسي2)دوم ریاضي و تجربي(  602 

کاربرگ زبان فارسي3)سوم علوم انساني(  604 
کارکردهاي اجرایي در کودکان و نوجوانان راهنماي سنجش و 

مداخله  527 
 کاشانه ابرار: سیري در سیره عملي علماي معاصر در رفتار با همسر 708 

کاغذ در چاپ 755 
کالري شمار به زبان ساده براي عموم 710

کتاب آخر ادبیات فارسي 605 
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کتاب احمدي روشن 236
کتاب شیریني و شکالت عید نوروز 713 

کتاب جامع شیریني سنتي ایراني 711
کتاب جامع زبان انگلیسي پیش دانشگاهي 350

کتاب جامع زبان انگلیسي دوم متوسطه 351
کتاب جامع زبان انگلیسي اول متوسطه 349
کتاب جامع زبان انگلیسي سوم متوسطه 352
کتاب جامع شیریني مارماالدي و کرمدار 712

کتاب روزهاي مرده 237 
 کتاب کار اصول حسابداري 1: مجموعه مطالب مسائل و تست ها 061

کتاب کار و تمرین ادبیات فارسي1   606
کتاب کار و تمرین ادبیات فارسي2   607
کتاب کار و تمرین ادبیات فارسي3   608

کتاب کار و تمرین انگلیسي1   353 
کتاب کار و تمرین انگلیسي3   354 

کتاب کار و تمرین زبان فارسي2  609 
کتاب کار و تمرین زبان فارسي 3  610 

کتاب غالمرضا رضایي 238 
کتاب غالم علي رجبي 239 

کتاب معلم ادبیات فارسي1  611 
کتاب معلم ادبیات فارسي2  612 
کتاب معلم ادبیات فارسي3  613 
کتاب معلم زبان فارسي1   614 
کتاب معلم زبان فارسي2   615 
کتاب معلم زبان فارسي3   616 

کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمي )با رویکردي به کتابخانه هاي 
ایران( 528

کشش درماني جهت پیشگیري از آسیب  و تسکین درد 045 
کفش هایت را به من بسپار و چند داستان دیگر 234 

غالمحسین  استاد  از  که  درس هایي  واقعه:  جنس  از  کالسي 
شکوهي آموخته ام 241 

کلبه عمو ژو 242 
کلمات بیداري پیرامون نماز و روزه، احکام اسالمي، حدیت نفس، 

تقوا و حجاب 243 
کوچه هاي باران خرمشهر 235 

کودک متفکر 531 

کودکان مبتال به اتیسم: راهنماي والدین، مربیان و درمانگران 012 
کودکان یتیم 718

717 CODIP کودکان طالق: سلسله جلسات گام به گام برنامه
کودکان خوب، عادت هاي بد: راهنماي آزمون سن حقیقي براي 

پرورش کودکان سالم 716 
کمک به کودکان براي بهبود مهارت هاي ارتباطي 530 

کمک هاي اولیه کاربردي 715 
 355 )English Grammar(گرامر زبان انگلیسي

گردان شهادت 244 
گردشگري ادبي : حیدر بابا دوباره سالم)گام اول در معرفي ظرفیت 

جهاني گردشگري ادبي استان آذربایجان شرقي( 445 
گزارش درس پژوهي 532 

گزیده اشعار امیر معزي نیشابوري 446 
گزیده اشعار سیف فرقاني 447 
گزیده اشعار ظهیر فاریابي 448 
گزیده اشعار قاآني شیرازي 449 
گزیده اشعار کلیم کاشاني 450 

گزیده اشعار نظیري نیشابوري 451 
گزیده دیوان اشعار انوري 452 

گزیده دیوان اشعار شهریار 453 
گزیده سروده هاي پروین اعتصامي و رهي معیري 454 

گزیده غزلیات بیدل دهلوي 455 
گزیده منظومه ویس  و رامین 456 

گفت وگو با امام علي )ع( 328 
گل باغ آشنایي: گزیده لمعات فخر الدین عراقي 457 

گلرنگ خواص، انواع، ارقام، تولید و فراوري 627 
گمشده شهرزاد 245 

گنج راز: تلخیص و بازنویسي مخزن االسرار نظامي گنجوي 246 
گوژپشت نتردام 247 

گوهر 248 
گیس دراز و ریش دراز 249 

لبخند پشت پنجره 250 
 لجبازي کودکان: چگونه با کودک لجباز و نافرمان خود رفتار کنم؟ 013

لوگو تایپ 786 
ماجراهاي شرلوک هلمز جلد )1( 251 
ماجراهاي شرلوک هلمز جلد )2( 252 
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ماجراهاي ظفرخان شخص ثالث 253 
ماه پیشوني)متل هاي فولکلوریک چهارمحال و بختیاري( 254 

ماهي گیر و غول خمره و یک داستان دیگر 255 
مباني سازمان و مدیریت آموزشي 533 

مباني فناوري در صنعت برق 005 
مباني نظري محیط هاي یادگیري 534 

 مجلس اهل ادب: بیت هایي  در وصف و ستایش ادب و فروتني 256 
مجموعه اشعار صداي محبت 458 
مجموعه افسانه هاي ایراني 257 

مجموعه طبقه بندي شده  تاسیسات ساختمان 756 
مجموعه طبقه بندي شده  طراحي 1و2 787 

مجنون رفیقي هروي 396 
محالتي به روایت همسر شهید 258 

محمد صلي  اهلل  َعلیِه  و آله پیام آور صلح و آزادي 259 
محمد صلي اهلل علیه  و آله پیام آور صلح و آزادي)جلد دوم( 260 

مخفیگاه فوق سري بشقاب پرنده ها: منطقه51، مرموزترین منطقه 
ممنوعه  جهان 575 

مداخله رفتاري در افراد مبتال به اختالالت طیف اوتیسم 719 
مددکاري اجتماعي: مداخله در بحران 535 

مدرسه بانشاط 536 
مدعیان انتظار، دشمنان ظهور: مهدي علیه السالم به یقین خواهد 

آمد من و تو در هنگامه قیام کدام سو خواهیم بود؟ 329 
مدیران موفق درمدارس 537 

مدیریت استراتژیک 062 
مدیریت استراتژیک رسانه)از تئوري تا عمل( 063 

ـ نگرش یکپارچه)ویرایش  مدیریت استراتژیک سیستم هاي اطالعاتي 
دوم( 064 

مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم 720 
مدیریت بازاریابي صنایع دستي و هنرهاي سنتي 065 

مدیریت باشگاه ورزشي 046 
مدیریت دانش سازماني 538 

مدیریت رفتار کودک مبتني بر مهندسي رفتار 721 
مدیریت رویدادهاي ورزشي 047 

مدیریت شرکت هاي هواپیمایي با رویکرد بازرگاني، جهانگردي و 
هوانوردي 066 

مدیریت مالي خانه 722 

مدیریت مبتني بر تفکر شطرنجي 539 
مدیریت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت 048 

مدیریت و رهبري در سازمان هاي آموزشي 540 
مراحل اجراي تحقیق علمي 541 

مراحل رشد و پرورش کودک از تولد تا پنج سالگي 723 
مربي، نوجوان، خردورزي »راهنماي مربي« 542 

مرجع کامل اجراي سیستم اتصال زمین 006 
مرخصي اجباري 261 

مردي با نقاب آهنین 262 
 263 animal farm مزرعه حیوانات

مسعود سعد سلمان 397 
مشارکت اجتماعي 724 

مشاوره مدرسه)دیدگاه ها و کاربست هاي حرفه اي(543 
مشاوره و برنامه ریزي بدون اضافه کاري 544 

مشاوره: مهارتي کمکي براي معلمین و مربیان 545 
مشکالت یادگیري: آنچه معلمان باید بدانند 725 
مصاحبه بالیني پیشرفته به روش گام به گام 726 

معادن مینوتار 264 
معجزات غذایي و درماني گوشت و شیرشتر 727 

معجزه صمیمیت 728 
معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي)گروه علوم انساني( 546 
معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي)گروه علوم تجربي( 547 
 معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي)گروه علوم ریاضي و فني(  548 

معرفي طب سنتي-  اسالمي ایران 729 
معلم 92 549 

معلم  شهید  اکرم  عسکریان کرماني 265 
معلم  شهید  زهرا  قضایي 266 

معلم  شهید  صدیقه  عبدالعظیمي 267 
معلمي براي تمام فصول ویژگي هاي معلم موفق)با تاکید بر ارتباطات 

انساني( 550 
مقبره سازي هنر فراموش شده: بررسي گونه شناسي مقبره سازي و 
هنرهاي پیرامون آن در ایران و جهان ویژه طراحان، معماران و 

نوجوانان 788 
مقدمات بازرسي فني در گازرساني 757 

مقیاس هاي روان شناختي و خانواده فرم ایراني 730 
مالمحسن فیض کاشاني 398 
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ملک نبي: شوش 268 
من از عهده اش برمي آیم 576 

منیرو 269 
مواد اولیه مبلمان 758 

مواد و ابزار هنري 1 ابزارآالت 789 
موازنه معاش در اسالم 330 

مورد پژوهي در اختالالت رفتاري کودکان 551 
موشک ها و یک کاشي: دزفول 270 

مهاجر 271 
مهارت جوش 759 

مهارت سخن گفتن)سخنوري، سخن گوئي، مذاکره، مصاحبه و 
گویندگي حرفه اي( 731 

مهارت هاي زندگي ویژه زنان خشونت دیده 732 
مهارت هاي تعامل با فرزند 733 
مهارت هاي درس خواندن 552 

مهارت هاي زندگي 553 
مهارت هاي زندگي  ویژه  زنان خشونت دیده 734 

مهربان تر از نسیم : 99 قصه از زندگي امام خمیني)س( 272 
مهمان جامانده 273 

میر سیدعلي همداني 399 
میراث قصر شیرین 274 

میرزاي ناییني 400 
مي هران: مهران 275 

میهماني 276 
ناپیدا: براساس زندگي زنده یاد احمد متوسلیان 277 

ناتوي فرهنگي؛ شیوه مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي 554 
نام فیلم زندگي ات چیست؟ 278 

نامه هاي ناشناس: براساس زندگي شهید حسین خرازي 279 
نجواي سحري: مجموعه اشعار مذهبي و اخالقي 459 

نجیب زاده کوچک 280 
نخل هاي بي سر 281 

نردباني رو به آسمان 282 
نرم افزارهاي کاربردي براي طراحان گرافیک 790 

ورجوي  وکیلي  علیرضا  نشانه هاي  مجموعه  نشان داشت: 
 791 )1372-1392(

نشاني و چند داستان دیگر 283 

نصاب و تعمیرکار سردخانه هاي فریوني 760 
نصب و تعمیر کولرهاي گازي پنجره اي و اسپلیت 761 

نظارت و راهنمایي آموزشي در مدارس امروز: راهنماي عملي براي 
راهنمایان، مدیران و معلمان مدارس 735 

نظامي گنجوي 401 
نظریه انتخاب در کالس درس: به دانش آموزان آن چه نیاز دارند، 

بدهید آن چه مي خواهید دریافت کنید 555 
نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 736 

نقش دل 284 
نقش مشارکت و شوراها در نظام آموزشي و تربیتي مدارس 556 

نقشه ذهني و سازمان دهنده هاي گرافیکي 577 
 نقشه راه  منابع انساني راهبردي  تبدیل یک  ایده  بزرگ  به  یک  واقعیت

 کسب  و کار 557 
نقل و نبات 460 

نگاران ضمیر امثال و حکم غزلیات شمس 461 
نگارش مقاله علمي به شیوه عملي)براي کلیه رشته هاي علوم 

انساني و علوم پایه و فني و مهندسي در تمامي مقاطع( 558 
نگاهي نو به  برنامه ریزي آموزشي و درسي در هزاره سوم 559 

نگرشي  به  مدیریت اسالمي 560 
نمایشگاه پوسترهاي نسل نو طراحان گرافیک ایران 792 

نویسندگي 617 
نیازي شبستري و مثنوي شمع و پروانه 462 

و فریدون چنین مردي بود: براساس زندگي فریدون 285 
 والیت فقیه پیرامون والیت فقیه، صفات رهبري و روحانیت 286 

ویراستار)مقاالت و گفت و گوهایي در عرصه  ویرایش( 618 
هانس یورگن آیزنک 561 

هدیه به ماه 5 پاره هاي ماه زندگینامه بانوان شهید 287 
هدیه به ماه 6 خواهران آفتاب 288 

هدیه در اسالم 737 
هزار توي زندگي و چند داستان دیگر 289 

هزار دست دعا معرفي و گزیده شعر والیي: قادر طهماسبي-  محمدرضا 
سهرابي نژاد- حسین اسرافیلي 463 

هزار سال داستان هاي طنزآمیز ادب فارسي)از فردوسي طوسي تا 
مال حبیب اهلل کاشاني( 290 

هزار و یک شب 1 291 
هزار و یک شب 2 292 
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هزار و یک شب 3 293 
هفت 294 

هفت خان رستم 295 
هفت دختر، هفت پسر 296 

هفت گنبد: تلخیص و بازنویسي هفت پیکر نظامي 297 
هفت راهبردموفق براي بهبود 562 

همت بلند: براساس زندگي شهید ابراهیم همت 298 
همراه من؛ برنامه ریزي هفتگي کنکور 563 

هم سفر آتش و برف 299 
همه جاي ایران سراي من است 619 

همه را دوست بداریم 331 
هندسه نقوش: نقوش در هنرهاي سنتي 793

هنر درماني: براي کودکان و نوجوانان در خود مانده و سایر اختالالت 
رشدي 738 

هنگامه تغزل معرفي و گزیده شعر والیي: حمید سبزواري- نصراهلل 
مرداني- احد ده بزرگي 464 

هنوز هم صدایش توي گوشم هست: براساس زندگي شهید احمد 
کاظمي 300 
هورامه 301 

هیچ کس جرئتش را ندارد 302 
 یادداشت هاي ناتمام: روزنوشت هاي طلبه شهید مهدي خاتمي 303

یادگیري الکترونیکي)مقدمه اي بر مباني تعلیم و تربیت( 564 
یادگیري جادویي لغت 356 
یخ در بهشت صورتي 304 

یک لیلي و دو مجنون: طالئیه 305 
آنالیز اگزرژي نیروگاه هاي زمین گرمایي)ژئوترمال( 001 

قصه غصه هاي تو: دهلران 225 
357   )Promoting/ Reading/ Objectives( Pro2 

100 پرسش و پاسخ درباره آسیب هاي ورزشي شما 049 
101 تکنیک بازي درماني1 739 

101 تکنیک دیگر بازي درماني2 740 
13 حکایت شیرین از طهران 306 

کتابي  زبان(  حساب،  منطق،  هوش)ادراک،  تقویت  آزمون    360
 جامع براي تقویت I.Q همراه با برنامه  کوتاه مدت و بلند مدت 579 

528؛ بازروایي خاطرات بمباران شیمیایي 307 
547 روش براي مدیریت برتر 565 

6 قصه از اسکاروایلد براي بچه ها 308 
 358 Cloze Tests

English for electrical engineering: power, 
electronic, communication  control, 359
English for the students of accounting 360 
English for the Students of architecture and urban 
planning 361 
English for the students of graphic design  362
English for the Students of hardware, software, 
and IT 363 
English for the students of physical education 364 
)Learn English Through( Picture stories 1  365 
)Learn English Through( Picture stories 2 366 
)Promoting/ Reading/ Objectives( pro1 367 
Reading With Fun 1)75 English Anecdotes(368  
 Reading With Fun 2 (55 English Anecdotes) 369  
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پدید آورندگان )مولف و مترجم(
آئوریات، نادیا 520
آبرامز، جفري 048
آتالي، جاک 058
آدینه، مریم 288

آذرنگ، حمیدرضا 137
آذرنوش، مینا 534

آذري، مصطفي 364
آذریزدي، مهدي 229, 230, 231

آرازشي، نوید 025
آرمان، بشیر 511

آروپاردي، جلیس 579
آروني، شکوه 500

آرین، آرمان 172, 173, 174
آرین، فهیمه 530, 725

آزاد بخت، مجید 773
آزادان، مالک 046

آزادان، مهدي 042, 046, 047
آزادمهر، سحر 083
آزمون، جواد 026

آستین، عبداهلل 578
آصف پور، آصف 284

آغازي، عبدالرحمن 050

آفرینش، اکبر 649
آقا احمدي، صغري 271

آقازاده،  محرم 529
آقاغفار، علي 085

آقایي قهرمانلو، مهري 099, 105, 135, 
278 ,161

آل رسول، سوسن 702
آلن پو، ادگار 144

آلن، جن 493
آوندي،  محسن 018
آهنجان، شهرام 030

ابراهیم پور، سهیال 573
ابراهیمي،  حبیب اهلل 328

ابراهیمي، حسین 245, 296
ابراهیمي، سعید 339

ابراهیمي، عبدالحمید 053
ابوالحسني، راضیه 084

ابوالحسیني، طاهره 120
اپل، مایکل دبلیو 474

اتوود، مارگارت 226
اثني عشري، خدیجه 687

احدي، اردشیر 578

احمدنیا، علي 582
احمدي، احمدرضا 150

احمدي، پرویز 557
احمدي، علیرضا 644, 714

احمدیان، سکینه 098, 106, 131, 132, 
209 ,195

احمدیان، علي اصغر 664
احمدي رضایي، حسین 565

احمي، آرزو 237
احیایي، ملیحه 584
اختیاري،  حامد 563

اخوان، محمد علي 058
اخوي، سید محمد 104

اخوي، محمدسادات 410
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
نیروي  و  برنامه ریزي  پژوهش،  معاونت 
انساني، شوراي تحقیقات، گروه تحقیق و 

پژوهش 485 , 489, 532
اروجي، محمدرضا 340

ارول، جورج 263
اروین، جانتان سي 555

استاري، سمیرا 440
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اسدي، عباس 499
اسفندیاري، نرگس 708

اسکات، والتر 147
اسالتري، پاتریک 478

اسماجا، بریژیت 242
اسماعیلي،  رضا 585, 605

اسماعیلیان، پیمان 165, 264
اسمیت، جودن الین 040

اصغري، مریم 690
اصالني، محمدرضا 181

اعتضادي جمع، تکتم 696
اعتمادي، امید 358

اعرابي،  محمد 056, 062, 063، 064
 ,086 ادبي  آفرینش هاي  مراکز  اعضاي 

405
افشار، اسداهلل 311

افشارمند، زهره 031
افشاري، افسر 242

افشاري اصل، ایرج 091
افقه، سوسن 561

اکبرزاده، مهدي 571
اکبرلو، حسین 627

اکبري گندماني، مهرداد 075
اکو، اومبرتو 187

اهلل کرم پور، فاطمه 511
الوند، حمیدرضا 659

الهیان فیروز، محمد 431
الیوت، سوزان جي 654

ام پالمر، دبورا 530
امامي، غالمرضا 187
امامي، مصطفي 052

اماني، حبیب  725
امجدیان، کیوان 267
ام هالوول، ادوارد 500

امیدمهر، آزاده 600
امیدي، امیرحسین 627

 ,168  ,116  ,074  ,068 فاطمه  امیدي، 
286 ,243 ,212 ,171 ,170 ,169

امیدي، نبي 065
امیرخاني،  اعظم 465

امیري، سمیه 480
امیري، مجید 325

امیریان، سیدمحمدحسین 364
امیریان زاده، لیال 480

امیري چوالندیم، عیسا 789
امیني مقدم، اشرف 542

امیني، جمال 546, 547, 548
امیني، رحمت 765

امیني، سودابه 413, 441
انتظاریان، شهال 247, 262, 628

انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران 792
انصاري فرد، بهناز 537

انصاري، مریم 474
انصاري، هادي)طارمیلر( 762

انصاریان، معصومه 167
انصاري مهر، مسعود 539

انگلیش، روبین 494
انیسي، فریبا 265

اونق، عبدالرحمان 122
ایپچیان مقدم، عباس 556
ایران نژاد، محمدرضا 516
ایراواني، محمدرضا 052

ایزد پور، محمد رضا 668 , 733
ایزدمهر، شهناز 015

ایزدي، صمد 478
ایزدي، طاهره 059

ایزدي، علي  423
بَِرت، جیم 332

باباجاني، علي 134
باباحاجي، معصومه 345
باباربیع، محمدامین 219

بابایي، زهرا 633

باستان، مریم 715
باقري، بابک 341
باقري، علي 417

باي، علي 332
بایدالف، استیو 683

بایدالف، شارون 683
بایرامي، محمدرضا 272
بختیاري، ابوالفضل 634

براري، عباس 581
براري، علیرضا 029

برازش، علیرضا 318, 323 , 329, 331, 
442 ,418

براندون، لي 017
براون، نینا دبلیو 572

برد،  رابرت 764
برزگري  خانقاه، محمد 563

برزویي، محمدحسین 357, 367
برس سیلبرت، لیندا 660

 ,437  ،415  ,403 سیدحمیدرضا  برقعي، 
464

برگ، کریستین 045
برنت، فرانسیس هاجسن 280
برهان شهرضایي، پروین 304

بشیري، جبار 039
بصیري، مریم 211

بکایي، سارا 620, 621
بلمن، ژزف 770

بلور فروشان، نگار 710
بني سي، پریناز 559

بني عامریان، اقبال 426
بوسل، لیث ان دنزي 047

بوالک، آدریان 748
بولوند، یوستا 626

بهادري خسرو شاهي، جعفر 310
به پژوه، احمد 672

بهشتي پور، محسن 631, 632, 645, 646, 
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722 ,699 ,661 ,653 ,647
بهمن، شهناز 010

بهمني، پردیس 775
بیابانکي، سعید 463
بیان فر، فاطمه 013
بي باک، محمد 669

بي دویر، گریگوري 034
بیدي، فاطمه 320, 333, 468

بیرامي، منصور 310
بیشل، پال 033

بیلي، ریچارد 019
بیوک زاده، صبا 643
پانجو، مرضیا 562

پترزن، هانس یو آخیم 003
پرند، اکرم 688

پرویزیان، منیر 093
پزشکي، بهناز 008

پزشکیان، نصرت 698
پزشکیان، نوید 698

پسندیده، مهدي 349, 350, 351, 352
پم مونوز، رایان 141

پناک، دانیل 218
پناهي، سارا 014

پناهي رودسري، مهدي 544
پور شیخ، رضا 496

پور سلطاني زندي، حسین 649
پورشافعي، هادي 560

پور شاه آبادي، فاطمه 030
پورعلي کویخي، زهرا 473

پورقربان، زهرا 136
پوریزدان پناه کرماني، فرزانه 701

تایلر، جان 033
تبریزي، علیرضا 515
تجاري، فرشاد 025

تحویلي نائیني، آزاده 225
تدین، نجمه 300

تراختنبرگ، جنیفر 716
تروشو، آلن 782

تصدیقي، فروغ 533
تصدیقي ، محمدعلي 533

تفضلي، دارا 359
تقدسي، منصوره 711, 712, 713

تقي زاده مطلق، محمد 062
تنومند، رویا 693

تواین، مارک 193
تور کیلدسن، جرج 720
توکلی، امین 251، 252

توکلي، زهرا 216
توکلي، زهیر 151, 154, 246, 297

توکلي، مهدي  020
توکلیان فرد، محمود 049

توکلي طرقي، الهام 738
تویسرکاني، مهرداد 200, 201

تیاري، کیوان 518
ثابت، پویان 049

ثابت نژاد، جواد 579
جابري، علیرضا 342

جارلبرت، مارتین 620, 621
جام برسنگ، طاهر 117

جاناسن، دیوید 534
جرارد کادوسون، هیدي 739, 740

جزیني، محمدجواد 072
جعفري قنواتي، محمد 290

جعفري، لیال 176
جعفري، محمدرضا 459

جعفري، محمدعلي 088, 178, 196, 268
جفرز، سوزان 576

جالل نژاد، سید جمال 517
جاللي، مجید 202, 203

جاللي، مهدي 054
جلیني، لیال 205, 269

جمالي راد، مصطفي 024

جمشیدي، نازنین 194
جمشیدي ها، حمیده 204

جنتایل، دینا 035
جوادي، روح اهلل 360

جوادي، سید علي 729
جوشي، آنانت ان 518

جهانگیري، فریده 676, 677
جي راتي، جان 500

چادویک، سیمون 043
چان، رنه 679

چاووشي زاهد، جالل 185
چیکي  وولف، لوئیس اي 481
حاتمي بهمن بگلو، زینب 040

حاجیاني، مسعود 049
فرد، سیدمسعود 347،  حاجي سیدحسیني 

346 ،354 ,353 ,348
حافظي، علیرضا 700

حبیبي، حامد 255
حبیبي، مجتبي 139

حجواني، مهدي 190
حدادنیا، سیروس 704

حسن زاده فروغي، علي 735
حسني هنزایي، وحید 160

حسیني، خالد 102
 حسیني، فاطمه 478

حسیني، معصومه 092
حسیني قاسم آباد، علي 010
حقیقت ثابت، حسین 064

حقیقي، مریم 146
حمیدي، اشرف 472
حیاتي، مژگان 709
حیدري، شیما 689

حیدري، مصطفي 217
حیدري، یعقوب 156

خادم، مژگان 054
خاطري، منا 555
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خاکپور، عباس 538
خاکي، احمد 021
خالدي، ندا 014

خالصي، مریم 034
خانزادیان، سرو 215
خجسته، سارا 002

خداپرست، علي اکبر 228
 ,362  ,361  ,360 ابوالفضل  خدامرادي، 

363
خدري  خان آبادي، عبدالرضا 560

خسرواني، زهره 142
خسروشاهي، مریم 763

خسروي، سارا 192
خسروي، محسن 111

خشنودي فر، مهرنوش 564
خلیلي پویا، حسن 652
خنجري، نسرین 273
خواجوند، نورعلي 033

خوگر، نیکي 144, 145, 147
خیاباني اصل، ناصر 514

خیاباني، ناصر 536
خیري، فروزان 786

دابروفسکي، کریستن 765
دادفر، آزاده 263

دانشگر، بهزاد 285
دانشور جلیل، فاطمه 261

داودآبادي، حمید 109
داودي نژاد، مسلم 682, 684, 697

داوسون، پگ 527
داهي، محمد رضا 625
دبلیوکي هو، گري 049

دبیري، عاطفه 506
درخشي، علي 077

درویش، معصومه 061
درویش نژاد، زهرا 033

دریاني، محمد 671

دریایي، محمد 673, 727
دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 
با کمک کارول کامپفر از دانشگاه یوتا 657

دو آمیلیو، زوزف 774
دورستین جي، الري 039

دولتخواه، مجتبي 777
دوما، الکساندر 185

دویل، آرتور کانن 251, 252
دي، هالي 767

دین، سري بي 466
دیوکان، بهزاد 025
دیوید، فرد آر 062
دیویس، تامارا 543

دیویس، شاال اي 034
ذاکري، اکرم 678, 679

ذوالنوریان، سعید 780
رابینسون، متیو 046

راجي کاشاني، سهیال 149
راجي کاشاني، مریم 406

رادفر، جمال 772
رافعي، طلعت 012
رایلي، توماس 038

رباني  گلپایگاني، علي 322
رجبي،  غالمرضا 730

رجبي، مریم 778
رجبي متین، زهرا 103

رحمي، ژاله 514, 536
رحیمي، علیرضا 022
رحیمي، حسین 696

رزاق زداه، لعیا 180
رزاقي، رضا 636

رزمي، عباس 020
رستمي، پریسا 783
رستمي، ربابه 040

رسول  زاده، میکائیل 445
رسولي، فرحناز 299

رسولي، فریبا 444
رشید، محسن 433

رشیدي، فرنگیس 630
رضائي، محمد 700

رضازاده، حمیدرضا 469
رضایي، علي 759

رضایي،فاطمه 659
رضایي، مونا 040

رضایي، مهدي 744
رضایي، همایون 059

رضوي،  آرام 185
رضوي اراني، سید محسن 274

رفیعي، حسن رضا 483
رکني، سهیل 787

رمزي اولمن، جیمز 186
رمضاني نژاد، رحیم 046

رمضاني،  اکرم 596, 597, 598
رمضاني، مهدي 233

رنجبرزاده، اکبر 320, 333, 468
رنجي پور، علي 253

رنگ آور، حسین 754
روایي، علي 718
روچ، استیو 492

رومرو، مارگاریدا 359
ره پیک، حسن 313

رهنما، نادر 038
ریشهري، نوشین 498

ریگبي، کین 656
ریمن، میشل پي 018

رییس محمدي، علي عباس 361
زارع، رحیم 063

زارع، مهدي 097
زارع پور، علي محمد 484

زارع زاده، فرنیان 220
زارعي، امین 741

زارعي، محمد 729
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زالي، سمانه 238
زاهد بابالن، عادل 574

زرکنده،  بتول 619
زرگر، طیبه 649

زندیان، سعیدا 308
زنگنه، حسین 534

زنوزي جاللي، فیروز 163
زهراکار، کیانوش 543

زیر نظر شوراي ویراستاران 618
ژولي، دومینیک 152

سادات اخوي، سید محمد 256, 429, 460
انسان شناسي هومرو  سازمان مطالعات  و 

526
سازمند، هانیه 589
سالمي، حمید 428

سالونکي، کاویتا 518
سامرسال، آلن سي 707

 ,610  ,608  ,603  ,595 احمد  سبحاني، 
616 ,613

سپانلو، کیوان 501
سپهر، مسعود 781
ستوده، مهرداد 757

سجادي بافقي، سید حسین 667
سخنگویي، یحیي 031
سدویک، مارکوس 237

سعیدي، رضا 345
سعیدي، مریم 769, 774

سالمتي، پیمان 638
سلحشور، تورج 764

سلحشور، ماندانا 552, 691, 723
سلطاني، محمد 471

سلطاني سمیرمي، رسول 499
سلطاني محمدي)سما(، عباس 670

سلیماني، شیرین 069
سلیمي، مینا 507

سلیمي آوانسر، علیرضا 018

سمائي نیا، فهیمه 357, 367
سویفت، جاناتان 069

سهیلي راد، لیال 637, 662, 685 , 703
سهیلي زاده، لیال 467

سیادت، سید علي 540
 سیبسون، اندي 033

سیرز، مارتا 675
سیرز، ویلیام 675

سیلبرت، آلوین جي 660
سیلتي، دورن 043
سیلورز، جنیفر 738

سینیسکالکو، ماریاترسا 520
شارکي، برایان 027
شانظري، زهره 692
شانک، دیوید 047

شاه آْبادي، حمیدرضا 302
شاهرضائي، سعید 774
شاهسواري، زهرا 553
شاهي، محمدرضا 007

شجاعي، مریم 158
شرافت ، سیدمحمدجواد 407, 420

شرفخانلو، حسین 076, 155
شروه، عربعلي 768, 776

شریعتي، محمد 182
شریعتي، مریم السادات 482

شریفي، شهال 295
شریفي درآمدي، پرویز 007

شعبان نژاد، افسانه 430
شعباني، عباس 021

شعر باف زاده، عادله 332
شفیعا، ایمان 114

شفیعي، معصومه 497, 554
شفیعي فر، الهام 738

شکري، زهرا 594, 602
شکور صفت صدیقي، زیبا 007

شکوهي یکتا، محسن 688

شمسي، عبدالحسین 332
شواخي، علیرضا 474

شوارتز، اریک سي 025
شوالتز، فرانتس 769

شهباز، منیژه 501
شهیدي، گیتي 576

شیباني، معصومه 258
شیخي، مژگان 108

شیخي محمدي، محمدرضا 189
شیرازي، جلیل 359
شیرازي، فرهاد 330

شیشه گران، پرویز 123
شیفر، چارلزاي 739, 740

صاحب الزماني، منصور 045
صاحبي، علي 650

صادق نیا، محسن 101, 179, 206, 294
صادقي پور، حمید رضا 038

صادقي، داود 060, 066
صالح پور، معصومه )منیژه( 508

صالح زاده، کریم 032
صالحي، منصوره 523

صالحي امین، علیرضا 473
صالحي طالقاني، امیر 620, 621

صامتي، مرثا 157, 279
صبوري، حسین 270

صحنه، یداله 232
صدق روحي، گلنوش 014

صفالو، سارا 199
صفانیا، علي محمد 720

صفري، طیبه 719
صلیب سرخ بریتانیا 715

صمدي، علي 034
صمدي فیروز آبادي، بصیر 627

ضرغام، انوشه 466
ضرغامي، محترم 663

ضیاء توحید، محمد 317
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ضیایي نجف آبادي، مریم 207
ضیغمي، محمد رضا 079

طالع، امین 788
طالع ماسوله، طاهره 009

طاهرآبادي، میثم 639, 640, 642, 644, 
724 , 714 ,665

طایفه، محمود 355, 356
طباطبائي نژاد، سیدجمال 580

طبسي، احترام 358
طعان، محمد 189

طغرایي، نوشین 752
طهماسبي فرحدل، نسترن 414

طیبي، صدراهلل 486
ظریفي، مجتبي 019

ظفري نژاد، عادل 505
ظهیري، نسترن 113, 153

عابدي شاهرودي، محمدرضا 143
عابدي، احمد 332, 481

عابدي، داریوش 221
عابدي، قدرت 512, 721

عابدیني، عیسي 558
عامریان، مجید 363

 ,601  ,599  ,593  ,591 شهناز  عبادتي، 
615 ,614 ,612 ,611, 609 ,607 ,606

عباسپور، الهام 756
 عباس پور، نورعلي 010

عباسپور تمیجاني، محمد حسین 487
عباس زاده، حسین 250

عباس نژاد، امیرمحمد  307
عباسي  آبخواره، علي 558

عباسي، ابوالقاسم 350
عباسي، حامد 034

عباسي، زهرا 115, 275
عبدالحسیني، سهیال 234
عبدالصمدي، محمد 641

عبدالمحمدي، علیرضا 586

عبدالملکي، حمداهلل 530
عبداله زاده، گیتي 695

عبدلي، بهروز 044
عبدي، ریحانه 141

عبدي، عباس 177, 197
عبدي، محمدرضا 717

عرب، هانیه 416
عرب طاهري زاده، زهرا 030

عرفاني، وحید 680
عزیزي، طوفان 694

عزیزي، علي 787
عزیزي، ناصر 583

عسکرزاده، محمدمهدي 082, 277
عسکري راد، حسن 133

عسگري، مهناز 159
عصري ، آزاده 578

عطائي، زینب 107, 213
عظیمي، احسان 291, 292, 293

عظیمي فر، شیرین 481
عفراوي، بهرام 786
عقیلي، محمد 648

علفیان،  پروانه 590,604
علوي، آیدا 184

علوي، حسین 029
علوي، علي 435

علي شاهرودي، فروغ 140
علي نوري، محمد 674

علي دوست قهفرخي، ابراهیم 027
علیرضایي، وحید 198

علیزاده  لداري، مهدي 553
علیزاده، محمد حسین 017

عنبرستاني، سعید 582
عوض بخش، زهرا 067, 298
عوض زاده، پرستو 193, 280

غفاري، شبنم 125
غفاري، محسن 324

غفراوي، بهرام 790
غالمرضایي، حمیدرضا 728, 747

غالمي حیدرآبادي، زهرا 657
غالمي مایاني، ابو القاسم 588, 617

غالمي، آرزو 531
غیور نجف آبادي، ریحانه 335

فارل، میخائیل 672
فاضلي  بیابانکي، اکرم 314

فایگن بوم، اوري 041
فاین، آن 121

فتحي، حیدر 545
فدایي حسین، حسین 765

فدراسیون بین المللي فوتبال)فیفا( 042
فراست، قاسمعلي 281
فرامرزي، محمد 038
فراهاني، کیاوش 345

فرجي، رضا 019
فرح آبادي، رامک 742, 749

فرشته آذري، رقیه 073
فرضي پور، سودابه 094
فرمینه، ماکسینس 090

فرهادیان، علي 010
فرهنگ،  مهگان 780
فرهنودي، فرهاد 626
فریتاس، اف. سي 219

فرید افشین، فریبرز 763
فریدنیا، مهرسا 022

فریدني اسفنجاني، جعفر 491
فریدوني، علي 458
فقهي، ایمان 044

 فکري، محمدحسن 748
فلچر، سوزان 245

فلکي مقدم، مرتضي 343
فوالد پنجه، مجتبي 006
فوالدي نسب، کاوه 779

فونکه، کورنلیا 208
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فهیمي، زهرا 344 , 345
فیاض میالني، رعنا 014

فیاضي، رضا 227
فیرینگتون، برایان 784

فیشر، ریچارد 019
فیضي، اکبر 550

فیلي، ایاد 421
قائدي، فاطمه 235

قادري، محمود 056
قادري، مصطفي  478

قاسم پور مقدم، حسین 509, 518
قاسمي، حمید 731
قاسمي، سمیرا 188

قاسمي، سید فرید 373
قاسمي، شیوا 687

قاسمي، صالح 309, 312, 658
قاسمي، مریم 071

قاسمي افشار، محمدحسین 745
قاضي، مرتضي 080, 236

قبادي، زهرا 488
قدرتي، سیما 572

قدرتي، مهدي 007
قرباني، بهنام 011
قرباني، خلیل 462
قرباني، محمد 683
قلیچ لي، بهروز 525

قمراني، امیر 700
قنادي، سوزان 008
قنبري، فرزانه 019

قندهاري، شقایق 660
قوجق، یوسف 282
قوجقي، مریم 036

قهاري، شهربانو 706, 732, 734
قیطاسي، مهدي 036

کاب، ویکي 628
کابانیس، دبورا 689

کاردواني، راحله 651
کاردول، گلن 028

کارزاني، فاطمه 305
کاشانکي، روح اهلل 753
کاظم زاده، جمیله 248
کاکویي، مرضیه 506

کاکیا، لیدا 633
کال، نیکوال 531

 ,569  ,568  ,567 ایمان  کامل جهرمي، 
570

کانادي، جان 768
کتلر، الن 545

کتلر، جفري 545
کرافت،  جولي اس 674

کرباسي، مهرداد 770
کربالیي، محمد 541
کرماني، میرجواد 577

کرمي، اشرف 476
کرني، کریستوفر 551

کریستي، آگاتا 145
کریستین سن، رالف 557
کریم زاده، حسین 624

کریمي دستگردي، اکبر 623
کریمي، راضیه 110
کریمي، رامین 693
کریمي، زهره 539

کریمي، عبدالعظیم 503
کریمي، غالمرضا 016
کریمي نژاد، کلثوم 705

کشاورزي ارشدي، فرناز 686
کالته عربي، جواد 096

کالرک، استیو 064
کالرک،  پامال 677, 678

کالم، ترزا 709
کلمن، ران 565

کلهر، مژگان 070

کلي یري، بورلي 070
کمپاني واال، زهرا 567, 568, 569, 570

کوئیر، ریچارد 527
کوپر، یان 501

کورتز، لیزا آي 700
کوردر، زیزو 200, 201

کوزه چیان، هاشم 047، 048
کونکه، الیزابت 693
کونگ،  لوسي 063
کهلویي، زهرا 543

کهن، باربارا 296
کهنسال نودهي، مریم 779

کیاني، حسین 522,186
کیانیان، داوود 124, 771

کیگان، وارن جي 053
کیواني، مژگان 254

گائیني، عباسعلي 014، 028، 039, 041
گراتزر، گئورگ 502
گرادستین، دونا 576

گراف، لیزا 118
گرگوري، کریستیانا 159
گروتر، یورگ کورت 777

گرین، مایک سي 053
گرینول، کریستوفر 047

گل پور، محسن 051
گلدینگ، جولیا 165, 264
گلستاني داریاني، نادر 003

گلشني، مهدي 326
گلشیري، سیامک 089

گل محمدي، حسن 226
گله داري، حمید 244
گنج، حسنعلي 766
گنجي، محمد 629

گود، کاترینا 015
گودرزي، محمد علي 726

گودرزي، محمود 043
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گودیني، محمدعلي 100, 119, 249
گومان، کارول کنسي 694

گیالني، آزاده 016
الجوردي، شیدا 152

الچمن، جان 007
الچینا، آلن 015

النگ، اندرو 228
النگارتي، لینته 494
لساني، مهدي 537
لطفي، شاهین 575

لطفي، علي 581
لطیفي، سپیده 017

لعل علیزاده، حسن 566
لند، سوزان 534

لوئیس، جاش 049
لوچتنبرگ، دیتمار 030
لوندگرن، ماکس 117

مارتل، کریستوفر آر 705
ماگنوس انزنسبرگر، هانس 204

مالمیر، روح اهلل 222
مالو، هکتور 095

مانسک، روبرت سي 018
مبشر، امیر 042

متولي، علیرضا 078
متین راد، مهرداد 675 ، 716

متیوس، والتر 007
مجاهدي، محمدعلي 404

مجتبي، نیازي 635
مجدفر، مرتضي 479
مجیدي، مهرداد 784

محسني حقیقي، حجت 654
محمد اسماعیل، الهه 739، 740

محمد نژاد، همت 519
محمدخاني، طیبه 702

محمدزاده، مرضیه 319, 327
محمدزماني، جواد 403, 415, 437, 464

محمدلو، حسین 745
محمدي، داود 471

محمدي، رفیقه 461
محمدي، کاظم 321, 408, 436

محمدي، هیمن 045
محمدي نیک، اله نظر 470, 486, 504

محمودي، محدثه 672
محي الدین، افشین 581
مرتضوي، مهشید 707

مرداني، مهدي 422
مرزوقي، رحمت اله 704

مرزوقي، محمدرضا 087
مرشي، کاترین 009

مریو، میشل 782
مسعودي ریحان، غالمحسین 175

مسگري، علي 743
مشایخ، محمدرضا 029

مشایخ، مریم 492, 495
مشقي، فاطمه 166

مشکل گشا، مرجان 715
مصدقي نیک، کبري 634

مصطفوي، محمد 571
مصطفي، حسن 016

مطر، احمد 421
مطهري، مرتضي 315, 316

مظفري مال امیري، پرویز 526
مظلومي، فاروق 164

معراجي پور، محبوبه 148, 288
معصومي نژاد، سیداحمد 239

معظمي، ابراهیم 162
مغیثي، حمیدرضا 001

مفاخري، احمد 019
مفیني، هلن 010

مقبلي، آناهیتا 775, 785, 793
مقومي گیلوائي، فاطمه 510

مک  فیت، سین 473

مک دونالد،  رز 029
مک دونالد، مالکوم 054

مک فادن، دینا 247
مک لنان، اندرو 056

منافي، کریم 032
منتظري، مهدیه 210
منجزي، فرمهر 121

منصوربیگي، ثریا 224
منصوریان، فرخنده 549

موریس، پیتر 054
موسوي، سید علي 737

موسوي، طیبه 654
مولوي، ریحانه 283

مومني جاوید، مهرآور 705
مهاجري، زهرا 257
مهدوي، لیال 756

مهراني، هرمز 053
مي، رولو 522

میاح، امید 751
میاح، علي 746, 750, 760, 761

میرزا آقایي خوانساري، علي اکبر 681
میرزاآقاتبار، علي اکبر 587

 ,409  ,402  ,381 یوسفعلي  میرشکاک، 
457 , 434 ,432 ,427 ,412 ,411

میرصادقي، علي 490
میرفخرایي، وحیده 793

میرکیاني، محمد 419
میري، خیزران 696

میلر، تد 014
مینتن، سو 048

مینز، استفان 113, 153
مي یر، لوسیو 776

نادري نوبندگاني، زهرا 705
نادري،  ناهید 521
ناصري، علي 138

ناظمي پناه، مهدي 755
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نبي زاده، حامد 006
نجفي، محمد 540

نجفي پازوکي، معصومه 541
نجیب  نیا،  کیوان 622

نریماني، امیر 744
نسب فیروز جاه، محمد علي 045

نصیري، بهروز 655
نظري، امیر 742, 749, 758

 نظري، خسرو 493، 494، 562
نظري، شهرام 025

نظري، عبدالمجید 362
نعمتي  پیرعلي، دل آرا 314, 651

نعمتي مقدم، رضا 349, 350, 351, 352
نقشینه  ارجمند، محسن 502

نقي زاده، عبدالحسین 509, 518
نوئل، جیم 055

نوحي، محمد 025
نوروزیان، حسن علي 112

نوروزي سید حسیني، رسول 047, 048
نوري، ربابه 674
نوري، رضا 028

نوریس، ریک 524
نوستلینگر، کریستینه 184

نویدان، گلناز 767
نیازي، محسن 666, 736

نیازي تبار، مریم 035
نیستاني، محمدرضا 241

نیک بین، ناهید 223
نیک جو، بهاره 675، 716
نیک روح متین، فرزانه 306

نیک زاد، مسلم 005
نیکزاد، نیلوفر 118

نیک نژاد خسمخي، مریم 057
نیلوفري، علي 551

واعظي، مظفرالدین 520
واالیي، علي اکبر 240

والي، فواد 620, 621
وایلد، اسکار 308

وتر، آرلن 501
وجداني، عبدالحسین 214

ورنر، دوگ 015
وزیني طاهر، امیر 030

وست وود، پیتر 725
وسکات، وایني 041

وکیلي، جواد 014, 041
وکیلي ورجوي، علیرضا 791

والیتي، علي 334, 335, 336, 337, 338
والیتي، علي اکبر 370, 371, 372, 374, 
 ,382 ,380 ,379 ,378 ,377 ,376 ,375
 ,389 ,388 ,387 ,386 ,385 ,384 ,383
 ,396 ,395 ,394 ,393 ,392 ,391 ,390

528 ,401 ,400 ,399 ,398 ,397
ولسي، کریس 048

ولیئي محمدآبادي، قربان 126, 127, 128, 
183 ,130 ,129
وهرا، آروین 495

ویلسون، گري 507
ویلیامز، ربکا اي 674
ویلیامز، کریس 745
هادوي، هایده 055
هادي، حمداله 039
هادیان، نویدا 276

هادي نیا، ابوالفضل 368, 369
هاروي، ویرجینیااسمیت 481
هاشمي، علیرضا 056, 063
هاشمي احتساب، مریم 090

هاشمي نصرت آبادي، تورج 310
هانتر، جسون دي 025

هاوارد، توماس 049
هاوشکي، حسین 365, 366

هسایون، دي.جي 625
همایونفر، سعید 600

همتي، سولماز 777
هندرسون، کارال 649

هنرمند، میترا 266, 289
هنري، حبیب 043

هور، آلیور 262
هورن، سام 498

هوشیار، بالل 583
هومن، عباس 513

هیرادفر، پریچهر 524, 656
هیکس، راجر 769

هیکویي کوهزادي، علیرضا 592
یثربي، سید یحیي 259, 260

یحیي زاده، حسین 535
یداله زاده، عهدیه 023, 037

 ,439  ,438  ,425  ,424 عباس  یزدي، 
 ,451 ,450 ,449 ,448 ,447 ,446 ,443

456 ,455 ,454 ,453 ,452
یزدي، فرهاد 004

یزدي، مرتضي 475
یزدي، مصطفي 004
یزدي نژاد، زهرا 303

یسنا، یاسر 301
یعقوبي، فریده 008

یکتاه خواه، سرور 008
یوسف زاده، حبیب 095

یوسفي، محمدرضا 081, 191 
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موضوع
برق

006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001

بهداشت و كودكیاري
013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007

تربیت بدني
 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014
 ،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024
 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034

049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044

حسابداري و بازرگاني
 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050

066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060

داستان
 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067
 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077
 ،096 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087
 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097
 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107
 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127

 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137
 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147
 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157
 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167
 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177
 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187
 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197
 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207
 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217
 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227
 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237
 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247
 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257
 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267
 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277
 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287
308 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،300 ،299 ،298 ،297

ديني
 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309
331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320 

روان  شناسي
333 ،332



329 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ 14

زبان هاي خارجي
 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334
 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344
 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354

369 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364

زندگینامه
 ،379 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370
 ،389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380
 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390

401 ،400

شعر
 ،411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402
 ،421 ،420 ،419 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412
 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422
 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432
 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،442
 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،454 ،453 ،452

464 ،463 ،462

علوم تربیتي
 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،465
 ،484 ،483 ،482 ،481 ،480 ،479 ،478 ،477 ،476 ،475
 ،494 ،493 ،492 ،491 ،490 ،489 ،488 ،487 ،486 ،485
 ،504 ،503 ،502 ،501 ،500 ،499 ،498 ،497 ،496 ،495
 ،514 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505
 ،524 ،523 ،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،517 ،516 ،515
 ،534 ،533 ،532 ،531 ،530 ،529 ،528 ،527 ،526 ،525
 ،544 ،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،536 ،535
 ،554 ،553 ،552 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547 ،546 ،545
565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،559 ،558 ،557 ،556 ،555

عمومي
 ،575 ،574 ،573 ،572 ،571 ،570 ،569 ،568 ،567 ،566

579 ،578 ،577 ،576

فارسي
 ،589 ،588 ،587 ،586 ،585   ،584 ،583 ،582 ،581 ،580

 ،599 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594 ،593 ،592 ،591 ،590
 ،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،600

619 ،618 ،617 ،616 ،615 ،614 ،612،613 ،611 ،610

كتاب هاي مرجع
621 ،20

كشاورزي
627 ،626 ،625 ،624 ،623 ،622

مديريت خانواده
 ،637 ،636 ،635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629 ،628
 ،647 ،646 ،645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639 ،638
 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648
 ،667 ،666 ،665 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660 ،659 ،658
 ،677 ،676 ،675 ،674 ،673 ،672 ،671 ،670 ،669 ،668
 ،687 ،686 ،685 ،684 ،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678
 ،697 ،696 ،695 ،694 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688
 ،707 ،706 ،705 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700 ،699 ،698
 ،717 ،716 ،715 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708
 ،727 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718
 ،737 ،736 ،735 ،734 ،733 ،732 ،731 ،730 ،729 ،728

740 ،739 ،738

مكانیك
 ،750 ،749 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744 ،743 ،742 ،741
761 ،760 ،759 ،758 ،757 ،756 ،755 ،754 ،753 ،752 ،751

نمايش نامه
771 ،301

هنر
 ،772 ،770 ،769 ،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763 ،762
 ،782 ،781 ،780 ،779 ،778 ،777 ،776 ،775 ،774 ،773

793 ،792 ،791 ،790 ،789 ،788 ،787 ،785 ،784 ،783
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مخاطب
استعدادهاي درخشان

579 ،332

دانشجويان دانشگاه فرهنگیان
 ،468 ،466 ،307 ،294 ،258 ،180 ،063 ،062 ،056 ،032
 ،499 ،496 ،488 ،485 ،484 ،483 ،481 ،478 ،474 ،472
 ،523 ،520 ،519 ،518 ،517 ،515 ،513 ،512 ،507 ،505
 ،564 ،561 ،559 ،558 ،557 ،555 ،539 ،538 ،533 ،532
 ،704 ،667 ،659 ،634 ،618 ،574 ،573 ،572 ،571 ،566

752 ،731 ،730 ،705

كارشناس
 ،044 ،039 ،035 ،030 ،025 ،014 ،013 ،012 ،007 ،001
 ،290 ،064 ،063 ،062 ،056 ،053 ،051 ،049 ،048 ،045
 ،471 ،406 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،332 ،328
 ،487 ،485 ،483 ،482 ،479 ،478 ،477 ،475 ،474 ،472
 ،520 ،518 ،517 ،515 ،513 ،512 ،511 ،505 ،499 ،488
 ،546 ،541 ،538 ،535 ،534 ،533 ،532 ،529 ،523 ،521
 ،569 ،568 ،567 ،564 ،559 ،557 ،555 ،551 ،548 ،547
 ،636 ،625 ،618 ،579 ،577 ،574 ،573 ،572 ،571 ،570
 ،689 ،688 ،686 ،684 ،669 ،668 ،661 ،659 ،647 ،643

752 ،738 ،732 ،731 ،726 ،717 ،715 ،706 ،705 ،704

كتابدار
373

مدير
 ،484 ،483 ،478 ،477 ،473 ،472 ،471 ،064 ،063 ،062
 ،537 ،533 ،525 ،523 ،522 ،521 ،518 ،511 ،491 ،488
735 ،704 ،691 ،565 ،560 ،557 ،556 ،543 ،540 ،539 ،538

مشاور
 ،486 ،483 ،481 ،480 ،476 ،473 ،472 ،468 ،024 ،008
 ،515 ،508 ،503 ،501 ،500 ،498 ،494 ،493 ،490 ،488
 ،561 ،548 ،547 ،546 ،545 ،543 ،535 ،530 ،527 ،516
 ،631 ،630 ،579 ،572 ،571 ،570 ،569 ،568 ،567 ،562
 ،654 ،653 ،650 ،647 ،646 ،645 ،643 ،637 ،633 ،632
 ،684 ،682 ،674 ،672 ،669 ،668 ،661 ،660 ،659 ،657
 ،717 ،706 ،704 ،699 ،697 ،691 ،690 ،689 ،688 ،685

735 ،734 ،732 ،726 ،725 ،722 ،719

والدين 
 ،406 ،230 ،167 ،161 ،135 ،105 ،099 ،013 ،012 ،008
 ،501 ،494 ،493 ،492 ،490 ،487 ،486 ،476 ،475 ،468
 ،545 ،535 ،531 ،530 ،527 ،524 ،516 ،507 ،506 ،502
 ،576 ،570 ،569 ،568 ،567 ،553 ،552 ،548 ،547 ،546
 ،636 ،635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،579 ،578 ،577
 ،647 ،646 ،645 ،644 ،643 ،641 ،640 ،639 ،638 ،637
 ،659 ،658 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653 ،651 ،650 ،649
 ،672 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،665 ،662 ،661 ،660
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 ،687 ،685 ،684 ،683 ،682 ،681 ،679 ،678 ،677 ،674
 ،699 ،697 ،696 ،695 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688
 ،715 ،714 ،711 ،710 ،709 ،708 ،706 ،703 ،702 ،700
 ،728 ،727 ،725 ،724 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718 ،717

740 ،739 ،737 ،734 ،733 ،732

هنرآموز
 ،012 ،010 ،008 ،007 ،007 ،006 ،005 ،003 ،002 ،001
 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012
 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،025 ،024 ،023 ،022
 ،036 ،036 ،035 ،034 ،033 ،033 ،032 ،031 ،031 ،030
 ،042 ،041 ،041 ،040 ،039 ،038 ،038 ،037 ،037 ،036
 ،049 ،048 ،048 ،047 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042
 ،058 ،057 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،051
 ،075 ،071 ،066 ،065 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060
 ،102 ،101 ،099 ،092 ،091 ،085 ،083 ،080 ،079 ،078
 ،136 ،135 ،130 ،129 ،127 ،126 ،122 ،111 ،105 ،103
 ،167 ،164 ،161 ،160 ،154 ،151 ،149 ،148 ،139 ،137
 ،222 ،221 ،207 ،206 ،192 ،190 ،189 ،183 ،180 ،179
 ،246 ،245 ،244 ،241 ،239 ،238 ،236 ،232 ،230 ،223
 ،266 ،265 ،261 ،259 ،258 ،255 ،254 ،249 ،248 ،247
 ،304 ،297 ،296 ،294 ،290 ،289 ،283 ،271 ،269 ،267
 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،307 ،306
 ،326 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317
 ،360 ،359 ،359 ،343 ،333 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327
 ،371 ،370 ،364 ،364 ،363 ،362 ،362 ،361 ،361 ،360
 ،381 ،380 ،379 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372
 ،391 ،390 ،389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382
 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،392
 ،429 ،420 ،419 ،417 ،413 ،412 ،411 ،407 ،406 ،403
 ،446 ،445 ،444 ،443 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،432
 ،465 ،462 ،461 ،456 ،455 ،454 ،451 ،450 ،449 ،448
 ،473 ،472 ،470 ،469 ،469 ،468 ،468 ،467 ،467 ،466
 ،483 ،482 ،482 ،481 ،480 ،480 ،479 ،476 ،475 ،475
 ،491 ،490 ،490 ،489 ،488 ،488 ،487 ،486 ،486 ،485
 ،496 ،495 ،495 ،494 ،494 ،493 ،493 ،492 ،492 ،491
 ،502 ،501 ،501 ،500 ،499 ،498 ،498 ،497 ،497 ،496
 ،508 ،508 ،507 ،507 ،506 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502
 ،514 ،514 ،513 ،512 ،512 ،511 ،511 ،510 ،510 ،509

 ،520 ،519 ،519 ،518 ،517 ،517 ،516 ،516 ،515 ،515
 ،527 ،527 ،526 ،525 ،524 ،523 ،522 ،522 ،521 ،520
 ،533 ،532 ،531 ،531 ،531 ،530 ،530 ،529 ،529 ،528
 ،543 ،543 ،542 ،541 ،536 ،536 ،535 ،535 ،534 ،534
 ،550 ،549 ،549 ،548 ،548 ،547 ،546 ،545 ،545 ،544
 ،555 ،554 ،554 ،553 ،553 ،552 ،552 ،551 ،551 ،550
 ،565 ،564 ،564 ،562 ،562 ،561 ،560 ،560 ،558 ،557
 ،572 ،571 ،570 ،570 ،569 ،568 ،567 ،567 ،566 ،565
 ،584 ،583 ،580 ،579 ،578 ،577 ،576 ،574 ،573 ،573
 ،612 ،611 ،605 ،602 ،600 ،594 ،592 ،589 ،588 ،587
 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618 ،617 ،616 ،615 ،614 ،613
 ،631 ،630 ،630 ،629 ،628 ،627 ،626 ،625 ،624 ،623
 ،638 ،637 ،637 ،636 ،636 ،635 ،634 ،634 ،633 ،632
 ،647 ،646 ،645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639 ،639
 ،658 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653 ،651 ،650 ،649 ،648
 ،670 ،669 ،668 ،667 ،665 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660
 ،679 ،677 ،676 ،675 ،675 ،674 ،673 ،672 ،672 ،671
 ،688 ،687 ،686 ،685 ،684 ،683 ،683 ،682 ،681 ،680
 ،699 ،697 ،696 ،695 ،694 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689
 ،707 ،706 ،705 ،704 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700 ،699
 ،715 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،709 ،709 ،708
 ،721 ،721 ،720 ،719 ،719 ،718 ،717 ،717 ،716 ،716
 ،730 ،728 ،727 ،726 ،725 ،725 ،724 ،723 ،723 ،722
 ،739 ،739 ،738 ،737 ،736 ،735 ،734 ،733 ،732 ،731
 ،752 ،751 ،750 ،749 ،748 ،746 ،745 ،743 ،742 ،740

761 ،760 ،758 ،757 ،755 ،754 ،753

هنرجو
 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002
 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،018 ،017 ،016 ،015
 ،040 ،039 ،038 ،037 ،033 ،032 ،031 ،029 ،027 ،026
 ،061 ،059 ،054 ،052 ،050 ،046 ،045 ،043 ،042 ،041
 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067
 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077
 ،096 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087
 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097
 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107
 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127
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 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137
 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147
 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157
 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167
 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177
 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،189 ،188 ،187
 ،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198
 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208
 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218
 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228
 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238
 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248
 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258
 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268
 ،287 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278
 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288
 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298
 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334 ،328 ،308
 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343 ،342
 ،367 ،366 ،365 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352
 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368
 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،378
 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388
 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398
 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409 ،408
 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419 ،418
 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428
 ،446 ،445 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438
 ،456 ،455 ،454 ،453 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447
 ،467 ،465 ،464 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457
 ،546 ،544 ،516 ،516 ،511 ،501 ،493 ،480 ،472 ،468
 ،575 ،572 ،563 ،554 ،554 ،552 ،552 ،549 ،548 ،547
 ،588 ،587 ،586 ،585 ،583 ،582 ،581 ،580 ،579 ،578
 ،599 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594 ،593 ،592 ،591 ،590
 ،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،600
 ،628 ،627 ،626 ،625 ،624 ،623 ،622 ،621 ،620 ،610
 ،640 ،639 ،638 ،637 ،635 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629
 ،651 ،650 ،649 ،648 ،647 ،646 ،645 ،644 ،642 ،641
 ،664 ،663 ،662 ،661 ،661 ،660 ،658 ،655 ،653 ،652

 ،677 ،676 ،675 ،674 ،673 ،671 ،670 ،668 ،667 ،665
 ،692 ،691 ،689 ،687 ،686 ،685 ،682 ،681 ،680 ،679
 ،704 ،703 ،702 ،701 ،699 ،697 ،696 ،695 ،694 ،693
 ،715 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،708 ،707 ،706 ،705
 ،729 ،727 ،726 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،718 ،716
 ،744 ،743 ،742 ،741 ،737 ،736 ،734 ،733 ،732 ،731
 ،758 ،757 ،756 ،754 ،751 ،750 ،749 ،747 ،746 ،745
 ،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763 ،762 ،761 ،760 ،759
 ،778 ،777 ،776 ،775 ،774 ،773 ،772 ،771 ،770 ،769
 ،788 ،787 ،786 ،785 ،784 ،783 ،782 ،781 ،780 ،779

792،793 ،791 ،790 ،789
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پایه تحصیلی
اول

 ،592 ،591 ،368 ،367 ،365 ،353 ،349 ،339 ،335 ،334
606 ،600 ،599

دوم
 ،602 ،601 ،594 ،593 ،366 ،351 ،347 ،340 ،336 ،015
 ،718 ،715 ،708 ،665 ،642 ،640 ،639 ،635 ،609 ،607

782 ،765

دوم و سوم
 ،018 ،017 ،016 ،010 ،009 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002
 ،052 ،050 ،045 ،040 ،039 ،029 ،027 ،024 ،022 ،020
 ،371 ،370 ،363 ،356 ،355 ،338 ،301 ،061 ،060 ،054
 ،620 ،605 ،581 ،579 ،578 ،575 ،572 ،374 ،373 ،372
 ،632 ،631 ،629 ،628 ،626 ،625 ،624 ،623 ،622 ،621
 ،650 ،649 ،648 ،647 ،646 ،645 ،643 ،638 ،637 ،633
 ،666 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660 ،658 ،655 ،653 ،652
 ،710 ،699 ،697 ،692 ،691 ،686 ،682 ،680 ،673 ،668
 ،763 ،762 ،751 ،747 ،745 ،743 ،736 ،734 ،731 ،726
789 ،787 ،784 ،780 ،777 ،776 ،775 ،773 ،771 ،769 ،767

سوم  011، 012، 013، 021، 023، 025، 026، 031، 032، 
 ،341 ،337 ،059 ،046 ،043 ،042 ،041 ،038 ،037 ،033

 ،582 ،580 ،358 ،354 ،352 ،350 ،348 ،345 ،343 ،342
 ،644 ،641 ،630 ،627 ،610 ،608 ،603 ،595 ،586 ،585
 ،681 ،679 ،677 ،676 ،675 ،674 ،671 ،670 ،667 ،651
 ،703 ،702 ،701 ،696 ،695 ،694 ،693 ،689 ،687 ،685
 ،720 ،716 ،714 ،713 ،712 ،711 ،707 ،706 ،705 ،704
 ،741 ،737 ،733 ،732 ،729 ،727 ،724 ،723 ،722 ،721
 ،759 ،758 ،757 ،756 ،754 ،750 ،749 ،746 ،744 ،742
 ،783 ،781 ،779 ،778 ،774 ،770 ،768 ،766 ،761 ،760

793 ،792 ،791 ،790 ،788 ،786 ،785
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گرایش
اداري 052، 055، 056
الكترونیك 002، 006

امور باغباني 625، 627
امور دامي 623، 624

امور زراعي 622
انیمیشن 784

تاسیسات 744، 746، 750، 756، 760، 761
چاپ 745، 748، 753، 755

حسابداري و بازرگاني 051، 054، 057، 059، 060، 061، 
066 ،065 ،064 ،063 ،062

خوشنويسي 762
سینما- پشتیباني صحنه- فیلم و فیلم برداري 764

صنايع چوب 742، 749، 752، 754، 758
صنايع غذايي 626

صنايع فلزي 743، 751، 757، 759 
طراحي 763، 787، 791

عكاسي 769
گرافیك 781، 785، 786، 790، 792

معماري و نقشه كشي 766، 770، 774، 777، 778، 779، 
793 ،788 ،783

مكانیك خودرو 741
موسیقي 767، 782

نقاشي 768
نقشه كشي عمومي 747

نمايش 765، 780
همه گرايش ها 001، 003، 004، 005، 773، 775، 776



335 دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش/ 14

کلمات کلیدی
آپارتمان ها 422

آثار ادبي 405
آثار تاریخي 788

آداب و رسوم 631، 737
آدم و حوا 143

آرامش رواني 310
آرامگاه شاعران 445

آرامگاه ها 788
آزمایش ها 628

 ،332  ،061  ،059  ،018  ،014 آزمون ها 
 ،353 ،348 ،347 ،346 ،341 ،340 ،339
 ،567 ،548 ،547 ،546 ،368 ،358 ،354
 ،585 ،582 ،580 ،579 ،570 ،569 ،568
 ،595 ،594 ،593 ،592 ،591 ،590 ،586
 ،602 ،601 ،600 ،599 ،598 ،597 ،596
 ،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603

787 ،773 ،751 ،750 ،747 ،741 ،610
آسیب شناسي 492، 696

آسیب شناسي رواني 007، 551
آسیب ها 018، 030، 044، 045

آسیب هاي اجتماعي 510، 732
آسیب هاي بدني 029

آسیب هاي ورزشي 023، 049
آشپزي 676، 677، 678، 679، 701، 703، 

727 ،713 ،712 ،711
آفرینندگي 488، 522، 577

آماد گي جسماني 024
آمادگي جسماني 014، 015، 017، 018، 

049 ،045 ،041 ،039 ،036 ،030 ،023
آمار 730

 ،663  ،648  ،629  ،627  ،055 آموزش 
 ،712 ،711 ،679 ،678 ،677 ،676 ،666

790 ،784 ،767 ،754 ،743 ،736 ،713
آموزش اخالق 325

آموزش بهداشت 022، 511
آموزش بیمه 077، 253
آموزش تاریخ 152، 159

آموزش خانواده 330، 480، 486، 508، 631، 
 ،668 ،665 ،661 ،658 ،653 ،647 ،646 ،640

734 ،732 ،722 ،702 ،683 ،671

آموزش دیني 230
آموزش رایانه اي 497

آموزش عالي 540
آموزش مذهبي 104

آموزش مربیان و معلمان 536، 543
آموزش معارف اسالمي 085، 092، 234، 

289 ،283 ،248
معلمان 482، 493، 494، 505،  آموزش 

562 ،556
 آموزش مهارت هاي زندگي 073، 094،   095،
 ،231 ،202 ،163 ،158 ،138 ،102 ،100

284 ،280 ،257
آموزش نابینایان 690
آموزش نگارش 617

آموزش نوجوانان 628
 آموزش نیروي انساني470، 489، 504، 550

آموزش و پرورش 241، 486، 515 
 ،508  ،507  ،492  ،490 والدین  آموزش 
 ،709 ،683 ،675 ،667 ،646 ،645 ،556

733 ،723
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آموزش والدین و معلمان 510، 655، 660
آموزش هنر 771

آموزه هاي دیني 149
آناتومي انسان 620، 621

آناتومي چوب 752
ابزار تولید 745

ابزارها 004، 789
اتیسم 672

احادیث 313
احوال شخصیه 642، 654
اختالل درخودماندگي 719

اختالل نقص توجه 012، 476، 500
اختالل ها 008، 527، 635
اختالل هاي حرکتي 700
اختالل هاي رفتاري 013
اختالل هاي عاطفي 551

اخالق 708
اخالق اجتماعي 553

 اخالق اسالمي 328، 331، 639، 724، 737
ادبیات 245، 296، 445، 487، 584، 587، 

588
ادبیات بین الملل 090، 187، 252، 619

ادبیات تعلیمي 256، 429
ادبیات جنگ 096، 108، 205، 211، 304

ادبیات جهان 144، 147، 226، 421
ادبیات داستاني 070، 121، 242

ادبیات دیني 402، 403، 407، 420، 437
ادبیات عرب 383

 ،164  ،163  ،154  ،075 فارسي  ادبیات 
 ،216 ،214 ،186 ،183 ،182 ،179 ،166
 ،407 ،404 ،403 ،402 ،386 ،290 ،256
 ،420 ،418 ،416 ،414 ،412 ،411 ،410
 ،437 ،434 ،432 ،430 ،429 ،428 ،426
 ،452 ،450 ،447 ،444 ،443 ،442 ،440

589 ،462 ،459 ،458 ،453
 ،100  ،077 نوجوانان  و  کودکان  ادبیات 
 174 ،173 ،172 ،144 ،124 ،118 ،114
 226 ،218 ،204 ،203 ،202 ،188 ،175
308 ،291 ،257، 255 ،254 ،253 ،249 

ادبیات کودکان 140، 228، 255، 308
ادبیات معاصر 134

ادبیات نمایشي کودکان و نوجوانان 771
 072  ،070  ،069  ،068 نوجوانان  ادبیات 
 ،094 ،092 ،087 ،085 ،083 ،081 ،074
 ،121 ،117 ،116، 113، 106 ،098 ،095
 ،149 ،147 ،146 ،145 ،143 ،138 ،131
 ،159 ،158 ،155 ،156 ،153 ،152 ،151
 ،185 ،184 176 ،171 ،170، 169 ،165
 209، 208 ،201 ،199 ،193 ،189 ،187
 ،231 ،230 ،229 ،227، 222 ،212، 215
 ،248 ،247 ،246 ،243 ،242، 237 ،234
 ،272 ،271 ،264 ،263 ،252 ،251 ،250
 ،293 ،292 ،289 ،286 ،284 ،283 ،276
 ،446 ،439 ،438 ،425 ،419 ،297 ،294

465 ،456 ،451 ،449
ادراک بصري 780

ارتباط تصویري 781
ارتباط غیرکالمي 709

ارتباطات 739
ارتباطات اجتماعي 494
ارتباطات بین فردي 636
ارتباطات خانوادگي 630

ارجاعات 574
ارزشیابي 474، 513، 686

ارزشیابي آموزشي 485، 517، 532
ازدواج 631، 632، 642، 661 ،664 ، 671 

728 ،702 ،697 ،690 ،684
اساطیر ایراني 285

استانداردها 757
اسالم 309، 312، 323، 324، 468، 486، 
 ،714، 665 ،652 ،651 ،642 ،640 ،560

718
اسناد و مدارک 306

اشباح و جادوگران 237
اشتغال 571

اشکانیان 220
اشیاي ناشناخته 575

اضطراب 576، 688، 698
اعتماد به نفس 473، 576

افسانه هاي ایراني 089، 257
افسانه هاي پریان 228
افسانه هاي کهن 255

افسانه هاي کانادایي 226
افسردگي 705

اقتصاد 051
اقتصاد اسالمي 641، 644

اقتصاد بین الملل 053
اقیانوس و دریا 156
الفباي فارسي 762

الکترونیک 002
الهیات 315، 316، 704
امامان 313 ،435، 472

امامت 311
امال و نگارش 762

انتخاب رشته 546، 547، 548، 571
انتظار 329

انتقال اطالعات 526
اندام ها 031

اندرزنامه ها 503
اندیشه 326، 472
انسان شناسي 704

انسانیت 184
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انفاق 639
انقالب اسالمي 091، 265، 554

انقالب فرانسه 152
انقالب مشروطه 400

انواع ادبي 167
انیمیشن 784

اوقات فراغت 040
ایثار و مقاومت 213

ایران 148، 160، 265، 390، 779
ایلخانان 380

ایمني 006، 029، 715
ایمني حمل و نقل 483

اینترنت 057، 564
بازاریابي 025
بازتواني 017

بازرسي کار 757
بازرگاني 054

بازماندگان 103
بازنویسي 246، 295

بازنویسي ادبیات کهن 132
بازنویسي داستان 126، 130

129،127 منظوم  داستان هاي   بازنویسي 
297 ،151

بازنویسي شاهنامه فردوسي 146
بازنویسي شاهنامه 188

بازنویسي مثنوي معنوي 128
بازنویسي مثنوي مولوي 098، 106، 131، 

209
بازي و سرگرمي 010

بازي درماني 530
بازي ها 011، 502

بازي ها و سرگرمي ها 740
 بازي ها و سرگرمي هاي کودکان 040، 739

بازي هاي آموزشي 036

برق 004، 005
برق خودرو 741

برنامه درسي 479
برنامه ریزي 054، 063، 065، 533، 539، 

555
 ،477  ،474  ،465 آموزشي  برنامه ریزي 

537 ،520 ،517 ،513 ،478
برنامه ریزي اجتماعي 471، 720

برنامه ریزي تحصیلي 543
برنامه ریزي درسي 026، 509، 529، 546، 

563 ،559 ،552 ،548 ،547
 ،062  ،051  ،025 راهبردي  برنامه ریزي 

565 ،557 ،538 ،064
برنامه هاي فرهنگي 491، 514، 536

بسته آموزشي 479
بلوغ 467، 637

 بهداشت 467، 511، 652، 685، 707، 715
 بهداشت رواني 013، 021، 633، 716، 740

بهره وري 052، 330، 471، 484، 622
بهشت 086

بیان 583
بیان احساس 430

بیش فعالي 476، 527، 635
بیمارستان صحرایي 307

بیماري ها 039، 673، 680، 692
بیمه خودروهاي سنگین 194

بیمه ها 578 
 ،612  ،611  ،343  ،328  ،312 پاسخ ها 

751 ،741 ،659 ،616 ،615 ،614 ،613
پایان نامه 775

پدافند غیرعامل 554
پرخاشگري 656، 732

پرستاري و مراقبت 714
پرسش نامه 310

پرسش ها 312، 328، 347، 348، 349، 
 ،362 ،361 ،359 ،357 ،352 ،351 ،350
 ،469 ،369 ،367 ،366 ،365 ،364 ،363
 ،602 ،601 ،600 ،594 ،592 ، 586 ،581

751 ،750 ،747 ،697 ،659 ،608
پرندگان 623

پرورش گیاهان 625
پزشکان ایراني 207، 392

پژوهش 060، 520
پژوهش هنر 768

پژوهش هاي آموزشي 466 ،470، 504
پژوهش هاي استراتژي 056

پژوهش هاي روان شناختي 551
پژوهش هاي فرهنگي 065

پوشش 736
پهلوانان 191

پهلوانان ایراني 375
پیامبران 172، 173، 174، 181

پیشدادیان 285
تئوري موسیقي 782

تاریخ 277، 319، 390، 528، 729، 772
تاریخ ادبیات 321

تاریخ اسالم 181، 259، 260، 311، 319، 
392، 371 ،329 ،327

تاریخ ایران 107، 157، 192، 198، 285، 
 ،384 ،380 ،378 ،377 ،376 ،372 ،298

401 ،400 ،395 ،393
تاریخ براي کودکان و نوجوانان 133، 219

تاریخ تهران 306
تاریخ سیاسي ایران 133

تاریخ صفویه 398
تاریخ فرانسه 262

تاریخ معاصر 148، 265، 309
تاریخ معاصر ایران 082، 155، 199، 300
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تاریخ معاصر عراق 189
تاریخ هندوستان 219

تاریخ نویسان ایران 371، 389
تاسیسات 750، 760، 761

تأسیسات ساختماني 744، 746
تجارت 755
تحقیق 541

تحلیل مثل و حکمت 461
تحلیل محتوا 518

تحول 521
تخّیل 150

ترافیک 483
تربیت استاد 035، 489

تربیت بدني 016، 019، 022، 032، 033، 
364 ،047 ،046 ،042 ،038

تربیت مدرس 482
 تربیت معلم 489، 496، 542، 545، 549

735 ،725 ،550
 تربیت نیروي انساني 035، 048، 496، 545

ترجمه ها 186
ترجیع بند 417

ترکیبات عشق 408
تست 342، 581

تشخیص استعداد 566
تصحیح نسخه 373

تصوف و عرفان 589
تعامل اجتماعي 724

تعریف 322، 588
تعلیمات دیني 514

تعمیر و نگهداري 746، 761
تغذیه 028، 638، 652، 663، 681، 685، 

727 ،710 ،707
تفاوت ها 190

تفریح 649 

تفسیرها 314، 317، 318
تفکر خالق 488
تفکر 472، 531

تفکر انتقادي 472
تقطیع 417

تقویت حافظه 526
تکنولوژي 620، 621

تکنولوژي آموزشي 479، 517، 518، 519، 
564 ،534

تکنیک هاي سودمند 672
تمثیل 461
تمدن 584

تمدن و فرهنگ اسالم و ایران 399
 ،340  ،339  ،061  ،059  ،038 تمرین ها 
 ،351 ،350 ،349 ،345 ،344 ،343 ،341
 ،363 ،362 ،361 ،359 ،358 ،357 ،352
 ،580 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364
 ،601 ،600 ،594 ،592 ،586 ،585 ،582
 ،773 ،750 ،747 ،608 ،607 ،605 ،602

787 ،782
تنظیم خانواده 658 

توان بخشي 012، 635 ،672، 695 ،700، 
740، 719

توسعه مدیریت 538، 565
توسعه  آموزش و پرورش 477

تهاجم فرهنگي 554
تیموریان 372، 389

جامعه شناسي 573، 629
جانوران دریایي 156

جانورشناسي 623
جبهه 221

جدول ها 578، 710
جریان سیال ذهن 177

جمالت قصار 516

جنبه هاي مذهبي 629، 648، 666، 736
جنگ 114، 162، 177، 221، 270، 282

جنگ ایران و عراق 067، 068، 071، 074، 
 ،101  ،093  ،088  ،082،084  ،076،080
 ،119 ،116 ،115 ،112 ،110 ،109 ،108
 ،139 ،137 ،136 ،134 ،125 ،123 ،120
 178 ،176 ،171 ،170 ،169 ،168 ،155
 ،212 ،210، 206 ،205 ،199 ،196 ،180،
 ،235 ،225 ،224 ،223 ،222 ، 217 ،213
 ،266 ،261 ،258 ،244 ،243 ،239 ،238
 ،279 ،277 ،275 ،274 ،269 ،268 ،267
 ،299 ،298 ،294 ،288 ،287 ،286 ،281

307 ،305 ،303 ،302 ،301 ،300
جنگ جهاني دوم 184

جنگ شیمیایي 307
جهان بیني 322
جهانگردي 066

جهاني شدن 326
جهاني سازي 521
چاپ و نشر 755

چاشني ها 679
چاقي 692

چیستان 502
حج 232

حدیث و روایت 387
حفاظت و ایمني 756
حقوق اسالمي 667

حقوق خانواده 651، 702
حقوق زنان 651، 667

حقوق فردي و اجتماعي 499
حقوق کودکان 667
حکمت متعالیه 325

حکایت 182
حماسه و حماسه سرایي 375
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حمله آمریکا به عراق 189
خاطرات 080، 232

خاطرات جانبازان 112
خاطرات جنگ زدگان 269
خاطرات دفاع مقدس 176

خاطرات رزمندگان 178
خاطرات شهیدان 067، 076، 088، 120، 
 ،239 ،238 ،199 ،196 ،155 ،148 ،137

298 ،279 ،277 ،265
خاطرات معلمان 241

خاطره نویسي 227
خانواده 728

خانواده درمانگري 684
 ،  634،  630  ،629  ،501 خانواده درماني 

736 ،733 ،666 ،648
خانه داري 662، 701، 703

خداشناسي 312، 323
خدمات اجتماعي 501
خدمات عمومي 511
خرده فرهنگ ها 057
خشونت 656، 734

خط 772
خط نستعلیق 762

خالقیت 043، 405
خلبانان هوانیروز 101

خنک کننده ها 761
خواندن 368

 خودآگاهي 498، 524، 553، 669، 699، 706
خودزندگي نامه نوشت 303

خودسازي 524، 669
خوراکي ها 628، 677

خوراکي هاي سنتي 711
خوش نویسان 379

خوش نویسان ایران 396

خوشنویسي 762
داروهاي گیاهي 670، 673، 729
داروهاي گیاهي طب سنتي 670

داستان 078، 086، 087، 094، 096، 108 
 ،191 ،179 ،166 ،150 ،138 ،111 ،109

290 ،273 ،223 ،205
داستان آلماني 184

داستان آمریکایي 118
داستان آموزشي 255

داستان اجتماعي 079، 149، 158، 164، 
283 ،248 ،247 ،234 ،227 ،193

داستان اخالقي 271
 داستان انگلیسي 095، 113، 153، 208، 237
داستان ایراني 126، 127، 128، 129، 130

داستان پلیسي 145، 251، 252
داستان تاریخي 107، 143، 152، 157، 159، 
262 ،220 ،198 ،192 ،174 ،173 ،172 
 ،200  ،165  ،140  ،089 تخیلي  داستان 

308 ،264 ،204 ،201
داستان ترسناک 144، 147
داستان حماسي 188، 295

داستان دوزبانه 263
داستان سوئدي 117

داستان علمي تخیلي 187
داستان فارسي 240

داستان فارسي و انگلیسي 114
داستان کوتاه 072، 081، 085، 092، 100، 
 ،175 ،147 ،145 ،144 ،143 ،114 ،104

410 ،304 ،289 ،284 ،276 ،250 ،227
داستان مثنوي 132

 ،113  ،100  ،083  ،069 مصور  داستان 
 ،203 ،202 ،185 ،175 ،153 ،146 ،117

306 ،292 ،291 ،253 ،231 ،230 ،215
داستان منظوم 246

داستان نوجوانان 240
 ،139  ،136  ،101  ،071 واقعي  داستان 

261 ،244 ،224 ،206
داستان مصور 293

داستان ها 075، 082، 123، 186، 214، 
 ،270 ،260 ،259 ،256 ،235 ،218 ،217
 ،411 ،386 ،303 ،301 ،300 ،281 ،274

575 ،429 ،412
 ،251  ،185  ،069 انگلیسي  داستان هاي 

280 ،263 ،252
 داستان هاي بلند 070، 121، 242، 245، 296

داستان هاي تاریخي 097، 245، 296
داستان هاي تخیلي 141، 166، 218، 228

داستان هاي حماسي 402، 432، 434
داستان هاي دفاع مقدس 067، 084، 088، 
 ،137 ،125 ،120 ،119 ،115 ،103 ،093
 ،268 ،258 ،225 ،213 ،196 ،180 ،178

305 ،294 ،279 ،275
داستان هاي شاهنامه 142

داستان هاي عرفاني 154، 183، 216
داستان هاي فارسي 122، 197، 282، 302
داستان هاي کوتاه 266، 267، 287، 288

داستان هاي منظوم 381، 409، 427، 457
داستان هاي واقعي 189

داستان هاي هزار و یک شب 255
دانشگاه ها 241، 546، 547، 548

دانشمندان 376، 377، 378، 384، 395
دانشمندان اسالمي 382

دانشنامه ها 033
داوري 042

دایرة المعارف ها 620، 621
دایرة المعارف شعري 408

درس 061، 334، 335، 336، 337، 338، 
 ،355 ،354 ،353 ،352 ،350 ،349 ،344
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 ،612 ،611 ،610 ،609 ،607 ،606 ،582
787 ،756 ،616 ،615 ،614 ،613

درس نامه 339، 340، 341، 345، 351، 
605 ،580

درک مطلب 357، 365، 366، 367
درمان 506، 680

درمان آسیب ها 017
درمان ذهن 674

درمان سرطان 687
درمان و تشخیص 696

دروس عمومي 345
دروغ گویي 506
دریانوردي 156

دستگاه عضالني- اسکلتي 031
دستگاه هاي سردکننده 746 ، 760

دستگاه هاي گرمایشي 744 
دستنامه ها 626 ،689

 دستور زبان 343، 349 ،350، 352، 355، 614
دستورنامه 717

دعاها 104، 135، 318
دفاع غیرنظامي 020

دفاع مقدس 072، 111، 134، 211، 250، 
304 ،270

دفتر خاطرات 079
دل کندن 125

دل نوشته 134، 416
دوبیتي 428
دوستي 184
دولت 521

دیابت 638، 680
دین 310، 311، 320

 راه  و رسم زندگي 099، 105، 161، 278، 419
راهبردها 037

راهبردهاي توسعه 533، 539

راهنما 356
راهنماي آموزشي 027، 059، 061، 332، 
 ،491 ،345 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334
 ،612 ،611 ،585 ،583 ،582 ،558، 529
787 ،773 ،765 ،634 ،616 ،615 ،614 ،613 

راهنماي تحصیلي 495
راهنماي کاربردي 513، 525

راهنماي مطالعه 563
راهنمایي آموزشي 512

رباعي 417
رحمت الهي 086

رژیم غذایي 015، 027، 638، 710
رسانه هاي گروهي 499

رسم 747
رشد جسمي 655
رفتار 657، 674

رفتار جنسي 636، 643
رفتار سازماني 533

رفتاردرماني 683، 705، 721
رمان 090، 177، 221

رمان اجتماعي 102
رمان ترسناک 201

رمان کودکان و نوجوانان 280
 ،197  ،122  ،102  ،089 نوجوانان  رمان 

302 ،299 ،282 ،262 ،200
روابط اجتماعي 276، 637

فرزندان 645، 647، 647،  و  اولیا  روابط 
722 ،653

روابط بین فردي 654 ،668، 682
روابط بین گروهي 572

روابط خانوادگي 666
روابط همسران 632

روان شناسي کودکان 656
روان درمانگري 535

روان درماني 689، 698، 717، 726
روان درماني گروهي 572

روان شناسي 021، 037، 048، 310، 333، 
 ،654 ،633 ،589 ،553 ،552 ،506 ،481
 ،698 ،695 ،689 ،687 ،669 ،661 ،660

730 ،728 ،719 ،699
روان شناسي آموزش و پرورش 468، 735

روان شناسي اجتماعي 498، 668
روان شناسي ارتباطات 643، 734 

روان شناسي بالیني 535، 686، 705، 706، 
726

روان شناسي تحولي 634، 723
 روان شناسي تقویت فرایند هاي ذهني 567،

579 ،570 ،569 ،568
روان شناسي جنایي 561

 روان شناسي خانواده 501، 630، 645، 653
روان شناسي دین 320

روان شناسي شخصیت 332
روان شناسي فرایندهاي ذهني 675

 روان شناسي کودکان 007،008، 010، 011،
 ،576 ،527 ،530 ،500 ،476 ، 468 ،012
 ،721 ،709 ،700 ،686 ،683 ،647 ،646

740 ،723
 روان شناسي کودکان و نوجوانان 013، 490،
739 ،733 ،716 ،675 ،507 ،495 ،494 ،493 

روان شناسي مثبت گرا 650
روان شناسي معلوالن 690

 ،508  ،480  ،467 نوجوانان  روان شناسي 
688 ،636 ،510

روان شناسي ورزش 044
روان شناسي هنر 522

روان شناسي یادگیري 534
روان کاوي 522، 706

روایات 313
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روباتیک 002
روش تحقیق 520، 574، 775

روش تدریس 482، 485، 505 ،518، 519، 
532

روش شناسي 541، 775
روش شناسي پژوهش 470، 504

روش ها 681، 721، 743
روش ها و فنون آموزشي 485، 532

روش هاي آموزش 496، 725
روش هاي تدریس 469

روش هاي یادگیري 562
رویا 150

رهبر انقالب 272
رهبري 055

رهبري نیروها 020
رهي معیري 454

ریاضیات 204
ریاضي دانان 394

زبان 356
زبان اشاره 693

زبان خارجه 339، 340، 341، 344، 347، 
 364 ،363 ،362 ،361 ،359 ،357 ،348

 369، 368 ،367 ،366 ،365
زبان فارسي 584

زراعت 627
زنبورداري 624

زندگي 416، 458
زندگي پس از مرگ 324

زندگي نامه ها 078، 088، 103، 110، 112، 
 ،226 ،210 ،207 ،181 ،180 ،133 ،119
 ،372 ،371 ،299 ،294 ،279 ،272 ،258
 ،392 ،391 ،388 ،387 ،385 ،382 ،374
452 ،447 ،400 ،399 ،398 ،396 ،394 ،393 

زیارت  نامه ها 318

ژنتیک 692
ساختمان چوب 752

سازگاري 493
سازمان انرژي اتمي ایران 236

سازمان ها و نهادها 540
سازمان هاي بین المللي 573

ساسانیان 198
سالمندان 475

سبب شناسي 692
سبک هاي نگارش 617

سرداران 096
سرداران ایران 097، 220

سردخانه ها 760
سرطان ها 687، 695 ، 696 

 سرگذشت نامه ها 082، 109، 123، 160 ، 162،
 ،267 ،266 ،260 ،259 ،235 ،219 ،217
 ،319 ،303 ،300 ،288 ،287 ،281 ،274
 ،384 ،378 ،377 ،376 ،373 ،327 ،321

 772 ،561 ،401 ،395 ،390 ،386
سرگرمي ها 555، 578، 720 
سرگرمي هاي آموزشي 502
سرگرمي هاي کودکان 011

سرمایه فرهنگي پایتخت 306
سفرنامه 232
سالمتي 681

سلول هاي بنیادي 707
سنجش آموزش و پرورش 566

سیاست توسعه 538، 565
سیاستمداران 160، 219، 372

سیم کشي 005
سینماي حرفه اي 764

شاعران 401، 417
شاعران آذربایجان 445

شاعران زمان پیامبر 436

شاعران معاصر 463
شاهزاده و گدا 193

شاهنامه فردوسي 295
شبکه هاي رایانه اي 057

شخص ثالث 194
شرح ابیات 406

شعر 086، 405، 406، 408، 423، 426، 
 ،459 ،453 ،452 ،447 ،444 ،443 ،436

619 ،588 ،462
شعر اجتماعي 421

شعر سپید 428، 430، 458
شعر عرب 421

شعر عرفاني 151، 246
 ،214  ،183  ،154  ،075 فارسي  شعر 
 ،397  ،386  ،381  ،370  ،256  ،216
 ،413  ،412  ،411  ،409  ،407  ،403
 ،425  ،424  ،422  ،420  ،418  ،417
 ،437  ،434  ،432  ،431  ،429  ،427
 ،  448  ،446  ،442  ،441  ،439  ،438
461 ،460 ،456 ،455 ،454 ،451 ،449 
شعر مذهبي 370، 404، 415، 433، 463، 

464
شعر نو 414

شعر نوجوانان 413، 422، 441
شناخت 315، 316

شناخت درماني 657 ، 705
شوش 268
شهدا 162

شهیدان 071، 101، 110، 119، 136، 139، 
 ،238 ،236 ،224 ،223 ،210 ،206 ،180
288 ،287 ،267 ،266 ،261 ،244 ،239 
 ،169  ،116  ،074  ،068 ایران  شهیدان 

286 ،243 ،212 ،171 ،170
شهیدان دانش آموز 222
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شهیدان زن 148، 265
شیریني پزي 676، 701، 712، 713

شیعیان 327، 329
شیوه ها 167،190

شیوه هاي رهبري 572
صادرات 053

صبر و بردباري 168
صنایع 743، 753

صنایع چوب 742، 749، 754، 758
صنایع خوراکي/ دامي 626

صنایع فلزکاري 759
صنایع کاغذسازي 755

صنایع لبني 626
صنایع هوایي 060

صنعت چاپ 745، 748
طب اسالمي670، 729

طب سنتي 670، 671، 673
طراحان 783

 ،781  ،776  ،774  ،770  ،766 طراحي 
793 ،792 ،791 ،790 ،786 ،785 ،784

طراحي سازمان 525
طراحي صحنه 780

طراحي صنعتي 742، 749، 758
طالق 083

طنز 273، 290، 460
طنز مصور 194

عارفان 321، 399، 424
عاشورا 319، 433
عبادت 124، 323
عرفان 418، 442

عشق 682
عکاسي 769

علما 387
علوم تخصصي 003، 753

علوم تربیتي 517، 534، 549، 559، 564
علوم رفتاري 693

علوم قرآني 314، 331
علوم کاربردي 753

علوم نظامي 575
علوم ورزشي 014، 016، 019، 021، 026، 

047 ،046 ،042 ،041 ،033 ،032
عناصرطراحي سازمان 525

عهد جدید 317
عهد عتیق 317

غذا 710
غذاهاي فوري 703

غزل 417، 426، 428، 459
فداکاري 549

فروپاشي خانواده 717
فرهنگ 056، 587

فرهنگ اسالمي 135، 379، 397
فرهنگ بیمه 194

فرهنگ شهادت 210
فسیل 752

فضایل اخالقي 331، 639
فضایل اهل بیت 415

فعالیت هاي فوق برنامه 010، 491، 542
فلسفه اسالمي 325

فلسفه حج 124
فلسفه 322، 704، 770

فلسفه آموزش و پرورش 478، 519
فلسفه هنر 776، 777

فناوري 005، 326
فناوري ارتباطات 492

فناوري و علوم تجربي 006
فناوري هاي نظامي 002

فنون و مهارت ها 759
فوتبال 042

فیزیک 620، 621
فیزیک عملي 004

فیلسوفان اسالمي 388، 398 
فیلمنامه ها 211، 301

قاجاریان 192
قاجاریه 160

قرآن 436 ،640، 665، 724
قصص قرآن 143، 172، 173، 174

قصه ها 229
قصه هاي مذهبي 230

قصیده 417، 458، 459
قطعات ادبي 104، 410

قوانین 499
قوانین خانواده 664

کارآفریني 043، 488
کاریکاتور 054

کامیابي 473، 507، 650، 675
کتابخانه ها 373، 528

کتابداري و اطالع رساني 373، 528
کسب  وکار 043، 641، 644

کلمات قصار 073، 503
کم توجهي 008

کمک هاي اولیه 715
کنترل جمعیت 658

کنکور 342
کودکان 515

کودکان آسیب دیده اجتماعي 659
کودکان بیمار 549

کودکان پرتحرک 008، 500
کهنسالي 475

کلمات قصار 099، 105، 161، 278
کلیله و دمنه 202

 گرافیک 362، 781، 784، 785، 786 ،791
گردان شهادت 244
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گردشگري 445
گروه هاي امداد 136

گزارش هاي پژوهشي 512
گزیده اشعار 454

گزیده غزلیات 455
گزیده ها 419

گفتار درماني 530
گوشت 678، 727

گیاهان آپارتماني 625
گیاهان صنعتي 627

گیالن غرب 125
لطیفه و طنز 077، 253

لمعات 457
مبارزه سیاسي 091

متل هاي چهارمحال و بختیاري 254
مثبت نگري 524

مثنوي 458
مثنوي معنوي 126، 127، 129، 130

مثنوي مولوي 229
مثنوي و غزل 457

مجتهدان 387، 400،  708
مجتهدان و علماي ایران 385، 391

مجرم درماني 561
مجموعه داستان 249

مجموعه داستان کوتاه 163
مجموعه شعر 463، 464

مجموعه ها 122، 197
محرومان جامعه 718

محصوالت فرهنگي 499
مدارس هوشمند 497

مدارهاي الکتریکي 756
مدح اهل بیت 453

مددجویان 659، 718
مددکاري اجتماعي 535

مدل گالبرایت 525
مدل هاي سازماني 525

 ،477  ،060  ،055  ،052  ،048 مدیریت 
572 ،566 ،565 ،555 ،539 ،538 ،533

مدیریت آموزش و پرورش 537، 544
مدیریت آموزشي 478، 540، 559

مدیریت اقتصادي 054
مدیریت بازرگاني 053

مدیریت تولید 748
مدیریت حمل ونقل هوایي 066

مدیریت رفتار 716
مدیریت زمان 563

مدیریت سازماني 484
مدیریت صنعتي 051
مدیریت کالس 545

مدیریت مالي 059، 648، 722
مدیریت مدارس 509، 537، 556، 735

مدیریت مشاغل 043، 557
انساني 046، 471، 473،  منابع  مدیریت 

557 ،543، 484
مدیریت و برنامه ریزي 047، 056، 560

مدیریت ورزشي 035
مذهب 317، 322، 333، 587، 664

مراسم دیني 124
مراقبت از خود 118

مربیان ورزش 024، 044
مرثیه عاشورا 464
مرجع شناسي 574

مسابقات ورزشي 028
مسایل شهري 483

مستمري بگیران 475
مشاعره 435، 436

مشاوران آموزشي 514، 536
 مشاوره تحصیلي 465 ،490، 495، 509، 571

مشاوره خانواده 643
مشکالت زندگي 179

مصاحبه 726
مضامین مختلف 413، 441

مضامین مذهبي 459
مطالعه 481، 526، 544، 552، 577

مطالعه و سرگرمي 145، 165، 187، 200، 
308 ،264 ،254 ،204 ،201

معاني 583
معلم مریواني 549

معماران 783
معماري 766، 770، 774، 777

معماري اسالمي 779، 788 ،793
معماري داخلي 742، 749، 758، 783

معماري معاصر 779
معناي زندگي 140

مغوالن 390
مقاله ها 026، 474، 618

مقاله هاي علمي 558
مقیاس درجه بندي 730

مکانیک عمومي 759
مکتب شیراز 388
مکر و حیله 175
ملکه مصر 159
ملي گرایي 619
منابع آبي 622

منابع انساني 019
منابع زمیني 001

منابع طبیعي 001، 624
منابع مالي 330

مناجات 135
منافقین 148

منجمان ایران 394
مواد مخدر 657، 674
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مواد و روش هاي آموزشي 497
موسیقي شناسي 767

موفقیت تحصیلي 466، 544، 660
مهارت هاي ارتباطي 688

مهارت هاي زندگي 480، 487، 498، 503، 
 ،650 ،649 ،637 ،633 ،542 ،524 ،516
 ،697 ،685 ،684 ،682 ،668 ،663 ،662

708 ،699
مهدویت 311، 320، 329

مهندسي 003
مهندسي برق 006، 359

میلیارد شدن 113
نابهنجاري 007

ناتواني هاي یادگیري 551
نثر 416، 588

نجوم 620، 621
نحو 383

نرم افزار رایانه اي 790
نشانه نگاري 785، 791

نشانه ها 693، 786
نشر 618، 745، 748

نظام هاي اطالعاتي 062، 064
نظام هاي اقتصادي 641، 644

نظامي 246، 297، 404
نظریه ها 063، 309، 522

نظریه هاي آموزش و پرورش 474
نظریه هاي یادگیري 466، 529، 725

نقاشي 763، 768، 789
نقد 317

نقد ادبي 167
نقد شعر فارسي 393

نقد فیلم 764
نقد هنري 777

نکته گویي ها 073

نگارش 541
نگارش علمي 558

نگهداري 623، 662، 715
نمایش کودکان و نوجوانان 765

نمایشگاه هاي آثار هنري 792
نمایش نامه مذهبي 233

نمایش نامه 091، 098، 106، 111، 131، 
771 ،273 ،269 ،209 ،195 ،191 ،137

نمایش نامه ادبیات نوجوانان 132
نمونه پژوهي 062، 064

نمونه هاي بسته هاي آموزشي 479
نوآوري 479، 505

نوجوانان 195، 333، 655، 720
نویسندگان عرب 374

نهادهاي فرهنگي 573
نهج البالغه 560
نیروگاه ها 001

نیروهاي مسلح 020
واردات 053

واژگان 349، 350، 352، 358
پژوهش عملي 512

واژه نامه ها 003
ورزش 014، 015،016، 017، 018، 021، 
 ،030 ،029 ،028 ،027 ،025 ،024 ،023
 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،032

049 ،048 ،045 ،044 ،043
ورزش درماني 031

ورزش هاي آبي 022
وسایل ارتباط جمعي 063
وسایل و تجهیزات 744

 وصیت نامه ها 068، 074، 116، 168، 169،
286 ،243 ،212 ،171 ،170

وقایع حیات 314، 324، 642، 654
والیت فقیه 309

ویراستاري 190، 618 
ویژگي هاي دانش آموزان دختر 105

ویژگي هاي نوجوانان 099، 161، 278
هخامنشیان 107

هدایا 737
هزار مسجد 079

هندسه 766، 793
هنر 789

هنر ایراني 778، 793
هنر باستاني 778

 هنر و فرهنگ 487، 584، 769، 772، 788
هنر و فرهنگ آرامگاه ها 788

هنرهاي اسالمي 793
هنرهاي بومي 065

هنرهاي تجسمي 763، 769، 774، 792
هنرهاي دستي 778

هنرهاي دیداري 768، 776
هنر هاي سنتي 713

هنرهاي نمایشي 764، 765، 780
هوش 562، 567، 568، 569، 570، 577، 

579
هوش هیجاني 531

یادگیري 481
یادگیري الکترونیکي 519

یادگیري هوش محور 531
یتیمان 718

یوگا 476
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
ئه وين

546 : معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي )گروه علوم انساني(، 547 
: معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي )گروه علوم تجربي(، 548 
 : معرفي رشته هاي تحصیلي دانشگاهي )گروه علوم ریاضي و فني(

آبرنگ
484 : پنج راهکار و عوامل استراتژیک ارتقاي کارایي کارکنان و 
افزایش بهره وري و تحول در سازمان، 659 : چالش هاي  اساسي  
کودکان  بي سرپرست، 717 : کودکان طالق: سلسله جلسات گام 

CODIP به گام برنامه

آبشامه
477 : برنامه ریزي استراتژیک در آموزش و پرورش

آبشن
069 : آشنایي با ادبیات جهان: سفرهاي گالیور، 185 : سه تفنگدار، 
251 : ماجراهاي شرلوک هلمز جلد )1(، 252 : ماجراهاي شرلوک 

هلمز جلد )2(

آتريسا
587 : درجست و جوي نان

آتي نگر
020 : اصول و مباني پدافند غیرعامل

آثار فكر
499 : حقوق مخاطبان مطبوعات، 538 : مدیریت دانش سازماني

آرمان براثا
148 : دانش آموز  شهید  میترا)زینب ( کمایي، 265 : معلم  شهید  
اکرم  عسکریان کرماني، 266 : معلم  شهید  زهرا  قضایي، 267 : 
معلم  شهید  صدیقه  عبدالعظیمي، 287 : هدیه به ماه -5 پاره هاي 

ماه زندگینامه بانوان شهید، 288 : هدیه به ماه 6 خواهران آفتاب

آرمان رشد
051 : اصول مدیریت در کسب و کار جهاني، 426 : رقص مرگ 
برگ ها، 428 : زندگي چیست؟، 526 : فکر مي کني مطالعه بلدي؟!، 
641 : اخالق دیني یا فضائل فراموش شده در مناسبات اقتصادي، 

650 : بخوان بشنو زندگي کن )مهارت هاي نه گانه زندگي(

آرمان هدفمند
476 : بررسي اثربخشي آموزش یوگا بر کودکان داراي نشانگان 

بیش  فعالي

آشنايي
175 : روباه و کدخدا، 284 : نقش دل، 487 : تربیت در خانواده و اجتماع 
 )مجموعه 30 مقاله پیرامون: انسان در جهان امروز، تربیت در خانواده(



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش346

آصف
059 : حسابدار حقوق و دستمزد

آلتین
558 : نگارش مقاله علمي به شیوه عملي )براي کلیه رشته هاي 

علوم انساني و علوم پایه و فني و مهندسي(

آموخته
241 : کالسي از جنس واقعه: درس هایي که از استاد غالمحسین 
شکوهي آموخته ام، 465 : آموزش عملي مهارت هاي تحصیلي، 
521 : سیاستگذاري در آموزش و پرورش، 533 : مباني سازمان 
و مدیریت آموزشي، 540 : مدیریت و رهبري در سازمان هاي 
آموزشي، 669 : خودشناسي، 692 : روش هاي سنجش بالیني انواع 
چاقي، 700 : شناخت و تقویت مهارت هاي حرکتي در کودکان )با 
تأکید بر کودکان کنش  پریش، بیش  فعال، اوتیسم، 719 : مداخله 

رفتاري در افراد مبتال به اختالالت طیف اوتیسم

آمه
057 : تجارت اجتماعي

آمیس
114 : جایي براي عروسک ها نیست، 485 : تدریس پژوهش 
 E5 براساس مدل پژوهش محور 1  محور؛ ساختارسازي هاي 
چرخه یادگیري، 489 : توسعه مطالعات پژوهشي معلّمان )کاربردي 
 کردن پژوهش(در آموزش و پرورش، 532 : گزارش درس پژوهي

آواز
226 : قصه ها، افسانه ها و سروده هاي مردم و سرزمین کانادا

آواي كالر
588 : ره آورد )انواع ادبي(

آواي نور
007 : اختالل نافرماني مقابله اي واختالل سلوک در کودکي: 
اختالل هاي رفتاري در کودکان از تشخیص تا درمان ، 310 : 
آزمون هاي روان شناختي دینداري، 320 : روان شناسي انتظار، 333 
: زمینه هاي روان شناختي نماز )شیوه هاي جذب به نماز با تأکید بر 

مکتب اسالم و اصول روانشناسي، 468 : اصول تعلیم و تربیت 
کودک از منظر مکتب اسالم و علم روانشناسي، 478 : برنامه ریزي 
 درسي  در عصر پست مدرن، 520 : روش هاي کمي تحقیق در 
برنامه ریزي آموزشي، 530 : کمک به کودکان براي بهبود مهارت 
هاي ارتباطي، 534 : مباني نظري محیط هاي یادگیري، 535 
: مددکاري اجتماعي: مداخله در بحران، 537 : مدیران موفق 
درمدارس، 559 : نگاهي نو به  برنامه ریزي آموزشي و درسي در 
هزاره سوم، 560 : نگرشي  به  مدیریت اسالمي، 564 : یادگیري 
الکترونیکي)مقدمه اي بر مباني تعلیم و تربیت(، 574 : شیوه هاي 
استناد به منابع چاپي و الکترونیکي)سبکAPA(، 634 : آموزش 
خانواده: راهبردهاي علمي و عملي با رویکرد پژوهشي، 657 : 
پیشگیري از اعتیاد در خانواده راهنماي آموزشي، 667 : خانواده و 
حقوق فرزندان از منظر قرآن و احادیث، 672 : در خودماندگي و 
مشکالت ارتباطي: راهبردهاي کاربردي براي اولیا و معلمان، 674 
: درمان ذهن آگاهي اعتیاد: راهنماي مقابله با برانگیزان رفتارهاي 
اعتیادي: سوگ، استرس و خشم ر، 689 : راهنماي کلینیکي 
روان درماني پویشي، 690 : روان شناسي و آموزش مهارت هاي 
زناشویي و بلوغ افراد نابینا، 704 : فطرت بنیاد تربیت: رویکردي 
به تعلیم و تربیت اسالمي، 705 : فعال سازي رفتاري براي درمان 
افسردگي کتاب راهنماي درمانگر، 725 : مشکالت یادگیري: آنچه 
معلمان باید بدانند، 726 : مصاحبه بالیني پیشرفته به روش گام به 
گام، 730 : مقیاس هاي روان شناختي و خانواده فرم ایراني، 735 : 
نظارت و راهنمایي آموزشي در مدارس امروز: راهنماي عملي براي 

راهنمایان، مدیران و معلمان مدا

آوگان
421 : دردها هم زبان دارند

آوند دانش
054 : برنامه ي بازاریابي: یک راهنماي کامل تصویري، 767 : تئوري 
موسیقي، 782 : شکل گیري بنیادي و تکوین مباني موسیقي)1(، 
FOR DUMMIES کارتون  و  کمیک  طراحي   :  784 

آونگ
042 : قوانین فوتبال

آيدين
461 : نگاران ضمیر امثال و حکم غزلیات شمس
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ابر و باد
423 : دیوان انتظام سروده محمدرضا قطبي

اختر
445 : گردشگري ادبي : حیدر بابا دوباره سالم )گام اول در معرفي 
ظرفیت جهاني گردشگري ادبي استان آذرب، 491 : چشم انداز 
پرورشي مدرسه، 575 : مخفیگاه فوق سري بشقاب پرنده ها: 

منطقه51، مرموزترین منطقه ممنوعه  جهان

اخوان خراساني
058 : جهان در قرن بیست و دو؛ پایان نظام سرمایه داري غربي، 

سقوط امپریالیسم امریکا، تاسیس حکومت 

اديب مصطفوي
458 : مجموعه اشعار صداي محبت، 470 : اقدام پژوهي پژوهشي 
در جهت بهبود و اصالح عمل )راهنماي عملي(، 486 : تربیت 
اسالمي براي کودک ایراني، 504 : درآمدي بر درس پژوهي، 511 

: راهنماي آموزش فعال مربیان بهداشت مدارس

ارمغان طوبي
050 : آفات مدیران

اسحاق
488 : تکنیک هاي خالقیت و مدیریت تفکر

اشتیاق نور
334 : آموزش و تمرین زبان انگلیسي آسان 1، 335 : آموزش 
و تمرین زبان انگلیسي آسان 1 )قدرت کلمات(، 336 : آموزش 
و تمرین زبان انگلیسي آسان 2، 337 : آموزش و تمرین زبان 
انگلیسي آسان 3، 338 : آموزش و تمرین زبان انگلیسي آسان 4

اطالع
090 : برف، 652 : پاک سازي فکر، جسم و روان، 694 : زبان 

بدن: راز و رمزهاي استفاده از زبان بدن در محیط کار

افق
095 : بي خانمان، 117 : جیب عجیب، 778 : سرگذشت فرش در 

ایران، 779 : سرگذشت معماري در ایران

الطیار
019 : استعدادیابي و پرورش استعداد در ورزش

الگو
586 : جامع ادبیات کنکور

امیركبیر
 067 : آرامش بعد از طوفان: براساس زندگي شهید علي صیاد 
شیرازي، 072 : آن سفیدي، 075 : آیین تندباد: تلخیص و بازنویسي 
اقبال نامه نظامي گنجوي، 082 : باد مالیم: براساس زندگي شهید 
کالهدوز، 084 : بادست چپ: دهالویه، 085 : باران که ببارد و 
چند داستان دیگر، 088 : براي آخرین بار: براساس زندگي شهید 
رداني پور، 091 : برف و بهمن،  092 : بغض ابر، 093 : بوي غریب 
باروت: مریوان، 094 : بهتر از شکالت مجاني، 097 : پادشاه زیر 
درخت نارنج: براساس زندگي داریوش، 107 : پیش مرگ: براساس 
زندگي آریوبرزن، 108 : تابستان و غاز سفید، 111 : تو را چشم در 
راهم، 115 : جزیره آتش: آبادان، 120 : چشم هاي من و مجنون: 
براساس زندگي شهید مهدي باکري، 123 : حاشیه نویسي برمتن: 
مروري بر بیست داستان کوتاه دفاع مقدس، 125 : حرف هایت را 
بلند بگو: گیالن غرب، 126 : حکایت ني: تلخیص و بازنویسي 
و  تلخیص  ني:  حکایت   : معنوي، 127  مثنوي  4داستان هاي 
بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي )دفتر اول(، 128 : حکایت 
ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي )دفتر پنجم(، 
129 : حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي 
)دفتر دوم(، 130 : حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي 
مثنوي معنوي )دفتر سوم(، 137 : خنکاي ختم خاطره، 138 : 
خواب گمشده مراد،  149 : دختري پشت خط، 151 : در پرده هاي 
راز: تلخیص و بازنویسي اسرارنامه عطار نیشابوري، 154 : دردنامه 
سالک فکرت: تلخیص و بازنویسي مصیبت نامه عطار نیشابوري، 
با دوچرخه،  157 : دست نوشته نیم سوخته:  : دریانوردي   156
 :  160 دسیسه،   :  158 صفوي،  عباس  شاه  زندگي  براساس 
دفتر نویس امیر: براساس زندگي امیرکبیر، 176 : روز تاریک، 205 
: صفر مرزي، 178 : ساخت مان: دوکوهه، 183 : سفرنامه مرغان 
عشق: تلخیص و بازنویسي منطق الطیر عطار نیشابوري، 192 : 
شاه ایران آرام: براساس زندگي عباس میرزا، 196 : شکوه دوران: 
براساس زندگي شهید عباس دوران، 211 : عطر حضور و طوباي 
محبت، 213 : عطشان: فکه، 214 : عمو غالم، 215 : غارنشینان، 
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216 : غمنامه بي قراري: تلخیص و بازنویسي لیلي و مجنون 
نظامي، 217 : فانوس شکسته بستان، 220 : فرنیان ایران: براساس 
زندگي سورنا، 225 : قصه غصه هاي تو: دهلران، 227 : قصه هاي 
 : آسیه آباد، 229 : قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب، 230 
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي برگزیده از چهارده 
معصوم )ع(، 231 : قصه هاي شیخ عطار،  234 : کفش هایت را به 
من بسپار و چند داستان دیگر، 235 : کوچه هاي باران خرمشهر، 
246 : گنج راز: تلخیص و بازنویسي مخزن االسرار نظامي گنجوي، 
248 : گوهر، 250 : لبخند پشت پنجره،  256 : مجلس اهل ادب: 
بیت هایي  در وصف و ستایش ادب و فروتني،  259 : محمد صلي  
اهلل  َعلیِه  و آله پیام آور صلح و آزادي، 260 : محمد صلي اهلل علیه  و آله 
پیام آور صلح و آزادي )جلد دوم(، 268 : ملک نبي: شوش، 269 : 
منیرو، 270 : موشک ها و یک کاشي: دزفول، 271 : مهاجر، 274 : 
میراث قصر شیرین، 275 : مي هران: مهران، 277 : ناپیدا: براساس 
زندگي زنده یاد احمد متوسلیان، 279 : نامه هاي ناشناس: براساس 
زندگي شهید حسین خرازي، 281 : نخل هاي بي سر، 283 : نشاني 
و چند داستان دیگر، 285 : و فریدون چنین مردي بود: براساس 
زندگي فریدون، 289 : هزار توي زندگي و چند داستان دیگر، 
297 : هفت گنبد: تلخیص و بازنویسي هفت پیکر نظامي، 298 : 
همت بلند: براساس زندگي شهید ابراهیم همت، 300 : هنوز هم 
صدایش توي گوشم هست: براساس زندگي شهید احمد کاظمي، 
301 : هورامه، 304 : یخ در بهشت صورتي، 305 : یک لیلي 
و دو مجنون: طالئیه، 318 : درس هایي از زیارت جامعه کبیره، 
323 : عاشق تو، 327 : فرزندان امام حسین علیه السالم، 329 : 
مدعیان انتظار، دشمنان ظهور: مهدي علیه السالم به یقین خواهد 
آمد من و تو در هنگامه قیام کد، 331 : همه را دوست بداریم، 
370 : ابن حسام خوسفي، 371 : ابو حنیفه دینوري، 372 : امیر 
علیشیر نوایي، 374 : بدیع الزمان همداني، 375 : پهلواني، 376 
 : نصیر الدین طوسي، 378  خواجه   : مستوفي، 377  حمداهلل   :
خواجه نصیرالدین طوسي، 379 : دوست محمد گواشاني، 380 : 
رشید الدین فضل اهلل، 381 : روزگار گرشاسب: گزیده گرشاسب نامه 
حکیم اسدي طوسي، 382 : زمخشري، 383 : سیبویه، 384 : 
سید حیدر آملي، 385 : سیدابو الحسن اصفهاني، 386 : شرف الدین 
عاملي، 387 : شیخ کلیني، 388 : صدرالدین دشتکي شیرازي، 
 : : عطاملک جویني، 391  : عبدالرزاق سمرقندي، 390   389
عالمه حلي، 392 : علي بن عباس اهوازي، 393 : عمعق بخارایي، 
شیرازي،  قطب الدین   :  395 نیریزي،  حاتم  بن  فضل    :  394

396 : مجنون رفیقي هروي، 397 : مسعود سعد سلمان، 398 
: مالمحسن فیض کاشاني، 399 : میر سیدعلي همداني، 400 
: میرزاي ناییني، 401 : نظامي گنجوي، 402 : آذرخش غیرت: 
گزیده حمله حیدري مالبمانعلي کرماني )راجي(، 403 : آزمون 
سرخ معرفي و گزیده شعر والیي: محمدعلي مجاهدي- یوسفعلي 
میر  شکاک- خسرو احتشامي، 404 : آفتاب کائنات معرفي و گزیده 
شعر والیي: سید حسن غزنوي- حکیم خاقاني شرواني- حکیم 
نظامي گنجو، 407 : از دیار روشني معرفي و گزیده شعر والیي: 
سیدرضا موید- محمدجواد غفورزاده- غالم رضا شکوهي، 409 : با 
آموزگار اخالق: گزیده بوستان سعدي شیرازي، 411 : باغ حقیقت: 
گزیده حدیقه الحقیقه حکیم سنایي، 412 : براورنگ سخن: گزیده 
هفت اورنگ عبدالرحمن جامي، 415 : ترجمان شکوه معرفي و 
گزیده شعر والیي: علي موسوي گرمارودي- طاهره صفارزاده، 
418 : حافظ عاشق: عشق از نگاه لسان الغیب، 420 : حسینیه دل 
معرفي و گزیده شعر والیي: حبیب چایچیان- غالم رضا سازگار- 
علي انساني، 427 : روي نیک بختي: گزیده مثنوي جام جم اوحدي 
مراغه اي، 429 : زیر چرخ کبود: بیت  هایي در وصف و ستایش 
آزادگي )1(، 432 : سوگ فرامرز: گزیده بهمن نامه ایران شاه، 434 
: شرح پریشاني: گزیده مثنوي هاي وحشي بافقي، 437 : صحني 
از آینه معرفي و گزیده شعر والیي: مشفق کاشاني- سیمین دخت 
وحیدي- محمود شاهرخي 442 : فقیه عاشق: عشق از نگاه امام 
خمیني)ره( ، 457 : گل باغ آشنایي: گزیده لمعات فخر الدین عراقي، 
463 : هزار دست دعا معرفي و گزیده شعر والیي: قادر طهماسبي- 
محمدرضا سهرابي نژاد- حسین اسرافیلي، 464 : هنگامه تغزل 
معرفي و گزیده شعر والیي: حمید سبزواري- نصراهلل مرداني-احد 
ده بزرگي، 528 : کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمي )با رویکردي 

به کتابخانه هاي ایران(

انتشارات 59 
222: انسان و منابع محدود آب

انديشه پیك زبان
003 : فرهنگ مهندسي برق فشار قوي- جریان قوي

ايل آرمان
232 : قطره اي در بحر

باد
142 : داستان دستان، 198 : شکوه ساسانیان، 295 : هفت  خان 
رستم، 643 : ازدواج به سبک ایراني: دانستني هایي درباره پیوند 

زناشویي، 715 : کمک هاي اولیه کاربردي
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بارسا
490 : چرا نمي ذاري بچه ات درس بخونه؟!

بافرزندان
009 : تقویت هوش و حواس کودک تا هجده ماهگي

بامداد كتاب
720 : مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم

بزم قلم
467 : آنچه پسران باید بدانند، 637 : آنچه دختران باید بدانند، 
662 : چگونه یک آشپزخانه تمیز و زیبا داشته باشیم؟، 685 : 
رازهاي جواني: چگونه جوان بمانیم؟، 703 : فست فودهاي آرینا: 

پیتزا - ساندویچ - اسنک - چیپس- سس- ساالد

بصیرت
319 : دوزخیان جاوید؛ پژوهشي تاریخي در باره قاتالن شهداي 

نهضت امام حسین )ع(

به نشر
257 : مجموعه افسانه هاي ایراني

بهاردخت
444 : قطران شاعر گمنام تبریز

بیان الحق
330 : موازنه معاش در اسالم

بیمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
077 : الفباي موتور سیکلت سواري به زبان ساده، 194 : شخص 
شخیص ثالث بزرگ )بیمه شخص ثالث با تکیه بر خودروهاي 
سنگین(، 253 : ماجراهاي ظفرخان شخص ثالث، 578 : ب مثل 

بیمه ج مثل جدول

بین المللي حافظ
678 : دنیاي هنر انواع برگر، کوفته و موساکا، 679 : دنیاي هنر 
انواع سس، چتني، سالسا و ماریناد، 711 : کتاب جامع شیریني 

سنتي ایراني، 712 : کتاب جامع شیریني مارماالدي و کرمدار، 
713 : کتاب شیریني و شکالت عید نوروز

پرستاران جوان
: معرفي طب سنتي- دنیاي سرطان، 729  به  : سفري   696

 اسالمي ایران

پري ماه
471 : الگوها و فنون نیاز سنجي در بهسازي منابع انساني

پنجره
492 : چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اینترنت و تلفن همراه 
محافظت کنید، 495 : چگونه فرزندانمان را در ریاضي موفق کنیم، 
501 : خشونت و امنیت در خانواده: رویکردي روش مند براي 
رویارویي با خشونت خانوادگي، 507 : رازهاي موفقیت پسران، 
660 : چرا بچه هاي خوب نمره هاي بد مي گیرند، 675 : دنیاي 
کودکان موفق، 683 : رازهاي بیشتري درباره ي کودکان شاد، 716 
: کودکان خوب، عادت هاي بد: راهنماي آزمون سن حقیقي براي 
پرورش کودکان سالم، 723 : مراحل رشد و پرورش کودک از 

تولد تا پنج سالگي

پويانما
791 : نشان داشت: مجموعه نشانه هاي علیرضا وکیلي ورجوي 

1372-1392

پیام آزادي
 620 : دانشنامه دنیاي دانش )ج1(، 621 : دانشنامه دنیاي دانش )ج2(

پیام كتاب
324 : عالم برزخ )وقایع سفر مرگ و عالم قبر(، 671 : دانشنامه 
طبي مسائل مردان: آداب ازدواج و زناشویي )نگرشي به مسائل 

مردان با رویکرد طب سنتي 

پیدايش
070 : آقاي هنشاو عزیز، 113 : جایزه، 118 : چتر تابستان، 121 
: چطوري خیلي بدخط بنویسیم، 153 : دردسر، 184 : سوسک 
طالیي پرواز کن، 237 : کتاب روزهاي مرده، 242 : کلبه عمو ژو، 

245 : گمشده شهرزاد، 296 : هفت دختر، هفت پسر
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پیشروان
513 : راهنماي عملي تحلیل محتوا

پیك نخبگان
344 : زبان انگلیسي سال دوم متوسطه کلیه رشته ها، 345 : زبان 

انگلیسي )3(سال سوم دبیرستان کلیه رشته ها

تجلي كوثر
542 : مربي، نوجوان، خردورزي »راهنماي مربي«

تخته سیاه
342 : اولین درسنامه جامع زبان انگلیسي تخصصي

تیزهوشان برتر
 011 : روانشناسي بازي کودک و بازي هاي مناسب تولد تا یک سالگي

تیمورزاده
638 : آنچه الزم است هر بیمار از بیماري خود بداند بیماري قند، 
687 : راهنماي جامع بیماران مبتال به سرطان سینه: تشخیص، 
درمان، تغذیه، مسائل رواني و اجتماعي، 695 : زندگي با سرطان: 
حمایت هاي رواني، خانوادگي و اجتماعي، 707 : قدرت شگفت انگیز 
تغذیه اي سلول هاي بنیادي: چگونه سیستم طبیعي بازسازي بدن 
 خود را تقویت کني، 710 : کالري شمار به زبان ساده براي عموم

جويا
188 : سهراب و سیاوش: دو دالور جاویدان

جهاد انديشه
472 : اندیشه ناب بررسي تطبیقي گزاره هاي اصلي تفکر انتقادي 

از نگاه صاحب نظران آن حوزه با دیدگاه

چشمه آدينه
745 : پیشرفت هاي فناوري مرکب هاي چاپ

چكه
166 : رازنقاشي هاي  ماني، 187 : سه قصه، 218 : فرار از قطب 
 : داستان دیگر، 628  : ماهي گیر و غول خمره و یک   255 ،

آزمایش هاي علمي خوردني )جلد 1(

خانه كتاب
163 : دوشنبه هاي دوست داشتني، 373 : ایرج افشار

خرسندي
189 : سید بغداد: قصه جیمي سرباز آمریکایي که به راز عاشورا پي 
مي برد، 313 : حکمت هاي فاطمي )شرح چهل سخن از حضرت 

فاطمه علیها السالم(

خط سفید
 349 : کتاب جامع زبان انگلیسي اول متوسطه، 350 : کتاب جامع
 زبان انگلیسي پیش دانشگاهي، 351 : کتاب جامع زبان انگلیسي
 دوم متوسطه، 352 : کتاب جامع زبان انگلیسي سوم متوسطه،
357 :)Promoting/ Reading/ Objectives( pro2 
، 358 : Cloze Tests، 359 : English for 
electrical engineering: power، electronic، 
communication،  control، 360 : English for 
the students of accounting، 361 : English 
for the Students of architecture and urban 
planning، 362 : English for the students of 
graphic design، 363 : English for the Students 
of hardware، software، and IT، 364 : English 
for the students of physical education، 365 
: Learn English Throug)Picture stories 1( 
، 366 : picture stories2 )Learn English Through( 
، 367:)Promoting/ Reading/ Objectives( pro1 
، 368 : Reading With Fun 1 75 )English 
Anecdotes(، 369 : Reading With 2 Fun )55 

English Anecdotes(

خورشید باران
303 : یادداشت هاي ناتمام: روزنوشت هاي طلبه شهید مهدي 
خاتمي، 431 : سرودهاي دل: مجموعه شعر، 708 : کاشانه ابرار: 

سیري در سیره عملي علماي معاصر در رفتار با همسر

خیلي سبز
581 : ادبیات جامع کنکور

داستان
509 : راهبري برنامه درسي، 518 : روش شناسي تدریس محتوا
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دانژه
010 : راهنماي عملي پرورش هوش هیجاني کودکان، 012 : 
کودکان مبتال به اتیسم: راهنماي والدین، مربیان و درمانگران، 
نافرمان  و  لجباز  کودک  با  چگونه  کودکان:  لجبازي   :  013
)ارزیابي، آسیب شناسي و  : حواس پرتي  رفتار کنم؟، 500  خود 
درمان(300پاسخ به پرسش هایي رایج و 100 نکته، 522 : شجاعت 
خالقّیت، 531 : کودک متفکر، 561 : هانس یورگن آیزنک، 572 : 
رهبري گروه، 589 : فانوس )امید و اکنون زیستي در آثار موالنا(، 
636 : آموزش موضوعات جنسي، 654 : پس از جدایي: چگونه 
یک شکست عشقي مخرب را به بهترین اتفاق زندگي بدل کنیم، 
693 : زبان بدن، 706 : فنون رفتار درماني، 709 : کاربرد بازي 
زنان خشونت دیده،  ویژه  زندگي  : مهارت هاي  درماني، 732 
 101 : زنان خشونت دیده، 739  ویژه   مهارت هاي زندگي    :  734
 تکنیک بازي درماني1، 740 : 101 تکنیک دیگر بازي درماني2

دانش آفرين
517 : روش تحلیل محتواي کتاب هاي درسي)ویژه دانشجویان 

و معلمان(

دانش نگار
627 : گلرنگ خواص، انواع، ارقام، تولید و فراوري

دانشگاه امام صادق)ع(
 523 : شناسائي مفروضات بنیادین فرهنگ سازماني در محیط هاي

آموزشي با تاکید بر آموزه هاي اسالمي

دانشگاه تبريز 
 032 : دانش و تکنیک هاي موفقیت در دو و میداني)همراه با مراحل

آموزش (

دانشگاه تربیت دبیري شهید رجائي
754 : فناوري ساخت درهاي چوبي

دانشگاه شهید مدني آذربايجان
 032 : دانش و تکنیک هاي موفقیت در دو و میداني )همراه با مراحل

آموزش (

دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات كاربردي 
فرماندهي

483 : پلیس و آموزش و پرورش )رویکرد تعاملي براي ارتقاي 
فرهنگ ترافیک(

داوود كیانیان
771 : چهل نمایشنامه براي کودکان و نوجوانان جلد 1

درويش
577 : نقشه ذهني و سازمان دهنده هاي گرافیکي

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
053 : بازار یابي جهاني، 055 : پرورش رهبران، 056 : پیاده سازي 
استراتژي، 062 : مدیریت استراتژیک، 063 : مدیریت استراتژیک 
رسانه )از تئوري تا عمل(، 064 : مدیریت استراتژیک سیستم هاي 
اطالعاتي ـ نگرش یکپارچه )ویرایش دوم(، 065 : مدیریت بازاریابي 
صنایع دستي و هنرهاي سنتي، 557 : نقشه راه  منابع انساني راهبردي  
اولین   : واقعیت کسب وکار، 765  یک   به   ایده بزرگ   تبدیل یک  
دستورات  تمرینات،  بازیگري،  درس هاي  من:  بازیگري  کتاب 
معماري بنیان  چهار   :  770 خردساالن،  براي  بازي هایي   و 

دهسرا
508 : راه روشن در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالي فرزندان

ديبا گران تهران
005 : مباني فناوري در صنعت برق

ذكر
 219 : فرزند تبعیض، پدر آزادي: زندگي و مبارزات مهاتما گاندي، 
272 : مهربان تر از نسیم : 99 قصه از زندگي امام خمیني)س( ، 
433 : شراب سرخ: مجموعه اشعار عاشورایي، 579 : 360 آزمون 
تقویت هوش )ادراک، منطق، حساب، زبان(کتابي جامع براي 

تقویت I.Q همراه با برنامه 
راشدين

001 : آنالیز اگزرژي نیروگاه هاي زمین گرمایي )ژئوترمال(، 008 : 
بیش فعالي از تعریف تا درمان، 553 : مهارت هاي زندگي

رامان سخن
فصول  تمام  براي  معلمي   :  550 کوتاه،  داستان  سه   :  186
ویژگي هاي معلم موفق )با تأکید بر ارتباطات انساني(، 619 : همه 

جاي ایران سراي من است
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راه مشاور
514 : رشد اعتقادي دانش آموزان )رویکرد دیني در رشد اخالقي-

اعتقادي(، 536 : مدرسه بانشاط

راه معلم
549 : معلم 92

راه نوين
757 : مقدمات بازرسي فني در گازرساني

راه انديشه
544 : مشاوره و برنامه ریزي بدون اضافه کاري

رشد انديشه
517 : روش تحلیل محتواي کتاب هاي درسي)ویژه دانشجویان 

و معلمان(

رقیه فرشته آذري
073 : آواي آرامش

روايت فتح
076 : اشتباه مي کنید! من زنده ام، 080 : اولین روزهاي مقاومت، 
096 : بیش از چند نفر، 103 : پسرانم براي انقالب، 110 : تجالیي 
به روایت همسر شهید، 112 : جانبازان، 155 : درضیه: شهید علي 
شرفخانلو به روایت مادر، 180 : ستاري به روایت همسر شهید، 199 
: شهید سید داوود ساالري به روایت مادر، 236 : کتاب احمدي 
روشن، 238 : کتاب غالمرضا رضایي، 239 : کتاب غالم علي رجبي، 
 258 : محالتي به روایت همسر شهید، 299 : هم سفر آتش وبرف

ره آورد هنر
459 : نجواي سحري: مجموعه اشعار مذهبي و اخالقي

زعفران
172 : روایت شب دوم، 173 : روایت شب نخست، 174 : روایت 

شب واپسین

سارا خجسته
002 : ساخت  ربات  جنگجو در سطح مقدماتي و ساده

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
752 : شناخت چوب جلد اول: چوب هاي امروزي

ساكو
573 : سازمان ها و مراکز فرهنگي

سامان دانش
254 : ماه پیشوني )متل هاي فولکلوریک چهارمحال و بختیاري(

سايه
510 : راهکارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان

سايه گستر
 207 : طبیب عشق: روایتي از زندگي دانشمند برجسته جهان 

اسالم استاد فرزانه دکتر فریدون عزیزي،
یا  آغاز  بازنشستگي:   :  475 حرم،  پابوس  در  قلم   :  233
،Retirement The Beginning or the end?=پایان؟ 

496 : چگونه کالسداري کنیم؟: فنون و مهارت معلمي
 565 : 547 روش براي مدیریت برتر، 698 : شادي هاي زندگي به 

جاي استرس، 762 : آموزش خط ریز 

سپیدبرگ
688 : راهنماي کاربردي مدیریت استرس در نوجوانان )براي 

والدین، معلمان و درمانگران(

سخن گستر
584 : بنیان هاي مدنیت و فرهنگ در شاهنامه فردوسي

سخنوران
052 : با کارآفرینان، 629 : آسیب شناسي خانواده، 648 : اقتصاد 
خانواده با تأکید بر آموزه هاي اسالم، 664 : حقوق خانواده با تأکید 
بر آموزه هاي اسالم، 666 : خانواده متعالي با تأکید بر آموزه هاي 

اسالم، 736 : نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

سرو ياسین
328 : گفت وگو با امام علي )ع(

سفیر اردهال
311 : امام باقي)عج(؛ تحلیل و تبیین زندگاني حضرت مهدي)عج(
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در 20 گفتار، 655 : پسرم بالغ شده، 670 : دارونامه سبز، 673 : 
درمان بیماریهاي کبدي و کبد چرب در طب سنتي، 680 : دیابت، 
قاتل شیرین: روش هاي طبیعي براي پیشگیري و کنترل آسان 

بیماري قند، 727 : معجزات غذایي و درماني گوشت و شیرشتر

سوره سبز
071 : آن دیگري، 101 : پرواز به سوي بي نهایت، 136 : خط 
قرمز، 139 : خواب هاي دنباله دار، 179 : سال هاست که دیگر باران 
نمي بارد، 206 : صید و صیاد، 210 : عسلي، 223 : ُقلُقلک، 224 
: قبل از سپیدي، 244 : گردان شهادت، 261 : مرخصي اجباري، 
294 : هفت، 307 : 528؛ بازروایي خاطرات بمباران شیمیایي، 516 

: روش بهتر زیستن گام به گام

سوره مهر
124 : حج بزرگترین نمایش جهان یک تحقیق و پنج نمایشنامه

سیزده
306 : 13 حکایت شیرین از طهران

سیمین
)English(Grammar101 101 343 : دستور زبان انگلیسي

شايسته
577 : نقشه ذهني و سازمان دهنده هاي گرافیکي

شباهنگ
 626 : صنعت شیر، 768 : تحلیل آثار هنري، 776 : زیبایي شناسي بصري

شركت انتشارات علمي و فرهنگي
083 : بادبادک ها

شركت انتشارات فني ايران
618 : ویراستار )مقاالت و گفت و گوهایي در عرصه  ویرایش( ، 

625 : راهنماي نگهداري گیاهان آپارتماني

شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء 
014 : آزمون ها و ارزیابي هاي ورزشي NSCA، 015 : آمادگي 
جسماني و بدنسازي براي دختران: راهنماي تمرین هاي مقاومتي، 
قلبي عروقي، بدنسازي و خو،016: آموزش هندبال در مدارس: 

آسیب هاي  آناتومي   : دانش آموزان، 017  براي  هندبال  معرفي 
ورزشي براي بازتواني و آمادگي جسماني،  018 : ارزیابي کاربردي 
عملکرد جسماني انسان، 021 : بهداشت روان و ورزش، 023 
: بهداشت و ورزش، 025 : تئوري و عمل در بازاریابي ورزشي 
پیشرفته، 028 : تغذیه ورزشي )ویژه کسب مدال طال(، 030 : 
حرکات   :  031 استقامتي،  ورزش هاي  براي  کمکي  تمرینات 
اصالحي، 034 : راهنماي ارزیابي عوامل آمادگي جسماني مرتبط 
با سالمتي ACSM، 038 : علم تمرین فوتبال: رویکرد علمي 
کاربردي  راهنماي   : استقامت، 035  و  سرعت  قدرت،  توسعه 
تدریس مدیریت ورزشي، 036 : رشد و تکامل وضعیت بدني در 
کودکان: کسب وضعیت بدني مطلوب و رشد حرکتي در کودکان 
با تأکید بر، 037 : روان شناسي تصویر سازي ذهني در ورزش، 039 
: فعالیت ورزشي و کنترل کلسترول 040 : فعالیت هایي براي رشد 
مهارت هاي حرکتي درشت، 041 : قدرت و توان در ورزشکاران 
جوان براي سنین 7 تا 15 سال، 043 : کارآفریني ورزشي تئوري و 
عمل، 044 : کاربرد روان شناسي در پزشکي ورزشي، 045 : کشش 
درماني جهت پیشگیري از آسیب  و تسکین درد، 047 : مدیریت 
رویدادهاي ورزشي 048 : مدیریت منابع انساني در صنعت ورزش 
و اوقات فراغت، 049 : 100 پرسش و پاسخ درباره آسیب هاي 

ورزشي شما

شركت جازيكا
014 : آزمون ها و ارزیابي هاي ورزشي NSCA، 015 : آمادگي 
جسماني و بدنسازي براي دختران: راهنماي تمرین هاي مقاومتي، 
قلبي عروقي، بدنسازي و خو،017 : آناتومي آسیب هاي ورزشي 
براي بازتواني و آمادگي جسماني، ، 023 : بهداشت و ورزش، 028 
: تغذیه ورزشي )ویژه کسب مدال طال(، ، 035 : راهنماي کاربردي 
تدریس مدیریت ورزشي، 036 : رشد و تکامل وضعیت بدني در 
کودکان: کسب وضعیت بدني مطلوب و رشد حرکتي در کودکان 
با تأکید بر، 037 : روان شناسي تصویر سازي ذهني در ورزش، 040 
: فعالیت هایي براي رشد مهارت هاي حرکتي درشت، 041 : قدرت 
و توان در ورزشکاران جوان براي سنین 7 تا 15 سال، 047 : 

مدیریت رویدادهاي ورزشي

شورآفرين
567 : چالش هوش سطح آسان)جلد اول(، 568 : چالش هوش  
سطح بسیار سخت )جلد چهارم(، 569 : چالش هوش سطح 

سخت)جلد سوم(، 570 : چالش هوش سطح متوسط)جلد دوم(
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شهرقلم
218 : فرار از قطب

صدرا
315 : خدا در اندیشه انسان، 316 : خدا در زندگي انسان

صفار
اصول   : مدیران، 743  راهنماي عمل  سازمان  : طراحي   525

جوشکاري برق و گاز

صورتگر
524 : شوق هستي روش هایي براي ایجاد تغییر مثبت در زندگي

ضريح آفتاب
566 : ارزشیابي کیفي توصیفي

طبیب
638 : آنچه الزم است هر بیمار از بیماري خود بداند بیماري قند، 
687 : راهنماي جامع بیماران مبتال به سرطان سینه: تشخیص، 
درمان، تغذیه، مسائل رواني و اجتماعي، 695 : زندگي با سرطان: 
حمایت هاي رواني، خانوادگي و اجتماعي، 707 : قدرت شگفت انگیز 
تغذیه اي سلول هاي بنیادي: چگونه سیستم طبیعي بازسازي بدن 

خود را تقویت کني، 710 : کالري شمار به زبان ساده براي عموم

طراحان ايماژ
506 : دروغگویي کودکان و روش هاي اصالح و درمان

طلوع دانش
رغبت هاي  کشف  راهنماي  رغبت ها:  رنگ  به  دنیایي   :  571

تحصیلي و شغلي، 633 : آموزش خانواده )هفت مفهوم بنیادي(

علم و حركت
046 : مدیریت باشگاه ورزشي، 042 : قوانین فوتبال

علمیران
006 : مرجع کامل اجراي سیستم اتصال زمین

 علوم رياضي ره آورد )وابسته به موسسه فرهنگي فاطمي(
502 : خوراک  مغز براي  مصرف  یک  سال

علي رضا صالحي امین
473 : انگیزش و اعتماد به نفس )با تأکید بر جنبه هاي مدیریتي(

فخراكیا
769 : تکنیک هاي نور در عکاسي: افکت هاي ویژه عکاسي در 
آتلیه، دیزاین و نورپردازي در عکاسي، 774 : راهنمایي جامع براي 
هنرمندان و معماران: مباني پرسپکتیو، 775 : روش تحقیق به زبان 
ساده و کاربردي ویژه دانشجویان هنر، 783 : طراحي داخلي: نور 
و رنگ در دکوراسیون، 785 : طراحي نشانه، 793 : هندسه نقوش: 

نقوش در هنرهاي سنتي

فدك ايساتیس
742 : ابزارها و ماشین آالت مبلمان، 749 : دکوراسیون چوبي از 

طراحي تا اجرا، 758 : مواد اولیه مبلمان

فراروان
515 : رفتار درماني: روش هایي براي تغییر سریع رفتار کودکان4-

11ساله، 552 : مهارت هاي درس خواندن، 656 : پیشگیري از 
اذیت و آزار دانش آموزان در مدارس)شیوه هاي موثر در کاهش 
اذیت و آزار دانش آموزان، 691 : روش هاي رویایي با ترس هاي 
کودکان از مدرسه، 738 : هنر درماني: براي کودکان و نوجوانان در 

خود مانده و سایر اختالالت رشدي

فرزانه پوريزدان پناه كرماني
701 : شیریني پزي شیرین بانو

فرهنگ دانشجو
004 : قطعات الکترونیک، 424 : دیوان باباطاهر عریان، 425 : 
دیوان هاتف اصفهاني، 438 : صفات العاشقین )اثر موالنا هاللي 
فرهنگ   : شیرین، 440  و  فرهاد   : استرآبادي(، 439  جغتایي 
توصیفي علوم طبیعي در شاهنامه فردوسي )پزشکي، جانورشناسي، 
کاني شناسي، گیاه شناسي ، 443 : قصه شاه و درویش )از: موالنا 
معزي  امیر  اشعار  گزیده   :  446 استرآبادي(،  جغتایي  هاللي 
نیشابوري، 447 : گزیده اشعار سیف فرقاني، 448 : گزیده اشعار 
ظهیر فاریابي، 449 : گزیده اشعار قاآني شیرازي، 450 : گزیده 
اشعار کلیم کاشاني، 451 : گزیده اشعار نظیري نیشابوري، 452 : 
گزیده دیوان اشعار انوري، 453 : گزیده دیوان اشعار شهریار، 454 
: گزیده سروده هاي پروین اعتصامي و رهي معیري، 455 : گزیده 

غزلیات بیدل دهلوي، 456 : گزیده منظومه ویس  و رامین
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قدياني
165 : راز سیرون ها، 193 : شاهزاده و گدا، 200 : شیربان 2، 201 
: شیربان 3، 204 : شیطونک سرزمین اعداد، 247 : گوژپشت 
نتردام، 262 : مردي با نقاب آهنین، 264 : معادن مینوتار، 280 : 
نجیب زاده کوچک، 308 : 6 قصه از اسکاروایلد براي بچه ها، 663 
: چي بخوریم؟ چي نخوریم؟، 668 : خانه ي شاد، خانواده شاداب، 

733 : مهارت هاي تعامل با فرزند

قرار
406 : از آزادگي تا یقین: شرح ابیات دیوان صائب تبریزي

كانون انديشه جوان
143 : داستان واره شیطان و رازهاي هزارساله، 317 : درآمدي بر 
کتاب مقدس و الهیات مسیحي، 322 : ضرورت و قلمرو دین، 326 

: علم، دین و فلسفه

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مراکز  اعضاي  آثار  از  گزیده اي  خدا؛  باغ   : بابایار، 086   :  081
آفرینش هاي ادبي، 087 : بچه هاي کشتي رافائل، 089 : بردیا و 
ملکه سرزمین عاج، 122 : چوپان کوچک، 150 : در این خانه براي 
همیشه ماندم، 162 : دو قدم تا ماه روایتي از زندگي و شهادت معلم 
و سردار شهید علي رضا حاجي بابایي، 167 : راهنماي شیوه هاي نقد 
ادبي مجموعه ادبیات کودک، 177 : روز نهنگ، 190 : سیري در 
سرویراستاري، 191 : شازده و پهلوان، 197 : شکارچي کوسه کر، 
208 : طلسم سیاه دل، 221 : فقط یک چاپ، 273 : مهمان 
جامانده، 282 : نردباني رو به آسمان، 290 : هزار سال داستان هاي 
طنزآمیز ادب فارسي )از فردوسي طوسي تا مال حبیب اهلل کاشاني(، 
302 : هیچ کس جرئتش را ندارد، 405 : ابر یادگاري؛ گزیده اي از 
آثار اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي...، 413 : پسر اردي بهشت، 
مجموعه شعر، 422 : دلتنگي هاي یک آپارتمان، 441 : فصل آهو 

و کبوتر، 772 : داستان پیدایش خط از کتیبه تا کتاب

كانون فرهنگي آموزش
756 : مجموعه طبقه بندي شده  تأسیسات ساختمان، 773 : درک 

عمومي هنر، 787 : مجموعه طبقه بندي شده  طراحي 1و2

كتاب آبان
763 : آموزش کامل طراحي، 764 : آندري تارکوفسکي: عناصر 

سینما، 766 : پرسپکتیو، سایه و انعکاس، 777 : زیبایي شناسي در 
معماري، 780 : سواد بصري در طراحي صحنه تئاتر، 789 : مواد و 
ابزار هنري 1 ابزارآالت، 790 : نرم افزارهاي کاربردي براي طراحان 
گرافیک، 792 : نمایشگاه پوسترهاي نسل نو طراحان گرافیک 

ایران ،786 : لوگو تایپ

كتاب ابرار
079 : انگورهاي هزار مسجد، 100 : پرطال، 119 : چتربازي در 
امواج؛ با اقتباس از زندگي نامه شهید جواد شاعري،181 : ستوده در 
آسمان ها و زمین ، 249 : گیس دراز و ریش دراز، 658 : جنگ 
جهاني جمعیت: بررسي توطئه ها و سیاست هاي جمعیت در ایران 
و جهان، 276 : میهماني، 309 : آزمون عصر غیبت )مباني والیت 
مطلقه فقیه به همراه پاسخ به شبهات و بررسي برکات والیت فقیه 
د، 312 : پرسمان توحیدي 36 پرسش و پاسخ با موضوع توحید و 

خداشناسي، 624 : پرورش زنبور عسل

كتاب ارجمند
551 : مورد پژوهي در اختالالت رفتاري کودکان

كتابدار توس
414 : تحول شعر کالسیک )شعرنو(از نظر قالب، محتوا، موضوع

كورش چاپ
505 : درس پژوهي، 541 : مراحل اجراي تحقیق علمي

كوشا مهر
759 : مهارت جوش

كوهسار
741 : آموزش گام به گام برق و الکترونیک خودرو به انضمام 

بررسي تحلیلي مدارات الکتریکي پراید و سمند

كهن دژ
623 : پرندگان سخنگو

كیفیت
744 : پکیج شوفاژ گازي، 746 : تعمیرکار دستگاه هاي سردکننده 
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خانگي و تجاري، 750 : سواالت چهار گزینه اي تأسیسات و تهویه 
و تبرید، 751 : سواالت چهار گزینه اي جوش برق درجه 1و2، 761 

: نصب و تعمیر کولرهاي گازي پنجره اي و اسپلیت

گردوي دانش
556 : نقش مشارکت و شوراها در نظام آموزشي و تربیتي مدارس

گل آذين
202 : شیرین تر از عسل: داستان هایي برگرفته از حکایت هاي 
کلیله و دمنه، 203 : شیرین تر از عسل: داستان هایي برگرفته از 

حکایت هاي گلستان سعدي

گل واژه
339 : انگلیسي 1 اول متوسطه، 340 : انگلیسي 2 دوم متوسطه، 

341 : انگلیسي 3 سوم متوسطه

گوهر انديشه
146 : داستان هاي شاهنامه، 291 : هزارویک شب 1، 292 : هزار و 

یک  شب 2، 293 : هزار و یک  شب 3
گويش نو

animal farm 263 : مزرعه حیوانات

ما و شما
480 : پرسش و پاسخ هاي مشاوره اي در زمینه نوجواني، جواني، 

ازدواج، مهارت هاي زندگي، تربیت دیني

مبتكران
  513 : راهنماي عملي تحلیل محتوا 592 : کاربرگ ادبیات فارسي 1

)اول دبیرستان(، 594 : کاربرگ ادبیات فارسي 2 )دوم ریاضي و 
تجربي(، 600 : کاربرگ زبان فارسي 1 )اول دبیرستان(، 602 : 

کاربرگ زبان فارسي 2 )دوم ریاضي و تجربي(

مجداسالم
109 : تبسم هاي جبهه

مجمع
731 :  مهارت سخن گفتن)سخنوري، سخن گوئي، مذاکره، مصاحبه 

و گویندگي حرفه اي(

محراب قلم
152 : در جریان انقالب فرانسه: دفتر خاطرات لوییز مدره اک، 159 

: دفتر خاطرات کلئوپاترا دختر نیل

مدرسه
078 : امیر حسین فردي، 240 : کشتي سیراف، 747 : تمرینات رسم 
 فني )کتاب فعالیت(: قابل استفاده فراگیران رشته هاي فني وحرفه اي

مرآت
346 : کاربرگ انگلیسي 1، 347 : کاربرگ انگلیسي 2، 348 : 
کاربرگ انگلیسي 3، 353 : کتاب کار و تمرین انگلیسي 1، 354 : 
کتاب کار و تمرین انگلیسي 3، 479 : بسته آموزشي، برنامه درسي 
ویادگیري اثربخش، 529 : کاربرد هوش هاي چندگانه در کالس 
درس، 590 : کاربرگ آرایه هاي ادبي )سوم علوم انساني(، 591 : 
کاربرگ ادبیات فارسي 1، 593 : کاربرگ ادبیات فارسي 2، 595 : 
کاربرگ ادبیات فارسي 3، 596 : کاربرگ ادبیات فارسي 3 )سوم 
علوم انساني(، 597 : کاربرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 )دوم 
علوم انساني(، 598 : کاربرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 )سوم 
علوم انساني(، 599 : کاربرگ زبان فارسي 1، 601 : کاربرگ زبان 
فارسي 2، 603 : کاربرگ زبان فارسي 3، 604 : کاربرگ زبان 
فارسي 3 )سوم علوم انساني(، 606 : کتاب کار و تمرین ادبیات 
فارسي 1، 607 : کتاب کار و تمرین ادبیات فارسي 2، 608 : کتاب 
کار و تمرین ادبیات فارسي 3، 609 : کتاب کار و تمرین زبان 
فارسي 2، 610 : کتاب کار و تمرین زبان فارسي 3، 611 : کتاب 
معلم ادبیات فارسي 1، 612 : کتاب معلم ادبیات فارسي 2، 613 
: کتاب معلم ادبیات فارسي 3، 614 : کتاب معلم زبان فارسي 1، 
615 : کتاب معلم زبان فارسي 2، 616 : کتاب معلم زبان فارسي 3

مرجع نوين آموزش
 : 356 ،)English Grammar( 355 : گرامر زبان انگلیسي

یادگیري جادویي لغت

مصطفي جمالي راد
024 : پرورش جسم و تقویت ذهن

مطبوعات ديني
760 : نصاب و تعمیرکار سردخانه هاي فریوني
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معصومه درويش
061 : کتاب کار اصول حسابداري 1: مجموعه مطالب مسائل 

و تست ها

معصومه شفیعي
497 : چگونه هوشمندسازي را در مدارس ایران تقویت کنیم: 
)کاربرد هوشمندسازي در مدارس(، 554 : ناتوي فرهنگي؛ شیوه 

مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي

ملرد
617 : نویسندگي

منادي تربیت
068 : آستان نیاز پیرامون دعا و نیایش، 074 : آیین پاسداري 
پیرامون وحدت، بسیج، دشمن شناسي، 098 : پادشاه و کنیزک، 
106 : پیر جنگي، 116 : جلوه اسالم پیرامون اسالم، انقالب و 
اهل بیت )علیهم السالم(، 131 : حکمت گمشده مومن است، 132 
: خار در گل، خار دردل، 133 : خاطراتي از شهید رجایي: حدیث 
جاودانگي، 134 : خاطره هاي خاکي: دل نوشته هایي براي جبهه 
و جنگ، 168 : رسم بردباري پیرامون صبر و بردباري وحاللیت 
طلبیدن، 169 : رسم پایداري پیرامون جبهه و جهاد و حفظ کیان 
اسالمي، 170 : رسم دوستي پیرامون سخناني با جوانان، مسئولین 
و ملت، 171 : رسوالن آشنا توصیه به فرهنگیان و دانش آموزان، 
182 : سفر در آینه: صد حکایت از منطق الطیر عطار نیشابوري، 
195 : شفا با عطر گل محمدي، 209 : طوطي و بازرگان، 212 : 
عطر شهادت پیرامون شهید و شهادت، 222 : فهمیده هاي مدرسه: 
64 فراز ادبي و داستاني براي کوچک ترین شهید دانش آموز 32 
استان، 243 : کلمات بیداري پیرامون نماز و روزه، احکام اسالمي، 
حدیت نفس، تقوا و حجاب، 286 : والیت فقیه پیرامون والیت 
فقیه، صفات رهبري و روحانیت، 419 : حرف هاي زمیني براي 
بچه هاي زمیني، 460 : نقل و نبات، 493 : چگونه به دانش آموزان 
کمک کنیم انعطاف پذیر باشند، 494 : چگونه به دانش آموزان 
کمک کنیم ارتباط موثر برقرار کرده و تعارض را مدیریت نمایند؟، 
503 : خوش بختي، چه چیز نیست؟ )چگونه خوشبخت نشویم!(، 

562 : هفت راهبردموفق براي بهبود

منظومه خرد
141 : خیال باف، 466 : آموزش موثر در کالس درس: راهبردهاي 

پژوهش محور براي افزایش موفقیت دانش آموزان، 555 : نظریه 
انتخاب در کالس درس: به دانش آموزان آن چه نیاز دارند، بدهید 

آن چه مي خواهید دریافت 

موسسه فرهنگي تربیت نوين
688 : راهنماي کاربردي مدیریت استرس در نوجوانان )براي 

والدین، معلمان و درمانگران(

موسسه فرهنگي هنري سیب سرخ نیكان
276 : میهماني، 309 : آزمون عصر غیبت  )مباني والیت مطلقه 
فقیه به همراه پاسخ به شبهات و بررسي برکات والیت فقیه د، 
312 : پرسمان توحیدي 36 پرسش و پاسخ با موضوع توحید و 

خداشناسي، 624 : پرورش زنبور عسل

موسسه فرهنگي هنري كساكاوش
753 : شیمي در صنعت چاپ، 755 : کاغذ در چاپ

مهاجر
 : پلیسي، 147  داستان هاي   : ارواح، 145  داستان هاي   :  144

داستان هاي وحشتناک

مهر النبي
519 : روش هاي تدریس )تعاریف، الگوها، ارزشیابي و یادگیري 

الکترونیکي(

مهر بیكران
325 : عقل یازدهم در تعلیم و تربیت )اندیشه هاي نابغه تشیع 

خواجه نصیر الدین طوسي در تعلیم و تربیت(

مهر دلدار
682 : رازهاي ارتباط با جنس مخالف، 684 : رازهاي تسخیر قلب 

همسر، 697 : سین جین هاي خواستگاري

مهر فائق
582 : ادبیات کنکور مصور خط به خطي

مهرگان دانش
207 : طبیب عشق: روایتي از زندگي دانشمند برجسته جهان 
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اسالم استاد فرزانه دکتر فریدون عزیزي، 475 : بازنشستگي: 
 Retirement The Beginning or the آغاز یا پایان؟

end?، 496 : چگونه کالسداري کنیم؟: فنون و مهارت معلمي

مهرو ماه نو
ادبیات   : کنکور، 580  هفتگي  برنامه ریزي  من؛  همراه   :  563
اختصاصي، 585 : پنج گنج ادبیات جامع )واژگان و امال مفاهیم و 

قرابت هاي معنایي ...(، 605 : کتاب آخر ادبیات فارسي

نباتي
462 : نیازي شبستري و مثنوي شمع و پروانه

نجم كبري
321 : سّیدبرهان الدین، مرشد موالنا، 408 : الفباي عشق، 435 
: شعر علوي 2: گنجینه شعر و ادب، 436 : شعر قرآني: گنجینه 

شعر و ادب

نجواي دل
099 : پدر و مادر در گذر زمان، 105 : پله چندم نردباني؟، 135 : 
خدا! اجازه؟: تمناي دل هاي پاک، 161 : دلم مي خواست، 278 : نام 

فیلم زندگي ات چیست؟

نداي ملكوت
314 : حیات بالنده در نهج البالغه )تحلیل همبستگي یاد کرد مرگ 
و بالندگي زندگي(، 639 : اتفاق و بخشش، 640 : احترام به والدین، 
642 : ازدواج، 644 : اشتغال و کارآفریني، 651 : بهترین همسر: 
واکاوي ارزش هاي جنسیتي زن در دیدگاه مکملي اسالم، 665 : 
خانواده، 702 : صمیمیت بین همسران )الگوهاي قرآني- روایي(، 
714 : کمک به بیمار، 718 : کودکان یتیم، 724 : مشارکت 

اجتماعي، 737 : هدیه در اسالم

نسل نو انديش
140 : خودت را بکش باال، 576 : من از عهده اش برمي آیم، 728 

: معجزه صمیمیت

نسیما
104 : پشت تو قایم  شدن، 410 : بازي بازي با دم شیر

نشانه
430 : زیر شاخه درخت به

نظري
060 : دانش نوین در صنعت هواپیمایي با رویکرد مدیریت هاي 
تخصصي، 066 : مدیریت شرکت هاي هواپیمایي با رویکرد بازرگاني، 
 جهانگردي و هوانوردي، 416 : تولدي دوباره، 681 : راز سالمتي

نقش نگین
623 : پرندگان سخنگو

نقش و نگار
164 : دهکده زرد

نگار و نیما
417 : چه  کنم هاي شاعران از آغاز تا امروز

نگارش شرق
 482 : پژوهش، تدریس، معلم پژوهنده، 631 : آشنایي و خواستگاري،

632 : آقا، خانم، دعوا بسه، 645 : اصول کلي تربیت فرزند: الگوي 
کودک، 646 : اصول کلي تربیت فرزند: بچه بي تربیت، 647 : 
اصول کلي تربیت فرزند: نقش والدین، 653 : پدر و مادر، 661 : 
چگونه همسر خوبي باشیم؟، 699 : شروع دوباره، 722 : مدیریت 

مالي خانه

نگارينه
102 : پژواک کوهستان، 498 : چه عاملي مانع موفقیت شماست؟ 

Whats holding you back=

نوشته
332 : آزمون هاي استعداد، شخصیت و انگیزش؛ شخصیت و 
استعدادهاي خود را تحلیل کنید و انتخاب رشته تحصیلي، 474 
مستقل  یادگیري  پرورش   : درسي، 481  برنامه  و  ایدئولوژي   :
راهبردهاي کاربردي در مشاوره تحصیلي براي افزایش موفقیت 
دانش آموزان، 527 : کارکردهاي اجرایي در کودکان و نوجوانان 
تفکر  بر  مبتني  مدیریت   : مداخله، 539  و  سنجش  راهنماي 
شطرنجي، 635 : آموزش کودکان بیش فعال و کم توجه: )راهنماي 

عملي والدین، معلمان و مشاوران(
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نويد شیراز
 788 : مقبره سازي هنر فراموش شده: بررسي گونه شناسي مقبره سازي

و هنرهاي پیرامون آن در ایران و جهان

نیكبن
676 : دنیاي هنر آشپزي انواع پاي، 677 : دنیاي هنر آشپزي 

غذاهاي لقمه اي

وانیا
469 : اصول عمومي تدریس و پرسشگري، 630 : آسیب  شناسي 
روابط درون خانواده، 686 : راهنماي تهیه شرح حال و مشاهده در 

روان شناسي بالیني کودک

وراي دانش
512 : راهنماي عملي اقدام  پژوهي )مباني نظري و عملي(، 721 : 

مدیریت رفتار کودک مبتني بر مهندسي رفتار

ورزش
022 : بهداشت شنا و شناگر، 026 : تربیت بدني در مدارس، 027 : تغذیه 
و رهنمودهاي تندرستي، 029 : تکنیک هاي نواربندي در آسیب هاي 
 ورزشي، 033 : دانشنامه ورزش و تمرین، 649 : اوقات فراغت

وزارت علوم تحقیقات و فناوري
039 : فعالیت ورزشي و کنترل کلسترول

وفاجو
583 : باغ آرایه ها

ويرايش
543 : مشاوره مدرسه )دیدگاه ها و کاربست هاي حرفه اي(

ويژه نشر
748 : تولید کتاب )از ابتدا تا انتها(

هادي
545 : مشاوره: مهارتي کمکي براي معلمین و مربیان

هرمس
781 : شرحي بر نشانه ها: نشانه هاي گرافیک در ارتباط تصویري

هیمه
228 : قصه هاي پریان کتاب زیتوني

59
622 : انسان و منابع محدود آب

يانار
461: نگاران ضمیر امثال و حکم غزلیات شمس



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش360

نام ناشران
ئه وین 546, 547, 548
آبرنگ 484, 659, 717

آبشامه 477
آبشن 069, 185, 251, 252

آتریسا 587
آتي نگر 020

آثار فکر 499, 538
 آرمان براثا 148, 265, 266, 267, 287, 288
 آرمان رشد 051, 426, 428, 526, 641, 650

آرمان هدفمند 476
آشنایي 175, 284, 487

آصف 059
آلتین 558

آموخته 241, 465, 521, 533, 540, 669, 
719 ,700 ,692

آمه 057
آمیس 114, 485, 489, 532

آواز 226
آواي کالر 588

 آواي نور 007, 310, 320, 333, 468, 478,
 ,560 ,559 ,537 ,535 ,534 ,530 ,520
 ,674 ,672 ,667 ,657 ,634 ,574 ,564
735 ,730 ,726 ,725 ,705 ,704 ,690 ,689 

آوگان 421
آوند دانش 054, 767, 782, 784

آونگ 042
آیدین 461

ابر و باد 423
اختر 445, 491, 575
اخوان خراساني 058

 ادیب مصطفوي 458, 470, 486, 504, 511
ارمغان طوبي 050

اسحاق 488
اشتیاق نور 334, 335, 336, 337, 338

اطالع 090, 652, 694
افق 095, 117, 778, 779

الطیار 019
الگو 586

امیرکبیر 067, 072, 075, 082, 084, 085, 
 ,107 ,097 ,094 ,093 ,092 ,091 ,088
 ,126 ,125 ,123 ,120 ,115, 111 ,108
 ,149 ,138 ,137 ,130 ,129 ,128 ,127
 ,176 ,160 ,158 ,157 ,156 ,154 ,151
 ,213 ,211 ,205 ,196 ,192 ,183 ,178
 ,227 ,225 ,220 ,217 ,216 ,215 ,214
 ,248 ,246 ,235 ,234 ,231 ,230 ,229

 ,270 ,269 ,268 ,260 ,259 ,256 ,250
 ,283 ,281 ,279 ,277 ,275 ,274 ,271
 ,304 ,301 ,300 ,298 ,297 ,289 ,285
 ,370 ,331, 329 ,327 ,323 ,318 ,305
 ,378 ,377 ,376 ,375 ,374 ,372 ,371
 ,385 ,384 ,383 ,382 ,381 ,380 ,379
 ,392 ,391 ,390 ,389 ,388 ,387 ,386
 ,399 ,398 ,397 ,396 ,395 ,394 ,393
 ,409 ,407 ,404 ,403 ,402 ,401 ,400
 ,429 ,427 ,420 ,418 ,415 ,412 ,411
528 ,464 ,463 ,457 ,442 ,437 ,434 ,432 

انتشارات 59    622
اندیشه پیک زبان 003

ایل آرمان 232
باد 142, 198, 295, 643, 715

بارسا 490
بافرزندان 009

بامداد کتاب 720
بزم قلم 467, 637, 662, 685, 703

بصیرت 319
به نشر 257

بهاردخت 444
بیان الحق 330
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بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران 077, 
578 ,253 ,194

 بین المللي حافظ 678, 679, 711, 712, 713
پرستاران جوان 696, 729

پري ماه 471
پنجره 492, 495, 501, 507, 660, 675, 

723 ,716 ,683
پویانما 791

پیام آزادي 620, 621
پیام کتاب 324, 671

پیدایش 070, 113, 118, 121, 153, 184, 
296 ,245 ,242 ,237

پیشروان 513، 592, 594, 600, 602
پیک نخبگان 344, 345

تجلي کوثر 542
تخته سیاه 342

تیزهوشان برتر 011
تیمورزاده 638, 687, 695, 707, 710

جویا 188
جهاد اندیشه 472
چشمه آدینه 745

چکه 166, 187, 218، 255, 628
خانه کتاب 163, 373
خرسندي 189, 313

سفید 349, 350, 351, 352, 357,  خط 
 ,364 ,363 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358

369 ,368 ,367 ,366 ,365
خورشید باران 303, 431, 708

خیلي سبز 581
داستان 509, 518

دانژه 010, 012, 013, 500, 522, 531, 
 ,706 ,693 ,654 ,636 ,589 ,572 ,561

740 ,739 ,734 ,732 ,709
دانش آفرین 517
دانش نگار 627

دانشگاه امام صادق)ع( 523
دانشگاه تبریز 032

دانشگاه تربیت دبیري شهید رجائي 754

دانشگاه شهید مدني آذربایجان 032
دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات 

کاربردي فرماندهي 483
داوود کیانیان 771

درویش 577
 ,055  ,053 فرهنگي  پژوهش هاي  دفتر 
 ,765 ,557 ,065 ,064 ,063 ,062 ,056

770
دهسرا 508

دیبا گران تهران 005
ذکر 219, 272, 433, 579 

راشدین 001, 008, 553
رامان سخن 186, 550, 619

راه مشاور 514, 536
راه معلم 549
راه نوین 757

راه اندیشه 544
رشد اندیشه 517

رقیه فرشته آذري 073
روایت فتح 076, 080, 096, 103, 110, 
 ,239 ,238 ,236 ,199 ,180 ,155 ,112

299 ,258
ره آورد هنر 459

زعفران 172, 173, 174
سارا خجسته 002

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي 752
ساکو 573

سامان دانش 254
سایه 510

سایه گستر 207, 233, 475, 496, 565, 
762 ,698

سپیدبرگ 688
سخن گستر 584

 سخنوران 052, 629, 648, 664, 666, 736
سرو یاسین 328

 سفیر اردهال 311, 655, 670, 673, 680, 727
سبز 071, 101, 136, 139, 179,  سوره 
 ,294 ,261 ,244 ,224 ,223 ,210 ,206

516 ,307
سوره مهر 124

سیزده 306
سیمین 343
شایسته 577

شباهنگ 626, 768, 776
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 083

شرکت انتشارات فني ایران 618
شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء 
 ,023 ,021 ,018 ,017 ,016 ,015 ,014
 ,036 ,035 ,034 ,031 ,030 ,028 ,025
 ,044 ,043 ,041 ,040 ,039 ,038 ,037

049 ,048 , 047 ,045
شرکت جازیکا 014, 015, 016, 017, 018, 
 ,034 ,031 ,030 ,028 ,025 ,023 ,021
 ,041 ,040 ,039 ,038 ,037 ,036 ,035

049 ,048 , 047 ,045 ,044 ,043
شورآفرین 567, 568, 569, 570

شهرقلم 218
صدرا 315, 316
صفار 525, 743

صورتگر 524
ضریح آفتاب 566

طبیب 638, 687, 695, 707, 710
طراحان ایماژ 506

طلوع دانش 571, 633
عصر انتظار 039

علم و حرکت 042, 046 
علمیران 006

موسسه  به  )وابسته  ره آورد  ریاضي  علوم 
فرهنگي فاطمي( 502

علي رضا صالحي امین 473
فخراکیا 769, 774, 775, 783, 785, 793

فدک ایساتیس 742, 749, 758
فراروان 515, 552, 656, 691, 738

فرزانه پوریزدان پناه کرماني 701
دانشجو 004, 424, 425, 438,  فرهنگ 
 ,449 ,448 ,447 ,446 ,443 ,440 ,439
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456 ,455 ,454 ,453 ,452 ,451 ,450
قدیاني 165, 193, 200, 201, 204, 247, 

733 ,668 ,663 ,308 ,280 ,264 ,262
قرار 406

کانون اندیشه جوان 143, 317, 322, 326
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
 ,162 ,150 ,122 ,089 ,087 ,086 ,081
 ,221 ,208 ,197 ,191 ,190 ,177 ,167
 ,422 ,413 ,405 ,302 ,290 ,282 ,273

772 ,441
کانون فرهنگي آموزش 756, 773, 787

آبان 763, 764, 766, 777, 780,  کتاب 
792 ,790 ,789 ,786

ابرار 079, 100, 119, 181, 249,  کتاب 
658 ,624 ,312 ,309 ,276

کتاب ارجمند 551
کتابدار توس 414

کورش چاپ 505, 541
کوشا مهر 759
کوهسار 741
کهن دژ 623

کیفیت 744, 746, 750, 751, 761
گردوي دانش 556
گل آذین 202, 203

گل واژه 339, 340, 341
گوهر اندیشه 146, 291, 292, 293

گویش نو 263
ما و شما 480

مبتکران 513، 592, 594, 600, 602
مجداسالم  109

مجمع  731
محراب قلم  152, 159

مدرسه  078, 240, 747
مرآت 346, 347, 348, 353, 354, 479, 
 ,597 ,596 ,595 ,593 ,591 ,590 ,529
 ,607 ,606 ,604 ,603 ,601 ,599 ,598
 ,614 ,613 ,612 ,611 ,610 ,609 ,608

616 ,615

مرجع نوین آموزش 355, 356
مصطفي جمالي راد 024

مطبوعات دیني 760
معصومه درویش 061

معصومه شفیعي 497, 554
ملرد 617

منادي تربیت 068, 074, 098, 106, 116, 
 ,170 ,169 ,168 ,134 ,133 ,132 ,131
 ,243 ,222 ,212 ,209 ,195 ,182 ,171

562 ,503 ,494 ,493 ,460 ,419 ,286
منظومه خرد 141, 466, 555

موسسه فرهنگي تربیت نوین 688
موسسه فرهنگي هنري سرخ نیکان 079, 
 ,312 ,309 ,276 ,249 ,181 ,119 ,100

658 ,624
 موسسه فرهنگي هنري کساکاوش 753, 755

مهاجر 144, 145, 147
مهر النبي 519

مهر بیکران 325
مهر دلدار 682, 684, 697

مهر فائق 582
مهرگان دانش 207, 475, 496

مهرو ماه نو 563, 580, 585, 605
نباتي 462

نجم کبري 321, 408, 435, 436
نجواي دل 099, 105, 135, 161, 278

نداي ملکوت 314, 639, 640, 642, 644, 
737 ,724 ,718 ,714 ,702 ,665 ,651

نسل نو اندیش 140, 576, 728
نسیما 104, 410

نشانه 430
نظري 060, 066, 416, 681

نقش نگین 623
نقش و نگار 164
نگار و نیما 417

نگارش شرق 482, 631, 632, 645, 646, 
722 ,699 ,661 ,653 ,647

نگارینه 102, 498

نوشته 332, 474, 481, 527, 539, 635
نوید شیراز 788

نیکبن 676, 677
وانیا 469, 630, 686

وراي دانش 512, 721
ورزش 022, 026, 027, 029, 033, 649

وزارت علوم تحقیقات و فناوري  039
وفاجو  583

ویرایش 543
ویژه نشر  748

هادي 545
هرمس 781
هیمه  228

یانار 461
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آدرس ناشران
ئه وين

مریوان: بلوار رسالت، انتهاي خیابان مردوخ
کد پستي: 6671745864

تلفن : 34526664، 09181730334

آبرنگ
تهران: خ. انقالب، خ 12 فروردین، پایین تر از وانمهر، پ. 207، 

انتشارات آبرنگ
کد پستي: 1314843593

تلفن: 66407575، 66419800، 09111353135

آبشامه
شیراز: خ. تحویلي، ک. 3، پ. 34

کد پستي:7163657415
تلفن: 38212455، 38219177، 09129173709

آبشن
تهران:م. انقالب، خ. جمالزاده جنوبي، پ. 144

کد پستي: 13138454636
تلفن:66565622، 66452606، 09121758017

آتريسا
قم: بلوار 15خرداد، ک 18، پ 17.

 کد پستي: 3714863115 
تلفن: 37785562- 0253، 09126659246،

آتي نگر
تهران: خ. جمالزاده جنوبي، پ. 144، واحد 2، ط. اول

کد پستي: 1313864351
تلفن : 66565336 ، 66565338، 66565337، 09357171713

آثار فكر
تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهید وحید نظري، پ. 

99، ط. 2
کد پستي: 1314675577

تلفن : 66967355، 66480882، 09122004557

آرمان براثا
تهران: خ. طالقاني، سه راه طالقاني، ک. نراقي، پ. 24

تلفن: 77528153

 آرمان رشد 
تهران: خ انقالب، بین خ دانشگاه و ابوریحان، روبروي سینما 

سپیده، پ 1182، ساختمان فروردین، واحد 38
کد پستي: 1315693567

تلفن: 66486013 ، 66486011، 09127965245

آرمان هدفمند
تهران: شهرک امام خمیني، خ. مفتح، ک. 7، پ. 10

تلفن : 66469703 ، 33884605
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آشنايي
صندوق پستي: تهران 15815-3399

تلفن: 66974138، 66974137، 09123709284

آصف
 فرخ شهر: بلوار فداییان اسالم، خ. ساحل شرقي، نبش ک. 25، پ. 10

کد پستي: 8831833574
تلفن : 32426652 ، 32424491، 09131820511

آلتین
تبریز: شهرک طالقاني، کوي صفا، پ. 4

کد پستي: 47435-51758
تلفن : 34756183، 09144127499

آموخته
اصفهان: خ. مشتاق دوم، خ. مهرآباد، کوي 19، پ.46

کد پستي: 8158938131
ثابت: 32616360، 2612352، 32603501، 09134010400

آمه
  تهران: م. فردوسي، خ. شهید عباس موسوي، پ. 54، ط. اول، واحد 2

کد پستي: 1581643434
تلفن: 88319557-8، 09121003928

آمیس
اصفهان: خ. چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، مجتمع تجاري 

چهارباغ، ط. اول، واحد 5
کد پستي: 8144915318

تلفن : 32235063 ، 32225706، 09133054553

آواز
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، پ. 300، ط. اول

کد پستي: 1314665535
تلفن: 66402571، 66491908، 09121958002

آواي كالر
تهران: خ. پاسداران، گلستان نهم، پ. 10، واحد 5

کد پستي: 1668634748
تلفن : 22553718 ، 22589234، 09364092263

آواي نور
 تهران: انقالب، خ. 12 فروردین، خ نظري غربي، پ. 99، ط. 2، واحد 4

کد پستي: 1314675577
تلفن: 66967355-6، 66480882، 09122004557

آوگان 
تهران: بلوار میرداماد، خ سناء، ک پیرزاده، 24

تلفن: 22907211

 آوند دانش 
تهران: خ. پاسداران، خ. گل نبي، خ. ناطق نوري، ک. طالیي، پ. 4

کد پستي: 1947734411
تلفن : 22893988 ، 22556500، 22871522، 09121053966

آونگ
تهران: سه راه طالقاني، خ. خواجه نصیر توسي، خ. محمد علي 

مقدم، پ. 79، ط. 2
کد پستي: 1611754864

تلفن: 77525682-4، 77632709، 09128455529

آيدين
تبریز: خ. شریعتي شمالي، نرسیده به سینما 29 بهمن، جنب کفش 

نیکو، انتشارات آیدین
کد پستي: 5133638846

تلفن: 35553259، 35530523 ، 09143144764

ابر و باد 
تهران: نارمک، چهار راه سرسبز، م. 55، ک. الهي، پ. 8، واحد 3

کد پستي: 1648787415
تلفن: 77890053، 09122034889

 اختر 
تبریز: ابتداي خ. طالقاني، روبروی مصلی

کد پستي: 5137783779
تلفن : 35555393، 35555137، 09141166897

اخوان خراساني
 تهران: جنت آباد شمالي، کوروش شرقي، ک. شهید محمدي ، پ. 15

کد پستي: 14778035853
تلفن: 44810945، 09352525480
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 اديب مصطفوي 
شیراز: خ. توحید، چاپخانه مصطفوي

کد پستي: 7135967184
 ،32351417،32307440 ،  32301968 ،  32332915 : تلفن 

09173072089

ارمغان طوبي
قم: خ. شهید فاطمي)دوره شهر(، جنب بانک سپه، پ. 310

کد پستي: 3715666383
تلفن: 37733779، 09127470079

اسحاق
تهران: م. انقالب، خ. اردیبهشت، پ. 73، واحد 8

کد پستي: 1314663161
تلفن : 66492443 ، 66492139، 89789026، 09124549541

اشتیاق نور
تهران: بلوار کشاورز، خ. عبداهلل زاده، ک. افشین، پ. 7

کد پستي: 1415944531
تلفن : 88983051 ، 88983055، 88983056

اطالع
تهران: مطهري، نرسیده به شریعتي، ک. آرمان، پ. 16، واحد 7

کد پستي: 1565657618
تلفن: 88428577، 88456374، 88456251، 09121302743

افق
تهران: خ. انقالب ، خ. 12 فروردین، خ شهید نظري غربي، ک. 

جاوید 1، پ. 2
کد پستي: 1314675351

تلفن: 66413367، 66414285

الطیار
قم: خ. جمهوري، بعد از م. بقیه اهلل، خ. پانزده خرداد، ک. چهارم، 

ساختمان دوم، سمت چپ، پ. 8، واحد 1
کد پستي:3716696454

تلفن:32890392، 09121521528

الگو
تهران: م. فاطمي، خ. بیستون، ک.. دوم الف، پ. 9

کد پستي:1431653781
تلفن:88993030، 09121576523

امیركبیر 
تهران: خ. جمهوري، چهار راه مخبرالدواه

ک پ: 1143817818
تلفن: 33112118-9

انديشه پیك زبان
تهران: م. انقالب، خ. منیري جاوید، پ. 70 ، ط. 3

کد پستي: 1314653844
تلفن: 66977774، 66487431، 09121346851

ايل آرمان   
گلستان- گنبد کاووس: خ. خالد نبي، پ. 107

کد پستي: 4971977646
تلفن: 33340084، 09113726988

باد
تهران: خ. انقالب، بین خ. دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، 

ط. 10، واحد 38
کد پستي: 1315693567

تلفن: 66955441، 09123333068

بارسا
تهران: خ. شریعتي، نرسیده به م. قدس، روبروي خ. واعظي، بن 

بست الوند، پ. 4، واحد 2
کد پستي: 19846351

تلفن: 22677917

بافرزندان
تهران: خ. انقالب، مابین خ. فروردین و اردیبهشت، ساختمان 

1348، ط. دوم 
کد پستي:1314664195

تلفن: 66950877، 66965796، 09126024558

بامداد كتاب
تهران: انقالب، خ. 12 فروردین، خ. وحید نظري شرقي، پ100، 

ط. 2، واحد 3
کد پستي: 1314713914

تلفن: 66481243-5، 66975697، 09121029735
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بزم قلم
صندوق پستي: قم 37175-1114

همراه: 09128518415، 09195410973

بصیرت
تهران: خ. انقالب، ابتداي ابوریحان، پ. 94

کد پستي: 1315694164
تلفن: 66461292، 66406505

به نشر   
مشهد: خ. سجاد، ابتداي خ. جانباز

کد پستي: 1417983181
تلفن : 05137669114-117، 88960466، 09155145002

بهاردخت
تبریز: شهرک امام، خ. رضوان، بلوک 9، راه پله سوم، ط. دوم

کد پستي: 5184943585
تلفن: 32896041، 09148020424

بیان الحق
قم: خ. معلم، ک 21، ک. شماره 9، پ. 426

کد پستي:3715797735
تلفن:8- 37745957، 37745958، 09125516237

بیمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
تهران: خ. نلسون ماندال، نبش خیابان مریم، شماره 2، برج بیمه، 

ط. 11، اداره کل روابط عمومي
کد پستي:1915713119

 ،22055081  ،24551303  ،  26214802  ، تلفن:24551290 
09127146032

بین المللي حافظ
تهران: تهران نو، خ. بالل حبشي، چهارراه حافظ، پ. 96

کد پستي:1733676781
تلفن: 77413002 ، 77431258 ، 77812155، 09121162698

پرستاران جوان
مشهد: خ. سناباد، بین سناباد 6 و 8، پ. 104

کد پستي: 36353-91496
تلفن: 38421744 ، 38444544، 09155103028

پري ماه
تلفن: 66509013

پنجره
 تهران: اتقالب، خ. 12 فروردین، بعد از تقاطع لبافي نژاد، ک. مینا، واحد 1

کد پستي:1315913473
تلفن:66416927-8، 66403562، 09121204579

پويانما 
تهران: خ. سهروردي شمالي، خ. نیلوفر، ک. دوم، شماره 3، واحد. 1

کد پستي:1533853871
تلفن: 88404190 ، 88543432، 09121169006

پیام آزادي
تهران: خ. جمهوري اسالمي، نرسیده به م. بهارستان، مقابل سینما 

اروپا، ک. شهید محسن مظفري، بن بست یکم، پ. 2+5
کد پستي: 1146813415

 ،33935761 ،33905515 ،  33936294 ، تلفن: 33114275 
09123855285

پیام كتاب
 تهران: خ. جمهوري اسالمي، ک. شهید مظفري، بن بست اول، پ. 5

کد پستي: 1146813415
 ،33935761 ،33935703 ،  33114275 ، تلفن: 33905515 

09121224810

پیدايش   
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري غربي، 

مقابل جهاد دانشگاهي، پ. 86
کد پستي:1314733961

 تلفن: 66401514، 66970270، 7- 66970270، 09125443418

پیشروان
تهران: م. انقالب، خ. فخررازي، خ. وحید نظري، پ. 59

کد پستي:1314764961
تلفن: 61094000 ، 6640، 6362، 09121135787

پیك نخبگان
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. وحید نظري، پ. 61، بلوک 

b، واحد 32
کد پستي:1314765116

تلفن:66977982 ، 66486301 ، 66977981، 09123208697
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تجلي كوثر
 مشهد: بلوارطبرسي شمالي، طبرسي شمالي 17، خداشناس14، پ. 15

کد پستي: 9156813139
تلفن:32190310 ، 32133265، 3680303، 09155025451

تخته سیاه
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. وحید نظري، جنب هتل 

آپارتمان پارس، پ. 99، ط. اول، واحد 2 و 3
کد پستي: 1314675619

تلفن:66400330، 66400300، 66481336، 09123365580

تیزهوشان برتر
تهران: خ. انقالب، خ. سپاه، ک. شهید غفوري، پ. 17، واحد 5

تلفن: 77512049، 09127957955

تیمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره 111، ط. 

سوم شرقي
کد پستي:1597985735

تلفن: 88809090، 88809898، 09121120456

جويا   
تهران: خ. تجریش، خ. دزاشیب، مقابل بانک صادرات، پ. 90

کد پستي: 1935616411
تلفن:22738828 ، 22714998، 22738828، 09121791570

جهاد انديشه
تهران: خ. دکتر شریعتي، خ. آمل، خ. مقدم، بن بست نراقي، پ. 

8، واحد 7.
تلفن: 77526091

چشمه آدينه
 نشاني: خ. شیخ هادي، بین جامي و جمهوري، جنب بانک صادرات،

پ. 163، واحد 1
تلفن: 66758032، 09214379989

چكه
تهران: خ. شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ. کاوسي فر، 

ک. نکیسا، پ. 3، ط. همکف
کد پستي: 1577816614

تلفن:885472958، 88547299، 09121157872

خانه كتاب
 تهران: خ. انقالب، بین صبا و فلسطین جنوبي، موسسه خانه کتاب ایران

تلفن: 66414950، 66414360، 09126025412

خرسندي
لبافي نژاد، نرسیده به خ.  انقالب، خ. فخر رازي، خ.  تهران: خ. 

دانشگاه، پ. 174، ط. 2
کد پستي: 1314883934

تلفن: 66971034-5، 09123083863

خط سفید
سبزوار: خ. بهار، نبش بهار2

آدرس دوم: تهران، م. انقالب، خ. کارگر، ک شعله ور، پ. 6
کد پستي: 9613913111

تلفن : 44220835 ، 44234086، ، 091537192562220835

خورشید باران 
تهران: نواب، خ. دامپزشکي، بعد از تقاطع خوش، پ. 236، ط. 2

کد پستي:1346687964
تلفن: 66872686، 89771212، 09123466320

خیلي سبز
تهران: م. انقالب، خ. روانمهر ، بین خ. فخر رازي و خ. دانشگاه ، 

پالک 71، واحد 3
کد پستي: 1314784664

تلفن : 66974026 ، 66465213، 66486797

داستان
تهران: خ. شریعتي، خ. طالقاني، خ. مقدم، پ. 81، ط. 4

تلفن: 77602054، 09124214589

دانژه
)امیراتابک سابق(، ک.  تهران: خ. مطهري، خ. سلیمان خاطر 

اسالمي، تقاطع بانه، پ. 4/2
کد پستي: 1578635811

 ،88842543  ،66476375  ،66957461  ،66476389  : تلفن 
09123805033



 فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفه ای و کاردانش368

دانش آفرين
تهران: م. انقالب، خ. آزادي، خ. جمالزاده جنوبي، ک. دانشور، پ. 

2، واحد2
کد پستي: 1313973413

تلفن : 88995181 ، 88995182 ، 66912120، 66912121

دانش نگار
تهران: خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري، پ. 142، ط. 3

کد پستي:1314683174
تلفن: 66416676 ، 66400144 ، 66400220

دانشگاه امام صادق)ع(
تهران: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، نبش فرهنگ، دانشگاه 

امام صادق )ع(
کد پستي: 1465943681

تلفن: 88370142، 88094915

دانشگاه تبريز
تبریز: بلوار بیست و نه بهمن، دانشگاه تبریز، اداره چاپ و انتشارات  

دانشگاه تبریز
تلفن: 3392655

دانشگاه تربیت دبیري شهید رجائي
تلفن: 22970060،22970070-9، )2632(

publish@srttu.edu :ایمیل

دانشگاه شهید مدني آذربايجان
تبریز: 35کیلومتری جاده تبریز-مراغه - دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان 
کد پستي:5375171379

تلفن:34327500 ، 34327542

دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات كاربردي 
فرماندهي

 تهران: انتهاي اتوبان شهید همت غرب، دانشگاه علوم امتظامي امین
تلفن: 48931293

درويش
b تبریز: چهار ره منصور، برج ابریشم، زیرزمین

تلفن: 35544767، 35561699، 09147777466

دفتر پژوهش هاي فرهنگي 
 تهران: پل کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالي، ک. بافر قصرالدشتي، پ. 5 

کد پستي: 1584736913
تلفن : 88821364 ، 88315237، 88315240-1، 88302485، 

 09122177647

دهسرا
رشت: خ. الکاني، مجتمع کاسپین

کد پستي: 4143775763
 تلفن : 33240055 ، 33230971 ، 09113360902، 09111315011

ديبا گران تهران
تهران: سعادت آباد، م. کاج، خ. سرو شرقي، مقابل خ. عالمه، پ. 

49، ط. پنجم
کد پستي: 1998648513

تلفن : 22098446، 66410046، 09121039383

ذكر
تهران: خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبي، ک. محتشم، پ. 20، ط. 

اول غربي
کد پستي: 1315853493

تلفن : 66410041 ، 66468263، 09121083473

راشدين
تهران:کارگر جنوبي، بعد از خ. وحید نظري، بن بست گشتاسب، 

پ. 4، واحد 6
کد پستي: 66961531

تلفن: 66961531

رامان سخن
تهران: خ. انقالب، خ ابوریحان، پ. 92

کد پستي: 1315694164
تلفن: 09365956068، 09149813927

راه مشاور
مراغه: م. کوره خانه، روبروي فرمانداري، مجتمع مهر 2 ،آموزشگاه 

مرات سنجش
کد پستي: 5513666684

تلفن : 37255265، 09149220986
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راه معلم
 تهران: خ. نواب، خ. بریانک شرقي، ک. بنیادي منش، پ. 2، واحد 10

کد پستي: 1331973677
تلفن : 55411859

راه نوين
تهران: م. انقالب، ک. رشتچي، پ. 38، ط. 2، واحد 5

کد پستي:13139-63595
تلفن: 66574115 ، 66574116، 09122208124

راه انديشه
تهران: خ. آزادي، نبش خ. جمالزاده جنوبي، ک. جمشید، پ. 7

کد پستي: 1313884471
تلفن : 66421542 ، 8-66916284 ، 66421549، 66924517، 

09121219668

رشد انديشه
 تهران: م. انقالب، خ. آزادي، جمالزاده جنوبي،  ک. دانشور، پ. 2 واحد 2

کد پستي: 1313973413
تلفن : 88995181 ، 88995182 ، 66912121، 66912120، 

09126868055

رقیه فرشته آذري   
همراه: 09126751131

روايت فتح
تهران: م. فردوسي، خ. سپهبد قرني، خ. فالح پور، پ. 4، ط. 3

کد پستي: 1599935111
تلفن: 88804846، 88853913، 09125009622

ره آورد هنر
 شیراز: بازار انقالب، سري اول، الله دوم، پ. 79

کد پستي:7143915514
تلفن:32229518

زعفران
تهران: خ. لواساني، پ. 215، ط. 5، واحد 9

کد پستي: 1936614686
تلفن : 22719850 ، 22753405 ، 22753404، 22719852، 

09121471849

زهرا پورعلي كويخي
رشت: کمربندي خرمشهر، بعد از پمت گیل یار، ابتداي ک. حافظ، 

شرکت تعاوني و تولیدي قیام رشت
تلفن: 33836660 ، 33837141، 09113382786

سارا خجسته
 شیراز: خ. قصرالدشت، خلدبرین، ک 12، دست راست، پ. 14، 

درب 5
تلفن:09173398761

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
مشهد: م. آزادي، پردیس دانشگاه فردوسي، سازمان مرکزي جهاد 

دانشگاهي مشهد
کد پستي:9177949367

تلفن: 38832367 ،2- 38832360، 09153254977

ساكو
تهران: انقالب، خ. 12 فروردین، نرسیده به وحید نظري، جنب 

فروشگاه گل واژه، پ. 286، ط. 2، واحد 7
کد پستي:1314674761

تلفن : 66572692، 66987861

سامان دانش   
تهران: ضلع شمال غربي پل سید خندان، نبش شریعتي، ساختمان 

1000، واحد 6
تلفن: 22862701، 09123828651

سايه
انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري،  تهران: خ. 

مقابل اداره پست، پ. 122
کد پستي: 1314674531

تلفن : 66956708 ، 66956707، 09121130671

سايه گستر
قزوین: چهارراه نادري، مقابل بیمارستان بوعلي، جنب داروخانه 

قانون، پ. 310
کد پستي: 3413673699

تلفن : 33235305 ، 33238033، 09121816803
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سپید برگ
فاتحي داریان، ساختمان  انقالب، خ. فخررازي، ک.  تهران: خ. 

ناشران فخر رازی، پ. 2، ط. اول، واحد 13
ک پ: 1314734848

تلفن: 66954458، 09125080255

سخن گستر
مشهد: خ. ابن سینا، مقابل ابن سیناي 12، پ. 191

کد پستي: 9183774499
تلفن : 38439955 ، 38449537، 38458107، 09339095014

سخنوران
تهران: خ. کارگر شمالي، بعد از خ. ادوارد براون، پ. 1407

کد پستي: 1435261232
تلفن:66476306 ، 77103634، 09193616613

سرو ياسین
تهران: شهرک ولیعصر، خ. حیدري، خ. بهرامي، جنب بانک ملي، 

پ 20، ط. اول 
کد پستي: 1373886489

تلفن : 66299834، 66324370

سفیر اردهال
 تهران: خ. سمیه، بعد از خ. مفتح، مقابل بانک ملي، پ. 118، واحد 4

کد پستي: 1581874715
تلفن : 88319342 ، 88313898

سوره سبز
تهران: تقاطع خ بهشتي و ولیعصر، خ. عبادي، پ. 15، واحد 6، 

انتشارات سوره سبز
کد پستي: 1596983133

تلفن:   09125131268 ، 2- 88104430

سوره مهر
تهران: خ. حافظ، خ. رشت، پ. 23

کد پستي: 15318/1144
تلفن : 4-66477001 ، 66460993، 66477007، 66469951

سیزده
تهران: کوي نصر )گیشا(، خ. 31ام)مرادي(، پ.47، زنگ اول

تلفن: 88245805، 09123378016

سیمین
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، خ. لبافي نژاد غربي، بن بست 

دوم جنوبي، پ. 290
کد پستي: 1313914518

تلفن : 66565069، 66433723، 09121718156

شايسته
تبریز: خ. امام، مقابل مصلي، پ. 91

کد پستي: 5133886647
تلفن : 35563382 ، 35565405، 09141148933

شباهنگ
مشهد: بلوار تلویزیون، ساختمان آستان قدس، واحد 8، پ. 134

کد پستي: 9176855151
تلفن : 38451913 ، 38452648، 38403152، 09153153576

شركت انتشارات علمي و فرهنگي   
تهران: خ. افریقا، ضلع جنوبي چهار راه جهان کودک، ک. کمان، 

شماره 25، ط. هفتم
ک پ: 1518736313

ص پ: 88774569-70

شركت انتشارات فني ايران
تهران: خ. شهید مطهري، خ. میرعماد، نبش ک. یازده، پ. 24

کد پستي: 1587736511
تلفن : 88505055 ، 88750447، 88532136ّ ، 09123340611

شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء
تهران: م. انقالب، بین منیري جاوید و 12 فروردین، پ. 1360

کدپستي: 1314663639
تلفن: 66403162-3170، 09125218202

شركت جازيكا
تهران: م. انقالب، بین منیري جاوید و 12 فروردین، پ 1360

کدپستي: 1314663639
تلفن: 66403162-3170، 09125218202

شورآفرين
تهران: خ. افشاري، ک. ندا، مجتمع ساحل، بلوک c، واحد 112، 

تلفن: 88430499، 09126788443، 09177178925
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شهر قلم
تهران: خ. وزرا، خ. سي و دوم، پ. 1، ط. هفت، واحد 704.

کد پستي:1516714777
 تلفن:: 6-77181545 ، 77181547 ، 88881392، 09124074073

صدرا
تهران: خ. ناصرخسرو، مقابل دارالفنون، ک. دکتر مسعود، پ. 7

کد پستي: 1115614465
تلفن : 33915130 ، 33119796 ، 66461086، 33119796

صفار
تهران: م. فاطمي، م. گلها، خ. گلها، مقابل نانوایي سنگکي، پ. 

15، واحد 2
کد پستي: 1413854413

تلفن : 66413436 ، 66408487 ، 66976200 ، 09121073003

صورتگر
تهران: سعادت آباد، سرو غربي، انتهاي خ. صدف، خ. داود حسیني، 

ک. بهاران، بهار چهار شرقي، پ. 1، ط. همکف، ساختمان یاس
کد پستي: 1998773415

تلفن : 22096949 ، 22368801، 09192123213

ضريح آفتاب
مشهد: خ. امام خمیني هشت، جنب اداره کل آموزش و پرورش

کد پستي: 9133714165
تلفن : 32280166، 32212224

طبیب
تهران: بلوار کشاورز، خ. شانزده آذر، پ. 68

کد پستي:1417994671
تلفن:83383 ، 88951112

طراحان ايماژ
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش ک. ماستري، پ. 

37، ط. دوم، واحد 6
کد پستي: 1314813711

تلفن : 66969696، 66488656، 09123099203

طلوع دانش
تهران:م. شهدا، خ پیروزي، روبروي ایستگه مترو شیخ الرئیس، ک. 

رستمي، پ.1
کد پستي: 1717674635

تلفن : ، 88345682 ، 33646801، 09122340228

عصر انتظار
تهران: امیرآباد شمالي، بعد از کوي دانشگاه، دانگاه تربیت بدني و 

علوم ورزشي دانشگاه تهارن، جنب ساختمان ظفر
تلفن: 88225489

علم و حركت
تهران: سه راه طالقاني، خ. خواجه نصیر توسي، خ. محمد علي 

مقدم، پ. 79، ط. 2
کد پستي: 1611754864

تلفن: 77525682-4، 77632709، 09128455529

علمیران
تبریز: خ. امام، مابین سه راه تربیت و طالقاني، مجتمع تجاري استاد 

شهریار، پ. 54
کد پستي: 5133837747

تلفن : 35549304، 35549227، 09143142251

 علوم رياضي ره آورد )وابسته به موسسه فرهنگي فاطمي(
تهران: م. دکتر فاطمي، خ. جویبار، خ. میر هادي، شماره 14

کد پستي: 1415884741
تلفن: 88945545

علی رضا صالحی امین
رشت: کمربندي خرمشهر، بعد از پمت گیل یار، ابتداي ک. حافظ، 

شرکت تعاوني و تولیدي قیام رشت
تلفن: 33836660 ، 33837141، 09113382786

علوم ورزشي حتمي
تهران: م. انقالب، بین منیري جاوید و 12 فروردین، پ. 1360

کپ: 1314663639
تلفن: 66403162-3170، 09125218202
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فخراكیا
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، بن بست زکي، پ. 3

کد پستي: 1314783511
تلفن : 66953013 ، 09121790840

فدك ايساتیس
تهران: خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. اردیبهشت، بین خ. لبافي نژاد 

و خ. جمهوري، پ. 10
کد پستي: 1314933744

تلفن : 66482221 ، 66481096 ، 66465831 09123483660

فراروان
 تهران: خ. جمالزاده شمالي، باالتراز چهارراه نصرت، پ. 311، واحد 4

کد پستي: 1418853756
تلفن : 66437753 ، 66921378، 66900299، 09121344765

فرهنگ دانشجو
تهران: خ. انقالب، نرسیده به شمیزان، خ. بهار جنوبي، برج بهار، 

ط. 5، واحد 599
کد پستي: 1561636565

تلفن: 77616351، 77616482، 88334217، 09123137595

قدياني
شهداي  خ.  فخررازي،  خ.  دانشگاه،  مقابل  انقالب،  خ.  تهران: 

ژاندارمري غربي، پ. 90
کد پستي: 1314733861

تلفن : 66404410 ، 66975789، 66403264، 09121143973

قرار
بلوار بسیج غربي، نصر یکم،  تهران: شهرک شهید محالتي، 

ورودي یک، بلوک 3، ط. سوم
کد پستي: 1955743151

تلفن : 22465109 ، 22497349، 09389213638

كانون انديشه جوان
تهران: خ0 شهید بهشتي، تقاطع بزرگراه مدرس و خ0 شهید 

بهشتي، پ0 56
کد پستي: 1531616417

تلفن: 88503341، 88730446 داخلي 8، 09124272734

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
تهران: خ. شهید بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سینما کانون، 

پ. 22 و 24
کد پستي: 1511647416

تلفن : ، 8871554588729284

 كانون فرهنگي آموزش 
تهران: خ. انقالب، بین خ. صبا و خ. فلسطین، پ. 923

کد پستي: 1416936111
تلفن : 66962500 ، 66962400، 6463، 66484564

 
كتاب آبان 

تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. فاتحي داریان، پ. 2، واحد 10
کد پستي: 1314734866

تلفن : 66955012 ، 66971494-6، 66401643، 09121978449

كتاب ابرار
تهران: خ. آزادي، خ. شهیدان، ضلع شرقي م. شهیدان، نبش ک. 

هاشمي زاده، پ. 5، واحد 2
کد پستي: 1358753195

 تلفن: 66157338 ، 09128987106، 89775204، 09121593173

كتاب ارجمند
تهران: بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 292

کد پستي: 1417994443
تلفن : 88977002 ، 88982040، 88964380، 09123504753

 
كتابدار توس 

 مشهد: خ. دانشگاه، بین چهارراه دکتری و گلستان، بازار کتاب، پ. 9
کد پستي: 9164886464

تلفن : 38404292، 09153209532

كورش چاپ
تهران: خ0 ملک، نرسیده به شریعتي، بن بست میرمجتهدي، پ0 

4، واحد2، ط0 اول
کد پستي: 1565845116

تلفن : 77649047، 09121438115

كوشا  مهر
شیراز: بلوار کریم خان زند، روبروي خیام، پاساژ مسعود، پ. 33

فکس: 2358465
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كوهسار
تهران: خ. انقالب، خ. منیري جاوید تقاتع ژاندارمري، ساختمان 

دانشجو، ط. اول
کد پستي: 1314663111

تلفن: 66956069، 66417425، 09129473836

كهن دژ
اصفهان: خ. حکیم، جنب هتل حکیم، ساختمان دقیق، پ. 116

کد پستي: 8147835371
تلفن : 32204933 ، 32236260-1، 09131114942

كیفیت
تهران: ضلع جنوبي م. ولیعصر، ک. نصر، پ. 18، ط. سوم

کد پستي: 1593813913
تلفن : 88933341، 09125026525

گردوي دانش
کرج: سه راه رجایي شهر، ضلع شمالي پل، ساختمان ققنوس

کد پستي: 3145713454
تلفن:34456810، 34492254، 09122641352

گل آذين
تهران: خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. لبافي نژاد، ساختمان صد و 

دوازده، پ. 146، ط. اول، واحد 4
کد پستي: 1315634755

تلفن : 7-66970816، 66970817، 09123854531

گل واژه
به خ.  لبافي نژاد، نرسیده  تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه، خ. 

فخررازي، پ. 184، ط. 1
کد پستي: 1314883664

تلفن : 66462820 ، 66418372 ، 66976008، 6150، 66465223، 
09125024929

گوهر انديشه
تهران: خ. انقالب، خ. لبافي نژاد، بین خ. 12 فروردین و اردیبهشت، 

پ. 214، ساختمان نیک، ط. اول
کد پستي: 1314944141

تلفن : 66466521 ، 66479006، 66479011، 09122933024

گويش نو
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 61، 

B12 واحد
کد پستي: 1314764996

تلفن : 66956050 ، 66484534، 66956049، 09121502213

ما و شما
 تهران: خ. گیشا، خ. فاضل شمالي، ک. فرزین، پ. 3، ط.زیر همکف

کد پستي: 1447645361
تلفن : 88270791، 88241234، 09125106156

مبتكران
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 59

کد پستي: 1314764961
تلفن : 61094000، 61094155

  
مجداسالم

قم: خ0 معلم، مجتمع ناشران، ط0 اول، واحد 131 و 104
کد پستي: 3715699899

تلفن: 37840844-6، 09121501732

مجمع
تهران: خ شریعتي، نرسیده به پل صدر، شماره 1671

صندوق پستي: 19395-3733
تلفن: 22645272،22645232

محراب قلم 
 تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 104

کد پستي: 1314733663
تلفن : 80-66490879 ، 66465201

مدرسه
تهران: نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 8

کد پستي: 1598857911
 تلفن : 88924750 ، 88924752 ، 88800324-9، 09121170068

مرآت
تهران: خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، ک. دی، پ. 7

تلفن : 88813520
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مرجع نوين آموزش
 تهران: خ. شادمان، پائینتر از چهارراه نصرت، پ. 163، واحد. 3شرقي

کد پستي: 1349864791
تلفن : 66025461، 66024158، 09121764805

مطبوعات ديني
 قم: خ. ارم، پ. 285، جنب پاساژ قدس، مقابل کتابخانه آیتاهلل مرعشي

کد پستي: 3713713778
تلفن: 37742847، 37749362، 09121511883

ملرد
کرج: چهارراه کارخانه قند، م. شهید فهمیده، خ. قناد، ک. فتح، پ. 

611 کد پستي: 3135613417
نشاني پستي2: مازندارن، سوادکوه، پل سفید، شهرک صنعتي 

شورمست، انتشارات شورمست. کد پستي: 4791833931
تلفن : 011-42424353، 026-32715798 ، 09125648802

منادي تربیت
تهران: خ. استاد نجات اللهي، ک. بیمه، پ. 26

کد پستي: 1599813813
تلفن : 88809787 ، 88894294 ، 88894293، 88894290، 

09126908169

منظومه خرد
قم: بلوار معلم، مجتمع ناشران، ط. ششم، پ. 622
تلفن : 37746546، 37838053، 09122752029

موسسه فرهنگي تربیت نوين
تهران: خ. شریعتي، تقاتع خ. طالقاني، پ 173، ط 3

تلفن:3-77641032

موسسه فرهنگي هنري سیب سرخ نیكان
تهران: خ. آزادي، خ. شهیدان، م. دکتر هوشیار، پ. 5، واحد 2

تلفن: 66153783، 09121593173، 66153783

موسسه فرهنگي هنري كساكاوش
تهران: بلوار اشرفي اصفهاني شمال، باالتر از بلوار مرزداران، نرسیده 

به خروجي حکیم شرق، ساختمان آرین، واحد 11
کد پستي: 1461751988

تلفن : 44298938، 44298937، 44298941، 09121764314

مهاجر
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. نیکپور، پ. 5، ط. سوم

کد پستي:1314753665
تلفن:66410036 ، 66952199 ، 66952200، 09123711558

مهر بیكران
قم: خ. دل آذر، بعد از م. پلیس، ک. شانزده، پ. 39

کد پستي: 3715934661
تلفن : 045-33356625، 045-33335543، 09127490998

مهر دلدار
قم: مرکز پخش مهر فاطمه

تلفن: 37744100، 09125521346

مهر فائق
تهران: خ. میرداماد، خ. نساء، ک. پیرزاده، پ.24

کد پستي: 1911675711
تلفن : 22916190 ، 22907211، 22916190، 09127947020

مهرگان دانش
قزوین: چهار راه نادري، جنب دارخانه قانون، پ 310، ط 2، واحد 3

تلفن: 33229588، 09122816452

مهرو ماه نو
تهران: خ.انقالب، خ. 12 فروردین، ک. مینا، پ. 37

کد پستي: 1314945481
تلفن : 66408400-3، 09125151087

نباتي 
تبریز: خ. امام، سه راه طالقاني، پاساژ شهریار، ط. پایین، پ. 46

کد پستي: 5133837747
تلفن : 35547510، 09354541190

نجم كبري
صندوق پستي: کرج 31465-1439

تلفن: 34574746

نجواي دل
کوچه  نبش  اللهي،  نجات  استاد  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

مراغه،ساختمان کوروش،ط. 5،واحد 21
تلفن: 66414327-8
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نداي ملكوت
تهران: م. هفت تیر، خ. مفتح جنوبي، خ. ورکش،پ. 7

نشاني 2: قم، شهرک پردیسان، مجتمع آیت اهلل سیستاني
تلفن: 0253809403، 09366848056

نسل نو انديش
تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، ساختمان 

کیمیا ط. اول
کد پستي: 1593854745

تلفن : 9- 88942247، 09121267592

نسیما
تهران: م. امام حسین، خ. هفده شهریور، خ. صفایي غربي، ک. 

سلیماني، سلیماني 2، پ. 1
کد پستي: 1714893317

تلفن : 33250574، 33790324

 نشانه 
تهران: م. هفت تیر، خ. بهار شیراز، خ. سلیمان خاطر، ک. آیرملویي، 

پ. 8، واحد 5
کد پستي: 1575634818

تلفن : 88835767، 09125030860

 نظري 
تهران: خ. ولي عصر، خ. سیدجمال الدین اسدآبادي، نبش خ. فتحي 

شقاقي، پ. 32، ط. دوم، واحد 17
کد پستي: 1431784475

تلفن : 88104441 ، 88104442، 88104440، 09190129455

نقش نگین
اصفهان: خ. حکیم، جنب هتل حکیم، ساختمان دقیق

کد پستي: 8147835371

نقش و نگار
اصفهان: خ. حکیم، جنب هتل حکیم، ساختمان دقیق

کد پستي: 8147835371
تلفن : 32236261 ، 32236260 ، 32204933، 09131114942

نگار و نیما
 تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، ک. رشتچي، پ. 13، واحد یک

کد پستي: 1313975894
تلفن : 66121095، 66928316، 09122179619

نگارش شرق
تهران: م. امام حسین، ابتداي خ. 17 شهریور، ک. بختیاري، پ. 

6، واحد 4
کد پستي: 1153973755

تلفن : 77514478، 77625050، 09194495064

نگارينه
 تهران: شمال شرقي م. هفت تیر، م. هفت تیر، کوي نظامي، شماره 25

کد پستي: 1575635911
تلفن : 88310071 ، 88315051 ، 88828788، 09121232394

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید

کد پستي: 8143984136
تلفن : 32226445 ، 32208610، 09133162070

نويد شیراز
شیراز: م. ولیعصر، خ. شقایق، خ. به آفرین، پ. 25، واحد 1 

کد پستي: 1593913716
 ،88921522 ،88905945،  32226661 ،  32226662 : تلفن 

09171172840

نیكبن 
تهران:تهران نو، بالل حبشي، ک صنائي ، پ 87

تلفن:77487989

وانیا
تهران: ابتداي جمالزاده شمالي، ک. شهید بزمه، پ. 11، واحد 1

کد پستي: 1418933513
تلفن : 66915311، 09121866558

وراي دانش
تهران: م. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پ. 28

کد پستي: 1314693333
تلفن : 66468018، 66475750، 66475808، 09122073901

ورزش
تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه جنوبي، بن بست یکم، پ. 1

کد پستي: 1316635161
 ،66976691،66975697 ،  66481243 ،  66976690 : تلفن 

09121029735
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وزارت علوم تحقیقات و فناوري
تهران: میدان ونک - خیابان برزیل شرقي - پالک 4

کد پستي:1435761137
تلفن: 4235000، 88190608

وفاجو
تبریز: خ. جمهوري اسالمي، پاساژ زرین، ط. همکف، پ. 8

کد پستي: 5133694541
تلفن : 35564142، 35569886، 09143028060

ويرايش
تهران: خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63

کد پستي: 1415683543
تلفن : 88973358-9، 88962707، 09121012269

ويژه نشر
تهران: خ. انقالب، خ. استاد نجات اللهي، بن بست هواپیمایي، پ. 1

کد پستي: 1599686413
تلفن : 88910091 ، 88910425 ، 88910426، 88910430، 

09121218396

هادي
تهران: خ. فلسطین، روبروي بانک ملي، جنب نمایندگي سایپا

کد پستي: 5134634319
تلفن: 35242186، 35260043، 09144050034

 هرمس 
تهران: خ. ولیعصر، باالتر از میدان ونک، بعد از برج نگار، جنب 

باشگاه ونک، پ. 2493، ط. 3
کد پستي: 1969833316

تلفن: 88795674، 88790616

 هیمه
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، نبش ک. شعله ور، پ. 4، 

واحد 1.
کد پستي: 1313935689

تلفن : 66566540 ، 66566541 ، 66569453، 66569388، 
09372696353

يانار 
تبریز: خ. شریعتي شمالي، نرسیده به سینما 29 بهمن، جنب کفش 

نیکو، انتشارات آیدین
کد پستي: 5133638846

تلفن: 35553259، 35530523، 09143144764


