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 مقدمه  
 معين هدفي با و خاص درسي برنامه اساس بر درسي هايكتاب

 و تدوين پرورش و آموزش وزارت در صالحذي مراجع سوي از
. شوندمي تدريس كشور سراسر در معين زماني چارچوب در

 آموزاندانش متوسط سطح درسي هايكتاب تدوين در معموالً
 از درسي كتاب صفحات اين، بر افزون. شودمي گرفته نظر در
 كه است اياندازهبه آن حجم و رودنمي فراتر معين حد يك

  . باشد ممكن و ميسر تحصيلي سال يك طول در آن تدريس
 كه زماني حتي كالس، يك آموزاندانش همه كه است بديهي
 و دانش از واحدي سطح در هستند، منطقه يك به متعلق همه

 نيازمند ميانگين، حد به رسيدن براي كالس ترضعيف آموزاندانش طبعاً. نيستند ذهني توانايي
 فرصتي از تا دارند را امكان اين ميانگين، حد از باالتر آموزاندانش و بيشترند؛ تمرين و كوشش
 تريناصلي از يكي نيرومند، دليل اين. بگيرند بهره خود هايمهارت و دانش گسترش براي ،موجود
  . كندمي توجيه را هاآن از منديبهره و تربيتي و آموزشي هايكتاب وجود كه است داليلي

 الفت و انس يادگيري هايشيوه از يكي با است ممكن آموز،دانش هر كه است اين ديگر دليل
 هايكتاب مؤلفان طبعاً. بياموزد بهتر را نياز مورد مطالب آن طريق از و باشد داشته بيشتري
 اساس بر آموزدانش كه جويندمي بهره درسي مفاهيم آموزش براي متنوعي هايشيوه از آموزشي

 بهره خود كالسي آموزش كنار در هاشيوه اين از تواندمي يادگيري، در خود موفقيت ميزان و ذائقه
  .بگيرد

 ديگري داليل از آموزاندانش بين بومي و اقليمي هايتفاوت درسي، هايكتاب حجم محدوديت
  . كنندمي پشتيباني آموزشي هايكتاب از آموزدانش منديبهره از كه هستند

 افزار،نرم فيلم، مانند مكتوب غير تربيتي و آموزشي منابع از استفاده فناوري، مدد به امروزه
 و ارزيابي و است يافته ايگسترده رواج نيز يادگيري در ...و آموزشي تجهيزات و وسايل پويانمايي،

 تكنولوژي و انتشارات دفتر وظايف از بخشي اكنون نيز، غيرمكتوب استاندارد آموزشي منابع معرفي
 از ايمجموعه كه تربيتي و آموزشي منابع فهرستگان انتشار و تدوين. دهدمي تشكيل را آموزشي

 گرفته صورت مبنا همين بر گيرد،دربرمي را منتخب غيرمكتوب و مكتوب تربيتي و آموزشي منابع
 كشور سراسر مدارس براي 1395 ـ 96 تحصيلي سال آغاز در مذكور، فهرستگان از اينسخه. است
  . است شده ارسال
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 تربيتي و آموزشي هايكتاب انواع  

كتاب: شوندمي تقسيم كلي دسته دو به مجموعه اين در شده معرفي تربيتي و آموزشي هايكتاب
 صورت به را آن هستند، اينكته آموزش پي در هم اگر و دارند تخيلي ايصبغه كه داستاني هاي
 هاكتاب از دسته اين خواندن. كنندمي بيان انگيزخيال شعرهاي يا داستان قالب در و مستقيم غير

 اين. بخشدمي وسعت را او واژگان دايره و خواننده ذهن ظرف فردي، هايتجربه به افزودن ضمن
  .ثرگذارندنيز ا فرد تحصيلي هايموفقيت و يادگيري در اما اند؛مستقيم آموزش فاقد گرچه هاكتاب
 هستند غيرداستاني هايكتاب گيرند،مي بهره گوييمستقيم از موضوعات بيان در كه ديگر، دسته

كتاب: كنيممي تقسيم گروه دو به و دهيميم قرار آموزشي هايكتاب كلي عنوان زير را هاآن ما كه
  . آموزشيكمك هايكتاب درسي،كمك هاي

 آموزش كردن فراهم و يادگيري تعميق و تكميل تقويت، تسهيل، منظور به درسي كمك هايكتاب
. شوندمي تنظيم و تهيه خاص تحصيلي پايه و دوره درسي هايبرنامه و هاهدف اساس بر جبراني

 هايفعاليت و كار هايكتاب شامل كه هستند وابسته درسي برنامه ايههدف به الزاماً هاكتاب اين
كتاب و آموزاندانش تحصيلي پيشرفت ارزشيابي و سنجش ايهكتاب تمرين، هايكتاب يادگيري،

  .شوندمي خاص پايه يك به مربوط اغلب و هستند محورفعاليت هاي

 منظور به و نيستند وابسته تحصيلييا پايه  دوره درسي برنامه به لزوماً اما آموزشيكمك هايكتاب
 روابط رشد عملي، مهارت پرورش علمي، سواد و دانش افزايش يادگيري، توسعه انگيزه، ايجاد

دانش و معلمان براي افزاييدانش هايكتاب شامل و شوندمي تدوين يادگيرنده ارتقاي و اجتماعي
 معلمان براي روشي و مهارتي و آموزاندانش براي عملي و فرايندي هايمهارت پرورش آموزان،
  .هستند

  

 زد؟ كتاب گزينش به دست بايد چرا  
 استانداردهاي با هاكتاب از توجهي قابل بخش تناسب عدم و آموزشي هايكتاب روزافزون انتشار 

 موجب مناسب، هايخواندني از گيريهبهر براي زمان از بهينه استفاده لزوم همچنين و آموزشي
 اتخاذ و غيردرسي هايكتاب توليد استانداردسازي گذاري،سياست با پژوهش سازمان تا است شده

 هدايت در مؤثرتري نقش حمايتي، و تشويقي هايسياست خصوصاً مناسب، هايسياست
  .كند ايفا آموزشي هايكتاب پديدآورندگان

 محيط توسعه در مؤثر هايگام از آموزشي، و علمي هايكتاب بنديطبقه و شناسايي شكبي
 نظام تقويت در كارآمد ابزاري و شودمي محسوب يادگيري ـ ياددهي فرايند تقويت و آموزشي
  .رودمي شمار به كشور آموزشي

  
  

 تربيتي و آموزشي منابع دهيسامان دبيرخانه تشكيل  
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 »آموزشي هايكتاب بخشيسامان طرح« اجراي  
 توان كه شد آغاز هدف اين با 1378 سال در

 سوي به آموزشي، هايكتاب توليدكنندگان
 پركردن و معلمان و آموزاندانش واقعي نيازهاي
 را ايآشفته بازار و شود هدايت موجود خألهاي

 وجود به آموزشي هايكتاب توليد عرصه در كه
 اين دامنة بختانهخوش. بخشد سامان است، آمده
 منابع دهيسامان« نامهآيين تصويب با طرح

 شوراي توسط »هارسانه و مواد: تربيتي و آموزشي
 از 1389 سال شهريور در پرورش، و آموزش عالي
 هايرسانه و منابع همه به آموزشي كتاب حوزه

  .است شده داده گسترش تربيتي و آموزشي
 و پژوهش سازمان نامه،آيين اين 5 ماده در   

 تحقق براي است شده موظف آموزشي ريزيبرنامه
 جمله از گوناگون انحاي به 828 مصوبه اهداف
 و جشنواره برگزاري استاندارد، نشان اعطاي

 و مواد توصيفي فهرستگان تهيه و ذيربط دولتي غير و دولتي نهادهاي با ارتباط برقراري نمايشگاه،
  .كند پشتيباني و حمايت استاندارد منابع و مواد عرضه و توليد از تربيتي و آموزشي هايرسانه

 و آموزشي منبع گونه هر تبليغ و عرضه خريد، كه است كرده تأكيد صراحت به نيز 6 ماده در   
  .بود خواهد مجاز استاندارد منابع از صرفاً آموزشي، واحدهاي در تربيتي

  

 آموزشى هايكتاب توصيفى فهرستگان هيهت  
 اهميت به توجه با و تربيتي و آموزشي منابع دهيسامان نامةآيين 6 و 5 ماده به عنايت با  

 ـ ياددهي فرايند تقويت در مهم گامي كه آموزشي و علمي هايكتاب بنديطبقه و شناسايي
كتاب خصوصاً استاندارد، و مناسب تربيتي و آموزشي منابع معرفي است، آموزشي نظام و يادگيري

نامهكتاب توليد. ودشمي گيريپي اجرايي راهكار و ضرورت يك عنوان به تربيتي و آموزشي هاي
 كودكان وپرورش آموزش و تحصيلي دوره پنج مناسب هايكتاب كامل فهرست كه رشد، هاي

 هدف همين با است، شده منتشر و چاپ عنوان 80 در 1394 سال تا و گيرد،دربرمي را استثنايي
  .گيردمي صورت

 و آموزشي منابع شامل كه است تربيتي و آموزشي منابع فهرستگان انتشار و تدوين بر افزون اين
  .شودمي فرستاده كشور هايشگاهآموز تمام به و توليد 1395 سال از و است، سال منتخب تربيتي

 بيشتر منابع با آشنايي
 تربيتي رشد و آموزشي نامه منابعكتاب
 و آموزشي منابع اما شود؛مي منتشر ساليانه
مورد  پيوسته طور به نيز سال طول در تربيتي

 .شودمي معرفي گيرد وقرار مي ارزيابي
 

 اين به روزبه و تربيش منابع ديدن براي
 :فرماييد مراجعه هانشاني

 
 :كتابسامان وبگاه
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 رشد تربيتي و آموزشي هايكتاب جشنواره در ها،نامهكتاب در شده معرفي هايكتاب است گفتني

 تقديري و برگزيده كتاب عنوان تصاحب سر بر شود،مي برگزار سال دوم نيمه در معموالً كه
   .خيزندبرمي باهم رقابت به تربيتي و آموزشي

 

 

 رشد نامهكتاب توليد فرايند  
 درسي برنامه با مرتبط و مناسب هايبكتا توصيفي فهرست ارائه هدف با »رشد نامهكتاب«   

 در دبيرخانه به رسيده هايكتاب تفكيك با فرايند اين. شودمي منتشر و آماده آموزشي هايدوره
 و درسي برنامه با آشنا كارشناسان اختيار در ها،كتاب. شودمي آغاز تحصيلي گانهپنج هايدوره

 به امتيازي شده، تعيين هايمعيار اساس بر كارشناس هر و گيردمي قرار مجرب و ورزيده معلمان
 به را ممكن امتياز كل از درصد 60 حداقل بايد قبولي، نمره گرفتن براي كتاب هر. دهدمي آن

  .نباشد ترپايين درصد 60 از نيز كتاب اختصاصي بخش امتياز كهاين به مشروط باشد؛ آورده دست
 جزئي هايپرسش شده، تعيين معيارهاي و هاشاخص براساس استفاده، مورد هاينامهپرسش در   
 كارشناس هر كلي طوربه اما است؛ شده طرح كتاب اختصاصي و عمومي هايويژگي درباره دقيقي و

 الزم هايچهارچوب و استانداردها بررسي، مورد كتاب تدوين در آيا: دهد پاسخ پرسش سه به بايد
 با كتاب اين محتوايجمع  آيا پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده رعايت آموزشي كتاب يك

 كار به مناسب آموزشي ماده يك عنوان به تواندمي و دارد هماهنگي و همسويي ما درسي برنامه
 مخاطب گروه يا مخاطب كدام براي كتاب اين است مثبت نيز پرسش اين پاسخ اگر و شود؟ گرفته

  نامهجدول فراواني موضوعات در كتاب
  فراواني  موضوع رديف  فراواني  موضوع رديف

  66  علوم تربيتي  13  5  برق  1
  17  فارسي  14  13  بهداشت و كودكياري  2
  10  قرآن 15  4  تاريخ  3
  2  كشاورزي  16  11  تربيت بدني  4
  95  مديريت خانواده  17  12  حسابداري و بازرگاني   5
  46  مرجع  18  215  داستان  6
  7  مكانيك 19  38  ديني  7
  1  مواد 20  10  رايانه  8
  10  نثر ادبي و خاطره  21  4  رياضي فني  9

  10  نامهنمايشنامه/ فيلم  22  1  زبان انگليسي  10
  30  هنر  23  34  شعر  11
        1  علوم اجتماعي  12
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 پرورش، و آموزش كارشناسان هنرآموزان، معلمان، هنرجويان، آموزان،دانش براي است؛ مناسب
  فرهنگيان؟ دانشگاه دانشجويان يا مديران

  

 داريد رو پيش كه اينامهكتاب  
 يك و 1394 سال اول چاپِ مناسب آموزشي هايكتاب توصيفي فهرست نامه،كتاب از شماره اين   

   از كه شويدمي آشنا مناسب كتاب عنوان 642 با نامهكتاب اين در. گيرددربرمي را آن از قبل سال
 يا) عنوان يك( غيرمرتبط هاكتاب بقيه. است شده انتخاب رسيده كتاب عنوان 787 مجموع
  . اندشده داده تشخيص) عنوان 144 ( نامناسب

 به ترتيب به نامهكتاب اين در شده معرفي مناسب هايكتاب ترينبيش ناشر، 156 ميان از   
فرهنگي و مؤسسه  عنوان 42ذكر با  عنوان، 70كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با  انتشارات

 مشاركت ترينناشران به ترتيب بيش همين .دارد تعلق عنوان 34هنري هدايت فرهيختگان جوان با 
 ترتيب بهو علوم تربيتي مديريت خانواده  ،داستان نيز موضوعات بين در .داشتند كتاب ارسال در را
  .برخوردارند فراواني ترينبيش از مناسب كتاب عنوان 66 و 95 ،215 با
 

 اطالعات تنظيم شيوه  
 بر هاكتاب عناوين تنظيم نامه، كتاب در مناسب كتاب وجويجست سهولت منظور به

  .است گرفته صورت الفبا حروف تفكيك به موضوع هر در و »موضوع«اساس
 كه است شده آورده آن شناختيكتاب اوليه اطالعات و محتوا از ايچكيده كتاب، هر معرفي در

 شماره: است زير موارد شامل اطالعات اين. كندمي آسان خواننده براي را مناسب كتاب يافتن
 محل مترجم؛ خانوادگي نام و نام كتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و خانوادگي نام كتاب؛
 كلمات تحصيلي؛ پايه كتاب؛ مخاطب گروه كتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر،

  .كتاب چكيده و كليدي
  

 كتاب هاينمايه  
 نيز ناشر نشاني و نام و پديدآورندگان، نام كتاب، عنوان اساس بر هايينمايه نامه،كتاب هر پايان در   

 نياز به توجه با بتوانند مخاطبان ساير و والدين كارشناسان، مربيان، معلمان، تا است شده تنظيم
. است شده داده اختصاص رديف شماره يك كتاب هر به متن، در. يابند دست مناسب منابع به خود،
 ضمن دهند؛مي ارجاع هاشماره اين به را ما و اندشده مرتب هاشماره اين اساس بر كتاب هاينمايه
  .وجوستجست قابل ب و كنترل كليد دو با نيز نامهكتاب الكترونيكي هايفايل كهاين
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 نامهكتاب اين در ما همكاران  
 بررسي در خصوصاً و اندرسانده ياري ما به متعددي همكاران نامهكتاب اين سازيآماده و توليد در   

 اين سازيآماده در كه معلماني و كارشناسان اسامي. اندبسته كار به زيادي دقت و حوصله هاكتاب
  :از عبارتند موضوع ترتيب به برديم، بهره هايشانهمكاري و نظرات از مجموعه

  پور، غالمرضا شمسايي، محمود صموتي، سعيد كبگانيان، محسن كيا، عبداهللا مبيني، مهربان نجفي مجتبي انصاري برق: ■
  اكرم دهقاني، سارا فرجاد بهداشت و كودكياري: ■
  مسعود جواديان، حشمت اهللا سليمي :تاريخ ■
  محمديطيبه ارشاد، علي شاه بدني:تربيت ■
  شاهيعطاران، داود سلطاني، كبري نورعليبتول آقا حسابداري و بازرگاني: ■
  زادهمحمدعلي قرباني، حبيب يوسف داستان: ■
، سيد محمد دلبري، تهراني آزادي، سيد عالءالدين اعاليي، حميدرضا تمدن، مسعود فرجادپرويز  :و قرآن ديني ■

  عباس سرشور خراساني، مهدي سيف، ياسين شكراني، محمد حسين ميرباقري، رضا نباتيغالم
  محمدرضا شكرريز، محمدرضا يمقاني رايانه: ■
  سميه سادات ميرمعيني :رياضي فني ■
  خيرآبادي، معصومه عظيمي وحيدرضا  :زبان انگليسي ■
  حسين احمدي، محمدحسن حسينيشعر:  ■
  ، معصومه نوروزيمحمود حدادي، لطيف عيوضي :علوم اجتماعي ■
  امير رون، محمود معافي علوم تربيتي: ■
  مالك مختاري عمران: ■
  علي رضايي، ابراهيم هداوند ميرزايي :فارسي ■
  اهللا محمدپورمجيد شجاعي، نبيحسين اكبرلو، جليل تاجيك،  كشاورزي: ■
پيشه، بانو بابايي، محبوبه خلفي، سعيد راصد، ابراهيم شكا، فرهاد صبري، خليل صداقتمحرم مديريت خانواده: ■

  زاده، مهربان ميالني، فرحناز نژادي، رحمان هاشميمحمدرضا قدير
حسين قاسمي افشار، احمد محمودزاده، حميد گلفراني، حسين دادور، محمدبهادر بهادران، ناصرجماديامير :مكانيك ■

  يزداني
  لو، حسن مخلصيانرضا طاهري، طيبه كنشزاده، ميررابعه شيخ مواد: ■
  احمدي حسين :نثر ادبي و خاطره ■
  احمدي حسين :نمايشنامه/ فيلم نامه ■
دژآگاه، جواد رضاييان، فاطمه صنعتي، نژاد، مژگان اصالني، خديجه بختياري، مهرانگيز صديقه آجورلو، پرستو آريا هنر: ■

  بخش، رضا مهدويبشري گل
  

  

 نامهكتاب اين از استفاده راهنماي  
 اطالعات اين. است شده داده نشان نمونه صورت به كتاب، يك به مربوط اطالعات راهنما، اين در

 از گروه كدام براي و دارد محتوايي چه كتاب كه گويدمي ما به كتاب،اجمالي  معرفي ضمن
  .است مناسب مخاطبان

نامه)، نام خانوادگي شماره مدخل كتاب (در اين كتاب اين اطالعات به ترتيب شامل موارد زير است:
ناشر و  ، عنوان مجموعه و عنوان كتاب، عنوان مترجم يا مترجمان، محل نشر،و نام مؤلف (يا مؤلفان)
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كلمات كليدي  تحصيلي، صورت نياز پايه مخاطب كتاب و درسال نشر، تعداد صفحات، قطع كتاب، 

  و باالخره چكيده كتاب. 
  

   كتاب، فرستادن يا نامهكتاب اين درباره خود هايديدگاه بيان براي
 تكنولوژي و انتشارات دفتر وپرورش،آموزش 4 شماره ساختمان شمالي، ايرانشهر خيابان زند، كريمخان خيابان تهران، :نشاني به

  . فرماييد حاصل تماس) 021( 88306071 تلفن شماره با يا مكاتبه تربيتي و آموزشي منابع دهيسامان دبيرخانه آموزشي،
  :نشاني به نيز دبيرخانه اين وبگاه

 http://samanketab.roshdmag.ir   
  .شماست هايديدگاه دريافت آماده
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 ،1394، نيلبرگ: تهران دورنگار (فكس). هايتكنولوژي دستگاه.جم، هانيهكرمي، رحيم/ اميري. 1
   9786005931013 شابك: وزيري. ص.182

   هنرجو/ هنرآموز/ ساير كارشناساندانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ مخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاها، خروجيچاپگرها، تجهيزات كتابخانه كلمات كليدي:
هاي دورنگار، چاپ و اسكنرها است. هاي كليدي درباره طرز كار دستگاهاثر حاضر دربردارنده نكته چكيده:

ها توضيح داده شده و در ادامه هر بحث، بي و تعمير اين دستگاهياهاي عيبدر هر فصل انواع روش
 بندي مطالب ارائه گرديده است.هايي براي يادگيري بهتر و جمعمجموعه تمرين

 

ياقوت : اصفهان راهنماي كاربردي ترانسفورماتورهاي قدرت..جبارزارع، امراله/ رضايي، محمدعلي. 2
   9786007145487 شابك: وزيري. ص.248 ،1394، سپاهان

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ايسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

  مهندسي برق، خودآموزها، منابع اطالعاتي كلمات كليدي:
در كتاب حاضر مفاهيم و ساختمان ترانسفورماتورهاي قدرت به بياني تخصصي تشريح شده  چكيده:

ي آن، مطالب تئوري و توضيحات فني با است. يك لوح فشرده آموزشي نيز به كتاب ضميمه است كه ط
تر كردن معلومات مخاطبان، نسخه الكترونيكي هاي آموزشي همراه شده است. براي غنيها و فيلمعكس

هاي ترانسفورماتور نيز در اين لوح ارائه آمده هاي مرجع همراه با استانداردها و كاتالوگبعضي از كتاب
 است.

 

، كاگو: تهران اي الكتروتكنيك.فن سوم فني و حرفهوفوت.پانيذ، محمودذوالفقاري، شهرام/. 3
   9789643407612 شابك: رحلي. ص.272 ،1394

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، آموزش، مواد درسيتمرين كلمات كليدي:
ترين نكات و اين كتاب، راهنمايي براي مطالعه درس و امتحانات است كه در آن سعي شده مهم چكيده:

واقع اين اثر يك منبع معتبر جهت  كليات مباحث تشريح و سؤاالت نمونه از انواع مختلف ارائه گردد. در
 هاي مختلف درس الكتروتكنيك است.استفاده براي يادگيري و شركت در آزمون

 

 وزيري. ص.186 .1393. فدك ايساتيس: تهران كتاب حوادث كار: ايمني برق..اصابتي، محمد. 4

   9786001601828 شابك:
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   برق، راهنماي آموزشيايمني، مهندسي  كلمات كليدي:

ها پرداخته است. در اين مطالعه كتاب به مبحث برق و حوادث ناشي از كار مرتبط در كارگاه چكيده:
وجود بيايد، مانند شوك الكتريكي، حوادث و خطراتي كه ممكن است هنگام كار با انرژي الكتريكي به

شود و همچنين آمار و اطالعات و تجزيه و تحليل حوادث، به صورت سوختگي و حريق بررسي مي
هاي كاربردي و راهكارهاي پيشنهادي ارائه شده است. در ضمن مخاطبان با عواقب انرژي الكتريكي و راه

 شوند.پيشگيري از آن آشنا مي
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 وزيري. ص.136 ،1394، صفار:تهران هاي توزيع.كنترل توان راكتيو در شبكه.اهللاكاظمي، اسد. 5

   9789643884901 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   مهندسي برق، فناوري و علوم تجربي، منابع اطالعاتي كليدي:كلمات 
ها، خطوط انتقال و توزيع در شبكه قدرت، موجب مشكالتي چون افزايش و گسترش نيروگاه چكيده:

شود. در كتاب پيش رو ثباتي ولتاژ، كاهش توان انتقالي از خطوط و خطاهاي ديگر ميافزايش تلفات، بي
توليد  راهكارهاي حل اين مشكالت و بهبود پارامترهاي مرتبط تشريح و بررسي شده است. عالوه بر آن،

وسيله ژنراتورهاي سنكرون و خطوط انتقال و نيز تثبيت ولتاژ براي متعادل كردن توان اكتيو و راكتيو به
 شبكه شرح داده شده است.

 
 

 

: تهران. سادات موسويفاطمه ايجاد انگيزه و اشتياق.والدين چه كنند؟:.آمانسون، كريستينجي. 6
   9786007655160 شابك: خشتي كوچك. ص.100 ،1394، ماوشما

   والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   شناسي كودكآموزش والدين، منابع اطالعاتي، روان كلمات كليدي:

انگيزه و ميل به پيشبرد اهداف يك اصل كليدي براي موفقيت است كه وجود آن براي هر  چكيده:
كند تا انگيزه و اشتياق روش به والدين و مربيان كمك مي 25نمايد. اين كتاب با ارائه كودكي ضروري مي

ين در كتاب وجود آورند يا تقويت كنند. همچنالزم براي انجام وظايف و تكاليف را در فرزندان خود به
شود معرفي هاي خوبي كه در ارتباط متقابل خانواده و كودك باعث تقويت شور و اشتياق در آنها ميعادت

 شده است.

 

هاي الزم براي والدين و پرخاشگري كودكان: دانستني.فيروزان، حميده/ مهرافزا، مهرناز. 7
   9786007460290 شابك: رقعي. ص.100 ،1394، هنر اول: تبريز مشاوران از تشخيص تا درمان.

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجومخاطب: 
   ايسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي رفتاريدرمانگري، اختاللهاي روانشناسي كودك، روشروان كلمات كليدي:
نويسنده برآن است تا عالوه بر بررسي عوامل ايجادكننده پرخاشگري فردي و جمعي در  چكيده:

اي صحيح هاي درماني اين اختالل رفتاري را معرفي كرده و نحوه به كارگيري آن را با شيوهكودكان، راه
اي گونه. بههاي هنر درماني، نقاشي درماني، قصه درماني و ..توضيح دهد. درمان كودكان پرخاشگر با روش

 است كه موجب جذب كودكان به فرايند درمان خواهد شد.

 

محبوبه  خداحافظي با كم رويي و خجالت در كودكان و نوجوانان..بروزوويچ، ريچارد/ چاس، ليندا. 8
   9786006483177 شابك: رحلي. ص.160 ،1394، درمانيكتاب: تهران. زادهرمضان

   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   فرديشناسي كودك، اضطراب، روابط بينروان كلمات كليدي:

شوند نسبت به كودكان فاقد اين ژن ترس و اضطراب رويي متولد ميكودكاني كه با ژن كم چكيده:
هاي مهم ارتباطي و اجتماعي را توان مهارتدهند؛ اما براي غلبه بر اين حس ميبيشتري از خود نشان مي

يك از  فعاليت كاربردي براي كودكان و والدين آنها است. هر 40فراگرفت. اين كتاب شامل بيش از 
 هاي مهم در روابط اجتماعي تدوين شده است.نفس و ديگر مهارتها با هدف افزايش اعتمادبهفعاليت
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 ص.152 .1393. درمانيكتاب:تهران. رسامك امينيخلق.رفتار با كودك لجباز و كج.هيمز، پني. 9
   9786006483146 شابك: رقعي.

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ايسوم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   شناسي كودك، بدخلقي، مراحل رشد و تحولروان كلمات كليدي:
ترين مسائلي است كه بيشتر والدين در برخورد با آن قهر و ناسازگاري در كودكان نوپا از شايع چكيده:

هاي بداخالقي در كودكان و نيز هاي كاربردي براي شناخت علتشوند. در اين كتاب روشدچار مشكل مي
 هاي باليني تبيين شده است.بهترين نحوه برخورد با اين مشكل همراه با ذكر نمونه

 

. زادهمحبوبه رمضان هاي كاهش استرس در كودكان.روش.شيپرو، الرنس.اي/ اسپريگ، رابين كي. 10
   9786006483191 شابك: رحلي. ص.136 ،1394، درمانيكتاب: تهران

   والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   شناسي كودك، اضطراب، هيجانروان كلمات كليدي:

اگرچه در زندگي اندكي استرس طبيعي و براي پيشرفت انسان الزم است، مقادير زياد آن براي  چكيده:
هاي كليدي را براي كاهش استرس در زندگي شناسان در اين كتاب نكتهبار خواهد بود. روانكودك زيان

كند با افكار سازي ارائه شده به مخاطب كمك ميهاي آراماند. مديريت استرس و تكنيككودك بيان كرده
 رو شود و آنها را مديريت كند.آور بهتر روبهو احساسات تشويش

 

سالمت و مراقبت فردي:  فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه ساداتپورعباسي، عطااهللا/ ابراهيم. 11
 ص.48 ،1394تيمورزاده/ طبيب، : تهران آموزان، سرماخوردگي.هاي سالم، سردرد در دانشدندان

   9786002381750 شابك: پالتويي.
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   شناسيها، آسيببهداشت، بيماري كلمات كليدي:

براي تحقق تعليم و تربيت اثربخش، در كنار عواملي چون محيط مناسب و محتواي آموزشي،  چكيده:
هاي بهداشتي براي داشتن بايد بستري مطلوب از سالمت جسم و روان نيز مهيا باشد. در اين كتاب نكته

سر و راه  هاي سالم، اطالعات كاربردي درباره بيماري شايع فصل سرما و نيز انواع درد در ناحيهدندان
 درمان هر يك به صورت مختصر توضيح داده شده است.

 

كاهش مشكالت رفتاري دانش آموزان: گزيده تجارب و خاطرات سي .خاكپور مروستي، طاهره. 12
   9789642928729 شابك: رقعي. ص.88 .1393. جاجرمي: تهران سال خدمت.

   بخشيهنرآموز نيروي توانمخاطب: 
   شناسي كودكرشد و تحول، روانمراحل  كلمات كليدي:

اي از مشكالت گوناگون همچون اضطراب، افسردگي، هاي رفتاري بر طيف گستردهاختالل چكيده:
كند. اين كتاب دربردارندة مجموعه اطالعاتي است كه بر پرخاشگري، ضعف تمركز و همانند آن داللت مي

اختالل بدست آمده و راهكارهاي عملي براي هاي شخصي و ارتباط مستقيم با كودكان داراي اساس تجربه
 كند.هاي مرتبط را ارائه ميبهترين برخورد با موقعيت
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 كمك به كودك براي يادگيري علم و دانش.والدين چه كنند؟:.آمانسون، كريستينجي.13

   9786007655122 شابك: خشتي كوچك. ص.60 ،1394، ماوشما: تهران. سادات موسويفاطمه
   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   شناسي كودك، آموزش والدين، راهنماي آموزشيروان كلمات كليدي:
كودكان براي موفقيت در كار و پيدا كردن راه پيشرفت خود در دنيايي كه به سرعت در حال  چكيده:

ها، تغيير است، بايد درباره علم و تكنولوژي بيشتر بدانند و بخوانند. كتابي كه پيش رو داريد، شامل بازي
ه براي برانگيختن ها و پيشنهادهايي است كه در آنها از تجارب روزمره و لوازم موجود در خانفعاليت

مهارت پايه براي تقويت تفكر  6آموزي استفاده شده است. در كتاب همچنين اشتياق كودكان براي علم
 منطقي معرفي و تشريح گرديده است.

 

: تهران هاي رفتاري برون نمود و درون نمود.كودكان با اختاللكفايت اجتماعي:.رضايي، سعيد. 14
   9786003091290 شابك: رقعي. ص.240 ،1394، آواي نور

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ايسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسي كودك، رفتار اوليا و فرزندانبهداشت رواني، روان كلمات كليدي:
شكني و پرخاشگري حقوق اوليه ديگران هايي كه رفتارهاي ضد اجتماعي دارند با قانوناكثر بچه چكيده:

فعالي هستند. برخي نيز به اي و بيشهاي اختالل سلوك، نافرماني مقابلهكنند، دچار ناراحتيرا ضايع مي
اثر حاضر ضمن تشريح گيرند. در هاي اجتماعي كناره ميرويي از موقعيتخاطر افسردگي، اضطراب و كم

يابي آنها پرداخته شده و راهكارهاي مقابله و درمان توضيح هاي فوق، به ريشهعاليم هر يك از بيماري
 داده شده است.

 

سعيد  هاي حاد و مزمن.به بيماريكودكان مبتال كفايت اجتماعي:.كليكمن، مارگارت-سيمرود.15
   9786003091382 شابك: رقعي. ص.152 ،1394، آواي نور: تهران. رضايي

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، كودكان، سالمتبيماري كلمات كليدي:
ها و ها و مشكالت اجتماعي پيش روي كودكان مبتالبه اختاللدر اثر حاضر، نگارنده چالش چكيده:
ها، ازجمله ديابت، آسم، طور خالصه به انواع بيماريدهد. همچنين بهها را مورد بحث قرار ميبيماري

كودكي هاي اكتسابي در دوران ها و بيماريهاي تشنجي و برخي اختاللفيبروز كيستيك و بيماري
 پردازد.مي

 

 رقعي. ص.96 ،1394، جاجرمي: تهران مديريت رفتارهاي كودكان..خاكپور مروستي، طاهره.16

   9789642928798 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   شناسي كودكهاي رفتاري، مراحل رشد و تحول، رواناختالل كلمات كليدي:
آموزش و تربيت نونهاالن دورة ابتدايي از حساسيت خاصي برخوردار است، زيرا با ورود كودك به  چكيده:

گردد كه رشد و شكوفايي استعدادها و خالقيت و اجتماعي شدن مدرسه، دورة جديدي از تربيت آغاز مي
گارنده تنظيم شده و شده در اين كتاب بر پاية تجارب و خاطرات نآنها را به همراه دارد. راهبردهاي ارائه

 دهد.ئه مياهاي كاربردي براي واكنش در برابر مشكالت رفتاري كودكان را ارمهارت
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 نكات اساسي در تشويق و تقويت يادگيري.والدين چه كنند؟:.آمانسون، كريستينجي.17

   9786007655115 شابك: خشتي كوچك. ص.64 ،1394، ماوشما: تهران. سادات موسويفاطمه
   والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   شناسي كودكآموزش والدين، منابع اطالعاتي، روان كلمات كليدي:
دهد محيط خانه و نه مدرسه قدرتمندترين عامل موفقيت تحصيلي تحقيقات نشان مي چكيده:

روش مطمئن براي تقويت يادگيري كودكان آشنا خواهند  25آموزان است. والدين در اين كتاب با دانش
درك و توان فرزندان را در اند، ميهاي عملي نيز آزموده شدهها كه در تجربهكارگيري اين روششد. با به

ريزي دهي و برنامههاي علوم، رياضي، مطالعات اجتماعي و نگارش ياري رساند و در ساماندريافت درس
 تكاليف به آنها كمك كرد.

 

 رقعي. ص.140 ،1394، مهر زهرا(س): نجف آباد هايي براي پروردن كودك.نكته.مهر، حسينفرخ. 18

   9786007177976 شابك:
   هنرجو/ هنرآموزمربي/ والدين/ مخاطب: 

   ايسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   شناسي تحولي، مراحل رشد و تحولشناسي كودك، روانروان كلمات كليدي:

تعليم و تربيت كودكان به بيداري، هوشياري، دانايي و نظم والدين و مربيان نياز دارد. با نيروي  :چكيده
ها كاست و شرايطي پديد آورد تا شخصيت كودكان به درستي تكوين يابد. اين توان از آشفتگيعقالني مي

دهد. همچنين قرار ميها و اطالعاتي درباره تربيت و پرورش كودك در اختيار خوانندگان كتاب توصيه
هاي نادرست ها و عادتهايي براي تقويت رفتارهاي پسنديده آنها و اصالح كاستيها و روشنگارنده توصيه

 دهد.فرزندان ارائه مي

 
 

 

، مؤسسه خانه كتاب: تهران احمد گلچين معاني.مشاهير كتابشناسي معاصر ايران:.زاد، محمدفرح. 19
   9786002222138 شابك: پالتويي. ص.48 ،1394

   والدين/ كتابدار/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، هنر و فرهنگ، تاريخ معاصرنامهسرگذشت كلمات كليدي:
شرح داده سرايان نامدار ايراني را ، از شاعران و غزل)1295ــ 1379اين اثر زندگي احمد گلچين معاني ( چكيده:

شناس شناس، تذكرهشناس، سبكشناس، نسخهاست، همچنين نگارنده كتاب دوران زندگي وي را به عنوان كتاب
 قاره هند) مورد بررسي قرار داده است.طور ويژه در حوزه زبان و ادبيات شبهو پژوهشگر (به

 

 شابك: وزيري. ص.128 ،1394، اختر: تبريز خورشيدكاران و ماه كاران..رسولزاده، ميكائيل.20

9789645176752   
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ ساير كارشناسانمخاطب: 

   سوم كاردانش پايه تحصيلي:
   ريزي، راهنماي آموزشيمطالعات فرهنگي، برنامه كلمات كليدي:

هاي مختلف از بزرگان و مشاهير جهان ( محمد مصدق، فيودور در كتاب حاضر با روايت داستان چكيده:
سازي پژوهش ريزي منطبق با تفكر واگرا، براي رسيدن به موفقيت مراحل آمادهداستايوفسكي و... .) ضرورت برنامه

اه كردن اذهان عمومي درخصوص شود. هدف از اين مطالعه آگعلمي معرفي شده و درباره هر يك توضيح داده مي
 سازي در آن است.هاي بنيادين جامعه و فرهنگاهميت پژوهش به منظور گسترش بخش
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 شابك: رقعي. ص.205 ،1394،چويل: ياسوج بيگي.رستم ايل: محمد بهمن.حيدري راد، محسن. 21
9786007411513   

   هنرآموزمخاطب: 
   آموزيآموزگاران، سوادها، نامهسرگذشت كلمات كليدي:

اين كتاب به معرفي و شرح دوران زندگي محمدبهمن بيگي، از معلمان بزرگ عصر پهلوي،  چكيده:
اختصاص دارد. وي مردي از تبار ايل و عشاير قشقايي بود كه دعوت به قيام مقدس الفبا يا همان 

با  هاتوان از آنسوادآموزي را در ميان عشاير بنيان نهاد و از خود پنج كتاب به يادگار گذاشت كه مي
 شود.اي از اشعار درسي نيز مشاهده مينام برد. در كتاب حاضر نمونه»خمسه بهمن بيگي«عنوان

 

محمدباقر هاي شهيد سيدصدر انديشه ـ سيري در زندگي، آرا و انديشه.نصري، عبداهللا.22
   9789644763670 شابك: وزيري. ص.730 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران صدر.

   هنرآموزمخاطب: 
   ها، تاريخ معاصر، رهبران دينينامهسرگذشت كلمات كليدي:

هاي شهيد سيد محمدباقر صدر، از انديشمندان بزرگ اين اثر، به بررسي زندگي، آرا و انديشه چكيده:
، »المدرسة االسالميه« و » التاريخفدك في« ، »فلسفتنا«جهان اسالم اختصاص دارد. خالق آثاري مانند 

شناسي و هايش، در زمينه معرفتنديشه بشري داشت كه در كتابهاي خاصي درباره معضالت اوي ديدگاه
سازي از هاي گوناگون عبادت و نقش آن در انسانها پرداخته است. جنبهفلسفه علم به بحث درباره آن

 نگاه صدر، از ديگر موارد بحث در اين كتاب است.

 
 

 

. داري، ليدا مراديمحمد گله ورزش.آزمايشگاه فيزيولوژي .آدامز، جن ام / ويليام، سي. بيم.23
   9789640715338 شابك: رحلي. ص.198 .1393. مبتكران/ پيشروان: تهران

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ايسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاها، آزمونالمعارفها، دايرةتمرين كلمات كليدي:
هاي پايه است كه در آزمايشگاه ها و آزموناين اثر يك منبع جامع براي بسياري از روش چكيده:

هاي قدرت، گيري در فيزيولوژي ورزش، آزمونشوند و شامل آشنايي با اندازهفيزيولوژي ورزش اجرا مي
جامع و  هاي آمادگي هوازي است. اثر حاضر به لحاظ بيان مطالبهوازي و آزمونهاي آمادگي بيآزمون

 هاي متعدد و گويا كامالً كاربردي است.ها و فرمارائه جداول، نورم ها، فرمول

 

 رقعي. ص.100 ،1394، مرسل:كاشان ها سپر دفاعي ورزشكار.اكسيدانآنتي.ملكيان فيني، الهه.24

   9789649724102 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   ورزش، تغذيه، سالمت كلمات كليدي:
طور كامل روند توليد راديكال آزاد در زمان فعاليت مواد در اثر حاضر نگارنده سعي كرده به چكيده:

ها، تحقيقات و مطالعات در روزترين يافتهآنزيمي و غير آنزيمي، نحوه مقابله بدن در برابر راديكال آزاد و به
 سم و سيستم دفاعي بدن بپردازد.هاي متابوليترين جنبهاين زمينه را بيان كند و در عين ايجاز، به جزئي
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 وزيري. ص.200 ،1394، اراده:تهران هاي پرورشي بدون وسيله ورزشي.بازي.آباديان، فريده.25

   9786009454273 شابك:
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   تعليم و تربيت، سالمت كلمات كليدي:

ها معنا تواند به آنها داراي هدف و نتيجه هستند و اين معلم است كه ميهاي بچههمه فعاليت چكيده:
بازي آمده  120ها را سرگرم كند. در اين كتاب مجموع ببخشد و با توجه به اهداف آموزشي و تربيتي آن

 كه حاصل تجربه شخصي نويسنده طي تدريس در مدارس مختلف است.

 

 بدني ويژه فضاهاي رايجهايورزشي (فعاليتبدني بدون سالنتربيت.چارمينساترلند،.26
 شابك: وزيري. ص.440 ،1394، اميد مهر: مشهد. زهرا استيري، رزا رهاوي آموزشي).

9786001542480   
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   سالمت ها،ورزش، تمرين كلمات كليدي:

بدني به كند تا بتواند نقاط ضعف خود را در زمينه تربيتاين اثر به مخاطب كمك مي چكيده:
هاي فضايي و در هر ها را بدون توجه به محدوديتها تبديل كند و بتواند آنهايي پربار از فعاليتفرصت

متناسب با استانداردهاي ملي مكاني انجام دهد. در اين اثر به صد نمونه از بازي ها و فعاليت هايي كه 
 انجمن جهاني ورزش و تربيت بدني كه در فضاهاي كوچك بهره وري دارند، اشاره شده است.

 

 بدني در مدارس.تربيت. برزگرپور، حميدرضا/ مهكي، محمدرضا/ شكيبايي، فريبا/ صمدي، حسين.27
   9786007357927 شابك: رقعي. ص.168 ،1394، انديشمندان يزد: يزد

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   سالمت، بهداشت، ورزش كلمات كليدي:
در اثر مصور حاضر، نگارنده بر آن است تا مطالب علمي هرچند خالصه اما مفيد درباره ورزش را  چكيده:

هاي اسكلتي، ساختار نند: ناهنجاريبا زباني ساده ارائه كند. وي همچنين در خالل مباحث به مواردي ما
 هاي ورزشي معتبر پرداخته است.هاي بومي و محلي، آزمونبدني، سالمت جسمي، بازي

 

 ص.190 ،1394، فروزش: تبريز بدني عمومي.تربيت.اله زاده، سيد احمدزاد، حامد/ سالمبكاني.28
   9789645475428 شابك: وزيري.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه تحصيلي: پايه

   ورزش، سالمت، بهداشت كلمات كليدي:
حركتي ارائه شده است. -هاي ورزشيهاي علمي انجام فعاليتدر اثر مصور حاضر اصول و روش چكيده:

عنوان يكي از نيازهاي ضروري انسان جهت رشد، نمو و توسعه سالمت و ها بههمچنين اثرات و فوايد آن
 كرده است. ها را نيز تشريحهاي مختلف و قوانين و مقررات آنبهداشت روان بيان شده است. مؤلف رشته
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: اصفهان تغذيه و ورزش براي سالمتي و الغري..شكروي، مهدي/ زيدي، فرزاد/ دهقان، معصومه.29
   9786007145371 شابك: رقعي. ص.144 .1393. ياقوت سپاهان

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاها و آشاميدنيتغذيه، سالمت، خوردني كلمات كليدي:
ترين نياز بدن است و به همين دليل بايد براي رفع اين بدني مهم خوردن و آشاميدن و فعاليت چكيده:

نيازها با حساسيت خاصي برخورد كرد. در اين كتاب مطالبي براي ايجاد تغييرات مفيد در رژيم غذايي و 
هاي كليدي براي تهيه كفش ورزشي، آوري و ارائه گرديده است. همچنين نكتهعهاي بدني جمفعاليت

آل ها و بحث كوتاهي درباره وزن ايدهنحوه محاسبه انرژي مورد نياز بدن، جدول ارزش غذايي خوراكي
 بيان شده است.

 

 ،1394، يوردبيژن : بجنورد هاي پايه در هندبال.ها و تاكتيكحركات و تكنيك.قاسمي، ميثم.30
   9786007893326 شابك: وزيري. ص.112

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ايسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ورزش، سالمت، آموزش كلمات كليدي:
هاي پيشرفته و مشكل اين هاي اوليه تا حركتدر اثر مصور حاضر، سعي شده است از مهارت چكيده:

ورزش بيان گردد. در پايان هر فصل نيز تمرينات ساده يك نفره تا تمرينات گروهي و مشكل به همراه 
 ها درج گرديده است.هاي مربوط به آنبازي

 

طنين : تبريز ن در ايران (تاريخچه و قوانين).هاي ورزشي نويرشته.محمدزاده، جعفرصادق.31
   9786009496518 شابك: وزيري. ص.256 ،1394، دانش

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ورزش، سالمت، بهداشت كلمات كليدي:
گر نشاط، پويايي، حركت، استقامت، قدرت و اخالق است. در اثر بدني همواره تداعيواژه تربيت چكيده:

ها پرداخته شده و تاريخچه و قوانين و هايي كه در جامعه كمتر به آنحاضر نگارنده درصدد است تا ورزش
ها گام پرداختن به آن شان نيز كمتر بيان گرديده، معرفي نمايد تا خواننده ضمن آشنايي در مسيرمقررات
 بردارد.

 

ضريح : مشهد عقل و روح سالم در بدن سالم..رضوي، سيداحمددوست، صغري/ شريعتحق.32
   9789644297748 شابك: وزيري. ص.304 ،1394، آفتاب

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   بهداشت رواني، سالمت كلمات كليدي:
توان اي است همانند ماراتون، كه در آن فقط با داشتن جسم و روان سالم ميزندگي مسابقه چكيده:

موفق بود و پيشرفت كرد. اثر مصور حاضر، بر اساس تجربيات عملي نويسندگان در زمينه وضعيت 
 فيزيولوژي بدن و رواني انسان نگاشته شده است.
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، پيام كوثر: تهران سازماني در ورزش.فرهنگ. لمانژاد، سشجاعي، فاطمه/ شيردل، ليال/ عرب.33
   9786006010649 شابك: وزيري. ص.128 ،1394

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ورزش، سالمت، اجتماعي كلمات كليدي:
هاي الگومند، ساختارهاي اجتماعي و روابط ميان نهادي است كه فرصت ورزش عرصه فعاليت چكيده:
آورد. در اثر حاضر، هاي حيات اجتماعي فراهم ميفردي براي مطالعه و فهم پيچيدگيمنحصربه
سازماني، مشخصات سازماني تشريح شده و به نقش آن در ورزش اشاره شده است. تعريف فرهنگفرهنگ
هاي ورزشي، مزايا و اهميت ورزش شناختي، تأثير فعاليتسازماني، نقش ورزش در مطالعات جامعهفرهنگ

 گروهي برخي از مواردي هستند كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است.

 
  
 

 

. چويل: ياسوج اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي..ظهرابي اصل، سيد محمدعلي.34
   9786007411186 شابك: رقعي. ص.60 .1393

   مدير/ هنرآموزمخاطب: 
   ريزيرهبري، اقتصاد اجتماعي، برنامه كلمات كليدي:

براي ايجاد انسجام و متمركزساختن قوا در راستاي يك هدف متعالي، رهبر انقالب هر سال را  چكيده:
كنند. اثر حاضر، تالشي است در راستاي عمل به شعار دهي ميهاي مسئوالن را جهتنامگذاري و فعاليت

و ارتباط  ، كه به تعريف و بررسي اهميت اقتصاد مقاومتي، چگونگي تقويت آن، توضيح فرهنگ1393سال 
 پردازد.اين دو مقوله با هم مي

 

 ص.316 ،1394، فرانگاه: تهران. سودابه تصديقي، سحر نجفيسازماني.توسعه.بالزاك، استيون.35
   9786009536702 شابك: رقعي.

   مدير/ هنرآموزمخاطب: 
   مديريت نيروي انساني، پيشرفت، سازمان كلمات كليدي:

نگارنده اين كتاب در نظر دارد تا با ارائه دانش و اطالعات الزم درباره الگوهاي رفتارسازماني  چكيده:
وري دركسب و كار خود داشته باشند.همچنين خوانندگان را قادر سازد تا كنشي هدفمند در زمينه بهره

اي كه مديران بايد ههاي ويژسازماني مورد بررسي قرار گرفته و به مهارتچارچوب جامع و فراگير فرهنگ
 اندازي و هدايت شركت خود كسب كنند، پرداخته شده است.براي راه

 

چگونه ديگران را مديريت كنيم (آنچه يك رهبر و مدير موفق .لوين، استوارت/ كروم، مايكل.36
   9786006483115 شابك: رقعي. ص.216 .1393. درمانيكتاب: تهران. مهديه مقاري بايد بداند).

   مدير/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   رهبران توسعه، مديريت نيروي انساني، مديريت گروهي كلمات كليدي:

تر هاي موفق براي بقا بايد در معرض تحوالت فرهنگي وسيعي قرار گيرند. از همه مهمسازمان چكيده:
ترين راهكارها براي ترين و كاربردياينكه اين تحوالت نيازمند رهبري كامالً جديد است. در اين اثر اصلي

 ده است.محور تبيين و تشريح شها بر اساس مطالعات دانشها و سازمانمديريت موفق گروه
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اساسي و  هايكامل مهارتچگونه مدير بهتري باشيم (راهنماي.آرمسترانگ، مايكل.37
فدك : تهران. اميررضا محمودي، كيوان رياحين، كيوان سررشته كارآمد در مديريت). هايتكنيك
   9786001602214 شابك: وزيري. ص.390 ،1394، ايساتيس

   مدير/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي رفتاري، رهبري مهارت كلمات كليدي:
هاي دهي و آموزش تمامي مهارتالعاده براي همراهي و جهتاثر مصور حاضر، ابزاري است خارق چكيده:

اي ها به شيوهشدن آنها و مطرحبندي تكنيكهاي زندگي هيچ فرقي ندارند. طبقهمديريت كه با مهارت
ر شرايطي خود را با دهد تا در هموجز و گويا با مثال و بررسي موارد واقعي به خواننده اين امكان را مي

 رويدادهاي جديد و نيازهاي نو تطبيق دهد و بهترين عملكرد را داشته باشد.

 

هاي هاي تضامني و مشاركت(شركت 1هايحسابداري شركت.زاده كالگر، حسينخليل.38
   9789643884888 شابك: وزيري. ص.176 ،1394، صفار: تهران خاص).

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   راهنماي آموزشي، مديريت مالي، مواد درسي كلمات كليدي:
ها از ابتدا تا انحالل گيري شركتنگارنده اين اثر را جهت آشنايي با چگونگي نحوه افتتاح و شكل چكيده:

ب به مخاطبان و نيز رفع تأليف كرده است كه دربرگيرنده كليه توضيحات الزم جهت انتقال آسان مطل
هاي خاص و نحوه تقسيم سود و زيان ها، ادغام، مشاركتنياز حسابداران است. تعاريف مهم درباره سازمان

 از اهم مباحث ارائه شده در اين كتاب هستند.

 

 خالقيت، هوش هيجاني، مديريت دانش (مكانيسم رشد كاركنان در سازمان)..يوسفي، آرام.39
   9786003064584 شابك: رقعي. ص.124 ،1394، بلور: رشت

   والدين/ مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   مديريت نيروي انساني، پيشرفت، سازمان كلمات كليدي:

ها و بالطبع جوامع ترين عامل براي رشد و بهبود سازمانتوان و كارآيي نيروي انساني اصلي چكيده:
هاي موردنياز كاركنان براي توسعه را بررسي كرده تا ها و ويژگيهستند. در اين راستا نگارنده مهارت

 ي را ارائه كند.راهنمايي براي توليد عملكردها و رفتارهاي مناسب براي ارتقا در جامعه ايران اسالم

 

حاتم  رهبري و مديريت آموزشي: بينش مندي و مهارت افزايي..كلمن، ماريان/ گلوور، درك.40
 شابك: وزيري. ص.248 ،1394، آواي نور: تهران. زادهفرجي ده سرخي، نيلوفر محمدطاهري، حجت غالم

9786003091375   
   مدير/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي اجتماعي، رهبريانساني، مهارتمديريت نيروي  كلمات كليدي:
رو هستند. اين اثر با تكيه بر امروزه مديران آموزشي، با محيطي به سرعت در حال تغيير روبه چكيده:

كند تا همگام با مديريت درباره اقداماتشان بينديشند و سناريوهايي برگرفته از زندگي واقعي كمك مي
اي با تنوع فرهنگي با افزايش مهارت و دانش خود در جامعههيجاني را تمرين كنند تا همدلي و هوش

 تصميمات بهتري اتخاذ كنند.
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 ص.234 ،1394، هنر اول: تبريز. اسداهللا صحتي شناسي صنعتي و سازماني.روان.بيسن، ويكرام. 41
   9786007460177 شابك: وزيري.

   مدير/ مشاور/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   شناسي، مديريت مشاغل، سالمتي، درمانروان كلمات كليدي:

شناسي صنعتي ـــ سازماني اختصاص ها، گستره و تاريخچه تحول رواناين كتاب به ويژگي چكيده:
سازي توليد، به شرح تيلوريسم، شناسي صنعتي، يعني بهينهدارد. براي دستيابي به هدف اوليه در روان

ژگي هاي انگيزشي و چگونگي ارتقاي آن در محيط كاري، مديريت استرس و ويآزمايش هاثورن، نظريه
 پويايي گروهي پرداخته شده است.

 

سرپرستي و نظارت آموزشي (گفتماني عميق از .سرجيواني، توماس جي/ استارات، رابرت جي.42
 وزيري. ص.600 .1393. آواي نور: تهران. عبدالمحمد طاهري، محمد شعباني مفهوم سرپرستي).

   9786003091191 شابك:
   مدير/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي آموزشي، رهبريسازمان، نظام كليدي:كلمات 
اين اثر راهنماي پژوهش محور براي اين حرفه است كه در آن مؤلفان بازتعريفي از رهبري و  چكيده:

عنوان فعاليتي مشترك كه تمامي اعضاي يك هدايت را نه در يك قالب سنتي و سلسله مراتبي بلكه به
اي و بازسازي، هايي مانند نظارت باليني، رشد حرفههند و واژهدگيرد ارائه ميسيستم آموزشي را در برمي

 كنند.اي را واكاوي ميسازماني مدارس، رضايتمندي حرفهفضا و فرهنگ

 

، صفار: تهران مديريت دانش: مباني، فرايندها و كاركردها..اله/ ذاكري، محمدفرد، كرمدانش.43
   9789643884796 شابك: وزيري. ص.304 ،1394

   مدير/ هنرآموزمخاطب: 
   فناوري اطالعات، راهبردهاي توسعه، منابع اطالعاتي كلمات كليدي:

كارگيري آن در هاي بهشناسانه به مديريت دانش، روشدر اين اثر سعي شده با نگاهي معرفت چكيده:
اوت و ارتباط هاي اول كتاب به مفاهيم و تعاريفي درباره دانش، تفها بررسي و معرفي شود. در فصلشركت

آن با داده، اطالعات، حكمت و خرد اشاره گرديده و در ادامه، در باب مديريت دانش و فرايند آن، مراحل 
سازي هاي پيادهها و ضرورتهاي مفهومي آن بحث شده است. نگارنده همچنين نيازمنديمختلف و مدل

 آينده اين عرصه مطرح كرده است. هاياين دانش را ارزيابي كرده و چند سؤال درباره مسائل و چالش

 

مهدي الواني، بهروز  المللي.مديريت رفتار سازماني بين.آدلر، نانسي جي/ گاندرسن، آليسون.44
   9789643884819 شابك: وزيري. ص.336 ،1394، صفار: تهران. پورولي، اكرم نوري

   مدير/ هنرآموزمخاطب: 
   شناسي صنعتي، مديريت نيروي انسانيروانريزي راهبردي، برنامه كلمات كليدي:

ويكم، كنند و با ورود به قرن بيستها را محدود نميامروزه ديگر مرزهاي ملي، دنياي سازمان چكيده:
اند و مديريت آنها در مركز توجه قرار گرفته است. نهادهاي چندمليتي در سرتاسر دنيا توسعه پيدا كرده
ديريت افراد در آن المللي از ممحور، يكپارچه و بينكتابي كه پيش رو داريد، ديدگاهي جامع، پژوهش

ها و چگونگي ادراك و ها، تأثير آن بر سازماندهد. در گام اول، گوناگوني فرهنگسوي مرزها ارائه مي
 هاي چندفرهنگي ارائه گرديده است.مديريت آن تشريح شده و در ادامه، رويكردهاي مديريت محيط
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نظر اسالم درباره رشد اقتصادي و : ميسلسله مباحث اقتصاد در سبك زندگي اسال.ايرواني، جواد.45
 شابك: پالتويي. ص.100 ،1394، دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد توزيع عادالنه ثروت چيست؟.

9786007044032   
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   اسالمي، اقتصاد اجتماعي، اسالمفرهنگ  كلمات كليدي:

گذارد و با ارائه راهكارهاي گوناگون اسالم نقش مهمي را در ارتقاي زندگي بشري به نمايش مي چكيده:
نمايد. در اثر حاضر به عدالت اندازهاي روشني را ترسيم ميخصوص اقتصادي چشمفرهنگي، اجتماعي و به

 شود.مادي زندگي از ديدگاه مذهبي پرداخته ميهايطوركلي جنبهداري و بهمادي و سرمايه

 
  
 

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب آخرين معما.داستان هاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.46
   9789643076856 شابك: وزيري. ص.16

   هنرجومخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللهاي پليسي، كودك و نوجوان، ادبيات بينداستان كلمات كليدي:
اندازة خود او باهوش و زيرك و در اين داستان شرلوك هلمز با جنايتكاري طرف است كه به چكيده:

كند، ولي جاني نابغه قصد كشتن هلمز را درواقع نابغه است. هلمز براي به دام انداختن او همه كار مي
 برد، ولي....كند. هلمز از چند مهلكه جان سالم به در مييم

 

 ،1394، قدياني: تهران. محبوبه كرمي آرزوهاي بزرگ.هاي كالسيك نوجوان:رمان.ديكنز، چارلز.47
   9786002514301 شابك: وزيري. ص.120

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
اي تهيدست رشد كرده است و كند كه در خانوادهنويسنده سرگذشت كودكي يتيم را ترسيم مي چكيده:

شود.اين كودك با روحي بزرگ و دلي پر از آرزو قدم به صحنه پر آشوب رو ميبا حوادث بسياري روبه
شود؛ اما هاي زندگي آشنا ميرود و با لذتاي روستايي به شهري بزرگ ميگذارد. او از خانهزندگي مي

اش بازگردد.شود به زندگي ساده روستاييپيش از آنكه حتي به يكي از آرزوهاي خود دست يابد، ناچار مي

 

 ص.112 ،1394، افق: تهران.پورپروين علي آقاي هنشاو عزيز.رمان نوجوان:.يري، بورليكلي.48
   9786003531031 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهفني و حرفهدهم  پايه تحصيلي:

   هاي بلند، انواع ادبيادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
رود. اين هاي روزانه و نامه نوشتن دو راه ساده براي تمرين نويسندگي به شمار مييادداشت چكيده:

كند و شاگرد هاي پسر كوچكي به نام لي باتس است كه با مادرش زندگي مينگاريداستان ماجراي نامه
اي نامه يسندهخواهد به نونويسي، از آنها ميها در نامهجديد مدرسه است. معلم لي براي پيشرفت بچه

گيرد براي نويسنده محبوبش، آقاي هنشاو نامه بنويسد. زبان اثر ساده و روان بنويسند. لي هم تصميم مي
 است.
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 ص.192 ،1394، محراب قلم:تهران ها.ي سايهآناهيد ملكهرمان نوجوان:.الديناكرمي، جمال.49
   9786001039041 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   ادبيات نوجوانان، ايران باستان كلمات كليدي:
ترين ايزدان آريايي و آيين زرتشت در ايران در اين داستان زندگي آناهيد، يكي از بزرگترين و محبوب چكيده:

باستان به تصوير كشيده شده است. آناهيد ايزدبانوي آب و باران و باروري در مذاهب ايران باستان است. هرچند در 
ت؛ اما نويسنده تالش دارد با كمك گرفتن از تخيل ها چندان از اين ملكه ايراني ياد نشده اسكتب تاريخي و كتيبه

 ها و ديوارها بيرون كشيده و او را به مخاطبانش بشناساند.خود تا حد امكان آناهيد را از پشت سايه

 

 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران هايشان را خراب كردند.ها خانهآن.افزا، سعيدروح.50
   9789644763502 شابك: وزيري. ص.50

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي تاريخي، ادبيات ديني، تاريخ اسالم، ادبيات نوجوانانداستان كلمات كليدي:
هايي كه پيامبر اسالم (ص) يهوديان را وادار نكردند كه دين اسالم را بپذيرند. ايشان به پيمان چكيده:

ها داشتند احترام گذاشتند و قرار شد كه يهوديان آزادانه در كنار مسلمانان زندگي كنند، يهوديان با عرب
نضير كه ي درباره طايفه بنيولي با دشمنان اسالم همكاري نداشته باشند. در همين رابطه، رويدادي واقع

 شكني كردند در قالب داستان در كتاب پيش رو درج شده است.گروهي از يهوديان مدينه بودند و پيمان

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب اتاق دربسته.ماجراهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن. 51
   9789643075798 شابك: وزيري. ص.16

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
جوي كاري جديد، با مردي آشنا وزن جواني كه شغلش مراقبت از كودكان است، در جست چكيده:

خواهد كه شود كه حاضر است براي نگهداري از فرزندش حقوق بسيار زيادي به او بدهد. او از زن ميمي
. هلمز خواهدكند و از او كمك ميموهايش را كوتاه كند. زن جوان با نگراني به شرلوك هلمز مراجعه مي

گذرد، خواهد اگر خطري پيش آمد، خبرش كند. دو هفته ميگويد كار را قبول كند و از او ميبه او مي
 شود تا اينكه... .ولي خبري نمي

 

 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهراناسب و سيب و بهار..رضااحمدي، احمد.52
   9786000100896 شابك: خشتي. ص.50

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   كوتاه، ادبيات نوجوانان هاي آموزشي، داستانمهارت كلمات كليدي:
هاي اسب، سيب، نويسنده در اين داستان كه روايتي آرام و رؤياگونه دارد، به كمك شخصيت چكيده:

پردازد. كند و به اثبات عشق در زمان حال ميزار، فضايي را ترسيم ميجنگل،جويبار، گندمباران، فاخته، 
شود. همچنين تصاوير كتاب به ترسيم مخاطب ميهايي است كه باعث عالقهروايت تازه كتاب از ويژگي

 كند.فضاي ذهني در مخاطب كمك مي
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 رقعي. ص.116 ،1394، نشربه:تهران قهرمان.زاده اشرافگنجينه حكيمي:.حكيمي، محمود.53

   9789640222010 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هانامهنويسي، سرگذشتادبيات ديني، تاريخ اسالم، داستان كلمات كليدي:

عمير، يكي از ياران حضرت محمد(ص) و بنكنيد، روايت زندگي مصعبداستاني كه مطالعه مي چكيده:
شود. او كند و مسلمان مينخستين سفير ايشان در مدينه است. مصعب زندگي اشرافي خود را رها مي

ويي آموز مصعب الگيكي از كساني بود كه زمينه هجرت پيامبر را به مدينه فراهم كرد. سرگذشت عبرت
 براي انسان امروز است.

 

 ص.516 .1393. پيدايش: تهران. فرح بهبهاني اعجوبه.هايي كه بايد خواند:رمان.پالچيو، آر.جي.54
   9786002961235 شابك: پالتويي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل، رمان كلمات كليدي:
اگوست پولمن با صورتي غيرطبيعي به دنيا آمده و به همين دليل تا به حال به مدرسه نرفته  چكيده:

اي جديد شود و كالس پنجم را شروع كند و تنها آرزويش اين است خواهد وارد مدرسهاست. او حاال مي
ورت غيرعادي او توانند از كنار صاي معمولي رفتار شود. اما شاگردان مدرسه جديد نميكه با او مثل بچه

 عبور كنند.

 

شاه و ي خورشيدافسانه گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:.موسوي، فرزانه.55
   9786006434285 شابك: رقعي. ص.80 ،1394، مهرآموز: تهران پري.مه

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات كهن، ادبيات كالسيك، ادبيات فارسي، ادبيات عامه كلمات كليدي:
هاي خواندني عاميانه است كه شرح دلدادگي خورشيدشاه به دختر پادشاه اين اثر يكي از داستان چكيده:

يار از اين داستان وارد كند. سمك عافتد را بازگو ميچين و ماجراهايي كه براي او و همراهانش اتفاق مي
آيد. اين اثر به نثر ساده امروزي وجود مياي بين آنها بهشود و دوستي صادقانهزندگي خورشيدشاه مي

 بازنويسي شده است.

 

، محراب قلم: تهران. مهدي ضرغاميان هاي نيل گنج هورهوتپ.افسونرمان نوجوان:.ثابت، كاتيا.56
   9786001039584 شابك: رقعي. ص.192 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
كند. مردم زندگي مي» ميت رهينا«اي است كه با برادرش رأفت، در روستاي ساله 11رامي پسر  چكيده:

توانند هر شب غروب زيباي خورشيد را در پشت هرم فرعون مصر ببينند. روزي رامي با اين روستا مي
ف روستايشان هاي اطراشود كه در بيابانشناس فرانسوي به نام آلن دوپره آشنا شده و متوجه ميباستان

 شود.گنج بزرگي پنهان است؛ ولي ناگهان آلن دوپره ناپديد مي
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، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران اقليم هشتم.رمان نوجوان امروز:.هجري، محسن.57
   9789643919191 شابك: رقعي. ص.192 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفه اي، سوم فني ودهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي تاريخيادبيات فارسي، ادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
الدين سهروردي، فيلسوف ايراني را بازگو هاي زندگي شهاباين رمان تاريخي آخرين سال چكيده:

شود و در همان حال و هوا كند. داستان با توصيف حمله مجدد لشكر صليبي به خاورميانه آغاز ميمي
شود. فقهاي حلب فضاي ها و حلب به بند كشيده مياست كه سهروردي به اتهام همكاري با صليبي

بينند، اما از آنجا كه وقطبي جامعه در حال جنگ را فرصت مناسبي براي تسويه حساب با سهروردي ميد
 رود.ملك ظاهر دوستدار سهروردي است، ماجرا به همين سادگي پيش نمي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب الماس سلطنتي.هاي شرلوك هلمز:پرونده.دويل، آرتوركانن.58
   9789643075859 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
الماس تاج سلطنتي گم شده و شرلوك هلمز براي پيدا كردن اين الماس به هر راهي متوسل  چكيده:

خورد چون شده است. او خود را به شكل پيرزن درآورده، لباس گارگري پوشيده و حتي درست غذا نمي
اي از خودش ساخته و پشت كند. شرلوك هلمز مجسمهمعتقد است كه با شكم خالي فكرش بهتر كار مي

 .. كند، ولي..نجره گذاشته تا دزدان را غافلگير كند. باالخره با هوش و ذكاوت خود دزد را شناسايي ميپ

 

پژوهشي  -هنري  -مؤسسه فرهنگي : تهران زميني چهارم.امپراتور سيب.محمدي، محمدهادي.59
   9786009382774 شابك: رقعي. ص.184 .1393. تاريخ ادبيات كودكان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   تخيلي-هاي علميمحيط زيست، ادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
زميني چهارم يكي از عاشقان زمين بود و جانش را براي پايداري جهان سبز فدا امپراطور سيب« چكيده:

اين داستان فانتزي روايت ». كرد. اين داستان را تنها بايد كساني بخوانند كه مادر زمين را دوست دارند
نند. امپراطور اين جنگ، كبوم ما را نابود مياي با مهاجمان كثيفي است كه زيستنبرد نيروهاي آشپزخانه

 فرمانده نيروهاي آشپزخانه است.

 

 ،1394، قدياني: تهران. سارا قدياني اميلي در نيومون (كتاب اول).اميلي:.مونتگمري، ال.ام.60
   9786002514011 شابك: رقعي. ص.560

   هنرجومخاطب: 
   سوم كاردانش اي، دهم كاردانش،اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات ملل، رمان كلمات كليدي:
يابد دوستان و اقوام زيادي اميلي استار شخصيتي سرزنده و پرشور دارد و پس از مرگ پدر درمي چكيده:

شود كه استعداد كشند. او در ميان دوستان و خويشان متوجه ميدر مزرعة نيومون انتظارش را مي
او را بازگو  اي در نوشتن دارد. اين كتاب روايت زندگي اميلي در مزرعة پدري و ماجراهاي زندگيبالقوه
 كند.مي
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 ،1394، قدياني: تهران. سارا قدياني اميلي و جستجو (كتاب سوم).اميلي:.مونتگمري، ال.ام.61
   9786002514035 شابك: رقعي. ص.352

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ملل، رمانادبيات  كلمات كليدي:
اش موانع داند كه قرار است نويسندة بزرگي شود و همراه با دوست دوران كودكياميلي مي چكيده:

دهد. اي قرار ميبسياري را از ميان بردارد. اما سفر تحصيلي دوستش و جدايي نابهنگام او را در مسير تازه
اطفي و فراز و فرود زندگي جواني اين است، رويدادهاي ع» اميلي«هاي گانهدر اين رمان كه يكي از سه

 شخصيت خيالي نگاشته شده است.

 

 ص.504 ،1394، قدياني: تهران.سارا قدياني اميلي و صعود(كتاب دوم).اميلي:.مونتگمري، ال.ام.62
   9786002514028 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات ملل، رمان كلمات كليدي:
اي است كه ماجراها، رؤياها و زندگي شخصيت اول داستان، گانهكتاب پيش رو از مجموعه سه چكيده:

ها و آلهاي اميلي براي رسيدن به ايدهكشد. در اين رمان بلند، روايت تالشرا به تصوير مي» اميلي«
سرشار از  اش كه همان نويسندگي بوده بازگو شده است. زبان متن ساده و روان واهداف بزرگ زندگي

 نويسي است.هاي ويژه رمانتصويرگري

 

 شابك: رقعي. ص.58 ،1394، آبشن: تهران. امين توكليانگشت جادويي..دال، روآلد.63

9786006260556   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   تخيلي، كودك و نوجوان-هاي علميخارجي، داستانادبيات  كلمات كليدي:

شود، دختري كوچك و هشت ساله انگشتي جادويي دارد كه هرگاه از اطرافيانش خشمگين مي چكيده:
كند. داستان با تصاوير طنز همراه است و دخترك گيرد و ايشان را تنبيه ميها ميانگشتش را به سمت آن

كنند، زندگي ميسعي دارد تا احترام به حقوق حيوانات را به خانواده آقا و خانم گريك كه در همسايگي او 
 آموزش دهد.

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب انگشت مهندس.ماجراهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.64
   9789643075767 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كليدي:كلمات 
گويد به سختي توانسته از رود و ميبه سراغ شرلوك هلمز مي» ويكتور هدرلي«در اين داستان  چكيده:

كند. شرلوك هلمز با همراهي ها را متهم به جعل سكه ميدست كلنل و گروهش فرار كند. هدرلي آن
 تهام را اثبات كند.كند اين ادكتر واتسون تالش مي
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 ،1394، هوپا: تهران انيسه خاتون و توپازخان.عشق هاي فراموش شده:.وند، سولمازخواجه.65
   9786008025009 شابك: رقعي. ص.106

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   عاشقانه، ادبيات كالسيك، نوجوانانهاي داستان كلمات كليدي:
ماجراي » توپازخان و انسيه خاتون«داستان اين كتاب حكايت يك كنيز و دو برادر است. داستان  چكيده:

اي كه برادر شاه را به سلطنت وارد است؛ عشق ممنوعهدلدادگي يك شاهزادة ايراني به كنيزي تازه
 كند.دلباختگي آنان را به زيبايي ترسيم ميرساند. تالش دو عاشق براي رسيدن به هم،مي

 

 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهران.كلپوران صلحباباي شب..گريپه، ماريا.66
   9786000103743 شابك: رقعي. ص.128

   هنرجومخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
ها كنند. آنهاي كوچك خانواده نگهداري ميهاي مسن، داوطلبانه از بچهدر كشور سوئد خانم چكيده:

نيز وجود دارد. جوليا به اصرار مادرش كه پرستار » باباي شب«شوند. اما در مقابل ناميده مي» مادر روز«
كرد و دلش ندگي مياي از اتاق به سختي زاست، پذيرفته كه باباي شب داشته باشد. باباي شب در گوشه

 خواست يك رختخواب داشته باشد. اين گونه بود كه داستان جوليا و باباي شب آغاز شد.مي

 

 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهران.محمد قاضيباخانمان..مالو، هكتور.67
   9786000103125 شابك: رقعي. ص.200

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهو حرفه دهم فني پايه تحصيلي:

   اي، نوجوانانهاي حادثهادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
ماجراهاي تلخ و شيريني پشت سر هم براي شخصيت اصلي داستان كه دختري به نام پرين  چكيده:

دهند. وضعيت پرين نااميد ا انعكاس ميهايي از زندگي امروز رافتد. اين ماجراها واقعيتاست، اتفاق مي
كند. نشدن، توجه به امور خانوادگي، تالش و پشتكار براي رسيدن به هدف را به مخاطبان گوشزد مي

شايان ذكر است، مترجم به دليل طوالني بودن داستان، آن را كوتاه كرده و با زباني ساده به قلم تحرير در 
 آورده است.

 

: تهران هاي بيد (داستان بلند درباره انقالب اسالمي ايران).باد در شاخه.اهللاروحدرويشي،.68
   9786007606278 شابك: رقعي. ص.88 ،1394، كتاب تارا

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نوجوانان، ادبيات روستاتاريخ معاصر ايران،  كلمات كليدي:
خانه دارد كند. پدر او قهوههاي ايران زندگي ميدر دوران پهلوي، پسري نوجوان در يكي از روستا چكيده:

خانه كنند. روزي مردي با همسرش وارد قهوهوآمد ميهاي متفاوت به آنجا رفتو افراد مختلفي با تيپ
 دهد.را تغيير مي شود كه حال و هواي روستاگيري رخدادهايي ميشده و با معرفي خود منجر به شگل
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 شابك: رقعي. ص.124 ،1394، خورشيدباران: تهران.نژادزهرا يزديباران عشق..السيد، كمال.69

9789648515893   
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات ملل، ادبيات نوجوانان، رمان كلمات كليدي:

اثري كه پيش رو داريد، رماني دربارة داستان زندگي يك نوجوان است. زبان اثر ساده و به دور از  چكيده:
هاي زندگي عاطفي و خانوادگي شخصيت اصلي هاي واژگاني است. محتواي داستان دربارة دغدغهدشواري

 كشد.صوير ميداستان است و زندگي روزمره وي را به ت

 

 رقعي. ص.152 ،1394، افق: تهران ي قلندري.بازجويي خانوادهرمان نوجوان:.خرامان، مصطفي.70

   9786003530539 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   بلندهاي نوجوانان، رمان، داستان كلمات كليدي:

كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع پليسي و فانتزي است. سرقتي از يك بانك اتفاق  چكيده:
شود و براي فهميدن شرح دقيق اين هايي، موفق به دستگيري سارق ميافتد و پليس پس از كشمكشمي

باور است و همين  كند خيالي و غير قابلكند. ماجرايي كه متهم تعريف ميميدزدي، از او بازجويي 
 تك اعضاي خانواده او نيز بازجويي كند.شود كارآگاه براي كشف حقيقت از تكموضوع باعث مي

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران بازگردانده شده.رمان نوجوان امروز:.منادي، انوشه. 71
   9789643917746 شابك: رقعي. ص.158 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي اجتماعي، جنگ ايران و عراق، ادبيات نوجوانانداستان كلمات كليدي:
ساله براي تهيه  15كند. سه نوجوان نويسنده داستاني در زمان جنگ ايران وعراق را روايت مي چكيده:

ها تير هاي كوهستاني و تحمل سختي بسيار و در حالي كه يكي از آنآذوقه مي روند و پس از گذر از راه
روژ، يكي از ند. بهشوند مقداري نفت و آرد را به روستا برسانند و بين مردم تقسيم كنخورده، موفق مي

اش داند، سعي دارد كه به دختر دايياين سه نفر، پدرش به جبهه رفته و او كه حاال خود را مرد خانه مي
 آيند.ها ميها به روستاي آنثابت كند كه بزرگ شده و ديگر بچه نيست. يك روز عراقي

 

 ،1394، پرورش فكري كودكان و نوجوانانكانون : تهران.پري منصوريآهن.هاي راهبچه.نسبيت، ا.72
   9786000103781 شابك: رقعي. ص.256

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
ها را دگرگون روبرتا، پيتر و فيليپس در حال كشمكش با مشكالتي هستند كه ناگهان زندگي آن چكيده:

ها دشوار آهن، شرايط را براي آنهاي مادر از زندگي در كنار راهكرده است. فقر، دوري از پدر و نگراني
هاست بخش بچهتهاي لذساخته است؛ اما تماشاي قطارها و دست تكان دادن براي مسافران از سرگرمي

 زند.ها رقم ميو همين امر اتفاقات جالبي را براي آن



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

29 

 

: تهران هاي تقدير و چند داستان ديگر.بر شانههايي به سوي خورشيد:چشمه.گلدوست، حسين.73
   9789643035495 شابك: رقعي. ص.160 .1393. مؤسسه انتشارات اميركبير

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفه دهم فني و پايه تحصيلي:

   هاي مذهبي، جنگ ايران و عراق، نوجوانانداستان كلمات كليدي:
ها به البالغه نگاشته شده است. در يكي از داستانهايي با الهام از نهجدر كتاب حاضر، داستان چكيده:

تواند از سرنوشت فرار كند. در كس نميشود كه هيچتقدير الهي اشاره شده و به اين نكته تأكيد مي
عراق خالصانه  شود و در ديگري شجاعت افرادي كه در جنگ ايران وداستاني بعدي جزاي عمل مطرح مي

 جنگيدند و به شهادت رسيدند.

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. محمدرضا زمانيبركه آتش..كريستوفر، جان.74
   9786000103798 شابك: رقعي. ص.184 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
است. در اين قسمت ادامه مبارزه با موجودات » هاي سفيدكوه«اين داستان ادامه داستان  چكيده:

مانده تمدن بشري از دست اربابان هاي سفيد، نفوذ به شهر دشمنان و نجات باقيفضايي، هجرت از كوه
در صلح و در كنار  توانندها ميشود. آيا پس از بيرون راندن موجودات بيگانه از زمين، انسانبيگانه بيان مي

 هم زندگي كنند؟

 

 شابك: رقعي. ص.88 ،1394، قو: تهران برگرديم... مجموعه داستان كوتاه كوتاه..مبيني، محمد.75

9789641560777   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي اجتماعي، ادبيات نوجوانانهاي اخالقي، ارزشكوتاه، ارزشداستان  كلمات كليدي:

اين كتاب حاوي تعدادي داستانك فارسي است. هر داستانك آن مبين نكاتي ارزشمند در  چكيده:
ها در عين كوتاهي، تعمقي عميق را در موضوعات تربيتي، اجتماعي، اخالقي و اعتقادي است. داستانك

 كنند.جامعه خود ايجاد ميذهن مخاطب نسبت به مسائل

 

محراب : تهران. مهدي ضرغاميان، مهناز عسگري به خاطر يك اسب.رمان نوجوان:.حكمت، عالم.76
   9786004130776 شابك: رقعي. ص.148 ،1394، قلم

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كليدي:كلمات 
ها. او در اصطبل اوروس پسر عجيبي است. سركش و خياالتي، تنومند و قوي و عاشق اسب چكيده:

آيد. رستم ها باشد. تا اينكه اسب جديدي به نام رستم به مزرعه ميخوابد تا تمام وقت نزديك اسبمي
كوبد؛ ولي اوروس با او سي سوارش شود و همه را به زمين ميدهد كسركش و وحشي است و اجازه نمي

ها، به خصوص رستم خوشحال و شود. اوروس در كنار اسبزند و به راحتي سوارش ميحرف مي
 شود رستم را فراري دهد.اي مجبور ميخوشبخت است، تا اينكه بر اثر حادثه
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 رقعي. ص.144 ،1394، هوپا: تهران گل اندام.بهرام و عشق هاي فراموش شده:.شكرگزار، ياسمن.77

   9786008025016 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانه، نوجوانانادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:

الدين محمد اي مربوط به قرن نهم هجري و سروده امينگرفته از منظومهروايتي عاشقانه بر چكيده:
اندام دختر پادشاه چينرا بيان وار از عشق بهرام، شاهزاده روم و گلصافي است كه ماجراهايي سلسله

بهرام بر تخت شاهي  رسد وها به پايان ميهاي بسيار، با وصال آنكند كه در نهايت بعد از فراز و نشيبمي
در متون كهن ادبيات » عشق در ادبيات كودكان و نوجوانان«هايي موفق از نشيند. اين گونه آثار نمونهمي

 سازي نسل جوان با گنجينه ادب فارسي مفيد باشد.تواند در آشنافارسي است و مي

 

 ص.546 .1393. افق: تهران. زادهيوسفحبيب  خانمان.بيهاي جاويدان جهان:رمان.مالو، هكتور.78
   9789643698645 شابك: جيبي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات كالسيك، ادبيات ملل، ادبيات نوجوانان كلمات كليدي:
شود. بعد از است كه هنگام تولد ربوده مي» رمي«اثر حاضر داستان زندگي پسري به نام  چكيده:

كنند، اما به دليل تنگدستي، و همسرش او را به فرزندي قبول مي» باربرين«هايي گوناگون، آقاي اتفاق
و شجاع، داستان انگيز اين پسر مهربان ماجراهاي هيجان. فروشند و...گرد ميرمي را به يك نوازنده دوره
 ها است.خودباوري و مبارزه با سختي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب بيماري در خانه.هاي شرلوك هلمز:داستان.دويل، آرتوركانن.79
   9789643076764 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفه دهم فني و پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
نام دكتر پرسي تروليون، پزشكي موفق است، ولي براي تحقيقات خود پولي ندارد. فردي به چكيده:

خواهد. آقاي از درآمد را مي بلسينگتون حاضر است سرمايه الزم را به او بدهد و فقط سه چهارم
شود؛ اما بعد از مدتي دچار ناراحتي و بلسينگتون به علت بيماري قلبي در خانه دكتر تروليون ساكن مي

شود. دكتر گيرد و هر روز حالش بدتر ميشود. ترس از دزد تمام وجود او را فرا مياضطراب شديدي مي
 خواهد.يپرسي براي حل اين ماجرا از شرلوك هلمز كمك م

 

سيد  هاي شرلوك هلمز.پرونده هاي كارآگاهي جهان:مشهورترين داستان.دويل، آرتوركانن.80
   9789643077150 شابك: وزيري. ص.144 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيحبيب

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفه اي، سوم فني ودهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، ادبيات نوجوانان، ادبيات مللداستان كلمات كليدي:
هاي پليسي انگليسي است كه روح ماجراجويان و كارآگاه هلمز مشهورترين شخصيت داستان چكيده:

را در بر دارد و حاوي  27تا  19كند. اين كتاب جلدهاي خواني را اقناع ميكنجكاوان دنياي داستان
ساده و به آشام، الماس سلطنتي، مرد خزنده و موكل برجسته است. كتاب با زباني هايي چون زن خونداستان

 دور از دشواري نگاشته شده است.
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دفتر نشر فرهنگ : تهران سينا).پسر ستاره (داستان زندگي ابوعليمفاخر ايران:.فتاحي، حسين.81
   9789644763755 شابك: رقعي. ص.84 ،1394، اسالمي

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانش اي، دهماي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، داستان كوتاهنامهدانشمندان، سرگذشت كلمات كليدي:
سينا، معروف به بنعليبنحسنبنعبداهللابناين كتاب به داستان زندگي ابوعلي حسين چكيده:

شود. از اين پزشك و شاعر ايراني كه ياد مي» اوي سنا«سينا، اختصاص دارد كه در غرب از او با نام عليابو
در طب و » قانون« ن گذارترين فيلسوفان و دانشمندان ايران زمين است، آثاري چواز مشهورترين و تاثير

 و... به يادگار مانده است.»شفا«

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران پسر نان و نمك.هاي ايراني:حماسه.، عباسجهانگيريان.82
   9789643919382 شابك: وزيري. ص.128 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي تاريخي، نوجوانانداستان كوتاه، داستان كلمات كليدي:
ليث صفاري هايي از حوادث تاريخي دوران زندگي يعقوبدر كتاب به صورت داستاني گوشه چكيده:

يعقوب ليث به شود. در اين روايت به حمله گذار سلسله صفاريان بررسي ميم)، بنيان 840ـــ  879(
 فارس و كشمكش ميان صفاريان و خالفت بغداد نيز پرداخته شده است.

 

 رقعي. ص.562 ،1394، افق: تهران. پورثمين نبيپسر نپتون.:2قهرمانان المپ.ريوردان، ريك.83

   9786003530454 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي حماسي، ادبيات نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:

ترين النوع درياها به انتها نرسيده است. اكنون او با مهمروزهاي مبارزه و نبرد براي پسر رب چكيده:
گيرد. قرار مي رو است و اگر در اين نبرد شكست بخورد، همه جهان در خطر نابودياش روبهآزمون زندگي

جو و ارتشي از هيوالهاي ها است. هفت دورگه، الهه انتقامها و فداكاريها، شكستاين اثر داستان عشق
 اند.رحم و ناميرا بازيگران اين مجموعهبي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب ي پرتقال.پنج هستهماجراهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.84
   9789643076771 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسيالملل، ادبيات نوجوانان، داستانادبيات بين كلمات كليدي:
هاي پرتقال در اين اتفاقات نقش مهمي افتد و هستهماجراهايي عجيب پشت سرهم اتفاق مي چكيده:

شوند و با اينكه هيچ شاهد و مدركي وجود ندارد، شرلوك دارند. چند نفر به طرز مشكوكي كشته مي 
 شود پرده از اين معما بردارد و حقيقت را كشف كند.هلمز موفق مي
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، مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران پهلوانان پير نمي شوند.سرداران ايران گودرز:.دانشگر، بهزاد.85
   9789643036102 شابك: جيبي. ص.128 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نوجوانانهاي حماسي، ادبيات فارسي، داستان كلمات كليدي:
آشكار » شاهنامه«در روايتي داستاني، زواياي پنهان چهره گودرز، پسر كشواد، از پهلوانان بزرگ  چكيده:

خواهي هايي كه به خونهاي پهلواني بودند. گودرز در جنگترين خاندانشود. گودرزيان از بزرگمي
پهلوانان دوران گرفت. او از سياوش انجام شد، حضور داشت و گاهي فرماندهي سپاه را نيز به عهده مي

 كيكاوس و كيخسرو بود.

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران. محمد قاضيپولينا چشم و چراغ كوهپايه..ماتوته، آناماريا.86
   9786000103132 شابك: رقعي. ص.184 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلندادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
دختري به نام پولينا كه پدر و مادرش را از دست داده است، نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود  چكيده:

پردازد. از آن به بعد شود و با روشي خاص به آموزش او ميكند. او با پسركي نابينا آشنا ميزندگي مي
 دانند.كنند و او را چشم و چراغ كوهپايه ميز مردم با محبت از او ياد ميبسياري ا

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. سيروس طاهبازپيروزي بر شب..كريستان، ژ.87
   9786000103477 شابك: رقعي. ص.156 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، نوجواناننامهادبيات ملل، سرگذشت كلمات كليدي:
توانند ببينند و از خواندن لذت ببرند، اغلب درك درستي از دنياي نابينايي ندارند. آنان كه مي چكيده:

هاي برجسته، خط بريل، روشنايي را به زندگي نابينايان ببخشد، لوئي فردي كه توانست به وسيله نقطه
 شودبازگو ميگونه اش در اين راه، با روايتي داستانوقفهبريل بود كه شرح زندگي و تالش بي

 

 شابك: رقعي. ص.144 ،1394،نشربه: تهران پيكار سرنوشت.گنجينه حكيمي:.حكيمي، محمود.88

9789640222003   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي سياسي، مسلمانانآزادينويسي، ادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:

) 1960ــ  1980هاي (كتاب حاضر روايتي داستاني است از پيكار مسلمانان فيليپين در سال چكيده:
ها مسلمانان به صورت پيوسته براي دستيابي به حقوق انساني خود با حاكمان ميالدي. در اين سال

به نام هاي اصلي اين داستان پسري دانشجو به نام احمد و نامزد او كردند. شخصيتفيليپين مبارزه مي
 هاي اين داستان آن است كه خوشبختي فرد با جامعه ارتباط مستقيم دارد.فائزه هستند. يكي از پيام
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 وزيري. ص.58 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي:تهرانپيوند ماه و خورشيد..افزا، سعيدروح.89

   9789644763571 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشسوم فني و حرفهاي، دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات نوجوانان، ادبيات ديني، تاريخ اسالم كلمات كليدي:

در كتاب پيش رو روايت زندگي حضرت علي (ع) از حدود سي سال پيش از به دنيا آمدن ايشان  چكيده:
والدت مبارك حضرت شود. حدود سي سال پيش از تولد آن حضرت، از زبان مادر گراميشان نقل مي

شان به حضرت محمد (ص) و محمد (ص) بوده است و در اين اثر، حضرت فاطمه بنت اسد از مهر و عالقه
 گويد.هاي بارداري، تولد و بزرگ شدن حضرت علي (ع) سخن مينيز لحظه

 

مؤسسه : تهران تا بگويم كه آزاد كرد و كشته شد.خان:سرداران ايران امام قلي.صبوري، حسين. 90
   9789643036157 شابك: جيبي. ص.136 ،1394، انتشارات اميركبير

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، نوجواناننامهتاريخ معاصر ايران، سرگذشت كلمات كليدي:
وردي خان كه پس از مرگ پدرش به فرمانروايي فرزند اهللاخان هايي از زندگي امام قليگوشه چكيده:

ترين اقدامات او فتح هرمز و پايان دادن ايالت فارس امپراتوري صفوي رسيد، شرح داده شده است. از مهم
 ها در خليج فارس بود كه كتاب درباره چگونگي آن توضيح داده است.به تسلط پرتقالي

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب تاج ياقوت.شرلوك هلمز:ماجراهاي.دويل، آرتوركانن. 91
   9789643076788 شابك: وزيري. ص.16

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانداستانادبيات خارجي،  كلمات كليدي:
اش، شود. او با پسر و برادرزادهنيم تاج ياقوت در خانه رئيس بانك ( آقاي هولدر ) دزديده مي چكيده:

دهد، كند و او را تحويل پليس ميكند. آقاي هولدر به پسرش كه قمارباز است، شك ميمري زندگي مي
شود. شرلوك هلمز حياط خانه، اتاق آقاي هولدر وسل ميولي براي پيدا كردن نيم تاج به شرلوك هلمز مت

كند. همچنين با مري، برادرزاده آقاي هولدر صحبت تاج در آن قرار داشته، بررسي مياي را كه نيمو قفسه
 شود.ها متوجه نكته مهمي ميكند و طي اين بررسيمي

 

 .1393. چكه: تهران بلند خنديد. صدا گريه كرد،تاجيك هيواليي كه بي.حاجي ميرزايي، حميد.92
   9786007216644 شابك: رقعي. ص.96

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، آموزش اخالقادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
داستان حاضر روايت زندگي پسري به نام تاجيك است. او با همه پسرها فرق دارد. زانوهايش  چكيده:

خندند و رود. همه به او ميتر از زانوهاي ديگران است و هنگام راه رفتن بيشتر باال و پايين ميكمي فنري
قت عصباني وخندد. او هيچكند، بلكه خودش هم به خودش ميتنها از خودش دفاع نميتاجيك نه

 دود.كن راحت است. او به اندازه همه ميشود. هر تيمي كه تاجيك را دارد، خيالش از توپ جمعنمي
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   9786007216606 شابك: رقعي. ص.1394،104،چكه:تهرانتاراز..مشهدي، بدري.93
   هنرجومخاطب: 

   سوم كاردانشاي، دهم كاردانش، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلند، پند و اندرز، ادبيات نوجوانانداستان كلمات كليدي:

ماجراي دلبستگي عاطفي دختري نوجوان به نام ستاره روايت شده كه دلباخته مربي سواركاري  چكيده:
كند. هدف داستان آشنايي شود. مربي ستاره با نگاهي منطقي، شاگرد خود را متوجه خطايش ميخود مي
 هاي توخالي و زودگذر دوران نوجواني از ديدگاه نويسنده است.با عشق

 

 خشتي. ص.24 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان:تهرانتر از من.تشنه.راهيمبيگي، ابحسن.94

   9789640808405 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي مذهبي، امامان، عاشوراهاي اسالمي، داستانمناسبت كلمات كليدي:

هايي از وقايع شب هشتم تا دهم محرم و نحوه به شهادت رسيدن در روايت پيش رو گوشه چكيده:
حسين(ع)، به تصوير كشيده شده است. در تصاوير حضرت عباس(ع) از زبان حضرت رقيه(س)، دختر امام

سازد. صبر و كتاب به خوبي آن لحظات بازسازي شده و مخاطب را با حال و هواي عاشورايي همراه مي
 هاي آموزشي اين داستان است.قاومت در برابر مصائب، يكي از پيامم

 

 وزيري. ص.208 ،1394، هنر اول: تبريز تمرين خوب بودن.هاي تفكر:شب.خطيبي، بهنامبشيري.95

   9786007460306 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي كوتاهفضايل اخالقي، ادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:

ترين چالش ترين و اساسيهايي است كه قهرمانان آنها درگير مهماثر حاضر دربردارنده داستان چكيده:
هاي خوب و صميمي با ديگران اند. آنها گاهي همراه با عصر حاضر، يعني معنويات، اخالقيات و معاشرت

» هاي تفكرشب«كنند. كتاب پيش رو اولين جلد از مجموعه اخالقيات اند و گاهي آن را فراموش مي
 است.

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران تنگه زاغ.رمان نوجوان امروز:.حكيميان، هادي.96
   9786000102838 شابك: رقعي. ص.134 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي اجتماعيهاي بلند، ادبيات نوجوانان، ارزشداستان كلمات كليدي:
كنيد، رفاقت دو نوجوان يزدي در محيط كارشان روايت در داستاني كه در اين كتاب مطالعه مي چكيده:

است. حفظ رابطه دوستي،  1350دهد و مربوط به دهه شود. وقايع اين داستان در شهر يزد رخ ميمي
تاب حمايت از يكديگر و كسب تجربيات محيطي از نكات مطرح در اين داستان است. همچنين در اين ك

 هاي يزدي نيز استفاده شده است.از برخي از اصطالحات و واژه
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 ص.70 ،1394، گيسا: تهران. آيين اخوتمهر توطئه در هرم.ماجراهاي مصر باستان:.دييري، تري.97
   9786006885469 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات خارجي، داستان كوتاه، نوجوانان كلمات كليدي:
اين داستاني واقعي از مصر باستان است. در اين روايت آنتف، سركارگر مغروري است كه رفتارش  چكيده:

گيرند تا در حركتي بزرگ ها تصميم ميرحمانه است و به همين دليل آنبا كارگران بسيار خشن و بي
اي است كه در ترين نكتهشود. دفاع از حق خود مهمسبت به عمل او اعتراض كنند تا آنكه آنتف غيب مين

 اين داستان مطرح شده است.

 

 ،1394، گيسا: تهران. آيين اخوتمهر جادوگر و موميايي.:ماجراهاي مصر باستان.دييري، تري.98
   9786006885476 شابك: رقعي. ص.70

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   كوتاه، نوجوانان ادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
هاي مصر باستان است. نريا دختر كوچكي است كه به همراه پدرش اين داستاني واقعي از قصه چكيده:

كنند؛ تا اينكه فرعون، پادشاه مصر ها موميايي ميها را طبق آداب و سنن مصريدر خانه مردگان، مرده
نريا چگونه اش به خانه آخرت برود. توانست بدون حيوانات خانگيميرد. در آن زمان پادشاه نميمي
 تواند گربه فرعون را از مرگ نجات دهد.مي

 

 رقعي. ص.168 ،1394، قدياني:تهران. هدي لزگيجادوي ميخك.:140-رمان نوجوان.فاين، آن.99

   9786002514165 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات ملل، رمان، ادبيات نوجوانان كلمات كليدي:

كالسي است. زبان اثر روان و كتاب پيش رو دربردارندة داستاني بلند دربارة دوستي دو هم چكيده:
آمدهاي ها و پيشوگوتكلف است و محتواي داستان حول رويدادهاي عادي زندگي دو نوجوان و گفتبي

 گردد.روزمره زندگي آنان مي

 

 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهران.4هاتربيتجزيره بي.شفيعي، شهرام.100
   9786000101497 شابك: رقعي. ص.144

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسي، نوجوانان، طنزداستان كلمات كليدي:
ها در يك كاخ و در مضمون پنج داستان اين كتاب، طنز اجتماعي است. رويدادهاي اين داستان چكيده:

هاست به موزه تبديل شده است. اكنون پادشاه، سريدار و دهد كه سالجمع يك خانواده سلطنتي رخ مي
ها انعام د و از آنكننها نيز بازديد كنندگان را مشايعت ميملكه، آشپز اين كاخ هستند و فرزندان آن

 گيرند.مي
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 ص.68 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهرانآلود.جشن تولد گل.خرمي، فريده.101
   9786000102241 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   داستان كوتاه، نوجوانان، آموزش اخالق كلمات كليدي:
هاي طيبه، سيما و تهمينه پنج داستان كوتاه و به هم پيوسته اين مجموعه، با محوريت شخصيت چكيده:
روند و در گيرد كه سه دوست هستند و براي ادامه تحصيل از شهر خود گرمسار به سمنان ميشكل مي

ها در فضايي طنزآلود شوند. ماجراي اين داستانخانم ساكن ميبه نام عفت ، هاي طيبهمنزل يكي از آشنا
 شود.گيرد كه در ضمن آن نكاتي اخالقي آموزش داده ميشكل مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب ي مقوايي.جعبههاي شرلوك هلمز:داستان.دويل، آرتوركانن.102
   9789643075828 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللهاي پليسي، كودك و نوجوان، ادبيات بينداستان كلمات كليدي:
ر آن است. او به پليس كند كه دو گوش بريدة انسان داي دريافت ميجعبه، در اين داستان زني چكيده:

كند. تنها سرنخ اين است كه سال گذشته اين خانم به سه دانشجوي پزشكي اتاقي اجاره داده مراجعه مي
 شود.بود، ولي اين سرنخ اشتباه است. با ورود شرلوك هلمز به اين ماجرا، راز قتلي ديگر فاش مي

 

 رحلي. ص.32 ،1394، نگاردانش: تهران نوروز.جمشيد شاه پادشاه نوجوان:.يوسفي، محمدرضا.103

   9789642927746 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي حماسي، ادبيات فارسيداستان كلمات كليدي:

توانست پادشاهي كند و هر روز ضحاك كه به ياري اهريمن جانشين جمشيدشاه شده بود، نمي چكيده:
هاي كردند. اين داستان به اقتباس از داستانزمين گروهي عليه او شورش مياي از ايراندر گوشه

ك و اساطيري شاهنامه فردوسي و به نثر امروز بازآفريني شده است. پيروزي نمادين جمشيدشاه بر ضحا
اي از هاي نوروز در فصل بهار به مناسبت پيروزي روشني و نيكي بر اهريمن و تاريكي، خالصهآغاز جشن

 ماجراي داستان است.

 

. افق: تهران. ياريمسعود ملكجنگاوران جوان: جادوگر شمال.رمان نوجوان:.فلنگن، جان.104
   9786003530355 شابك: رقعي. ص.384 .1393

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، ادبيات نوجوانان، رمانداستان كلمات كليدي:
دار آنجا رود تا تنها تفنگترين منطقه پادشاهي ميويل در نخستين مأموريت خود به جنوبي چكيده:

آيند. در ادامه و طي باشد. در منطقه جديد، همه چيز آرام است و همه اهالي به جز يك نفر با او كنار مي
اي هيئت نوازندهشود كه براي پيدا كردن راز جادوگري خطرناك، بايد در رويدادهايي، ويل متوجه مي

هاي شمالي برود. كتاب پيش رو شرح ماجراهايي است كه براي او در اين مسير اتفاق گرد به سرزميندوره
 افتد.مي
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 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران.لويزدان خدابندهجيم دگمه..انده، ميشل.105
   9786000103569 شابك: رقعي. ص.252

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
كند. به غير از او افراد ديگري هم زندگي مي» لومرلند«اي به نام لوكاس، راننده قطار در جزيره چكيده:

در جزيره هستند؛ پادشاهي كه قصرش بين دو قله كوه است. او دو رعيت دارد؛ آقاي آرمل و خانم وااز. 
ها برايش هورا عيتدهد و رآيد و با مهرباني دست تكان ميپادشاه در روزهاي تعطيل كنار پنجره مي

آورد؛ اي براي خانم مالزان ميچي نامهكشند. در لومرلند همه چيز خوب و زيباست تا روزي كه پستمي
 اما در جزيره كسي با اين نام وجود ندارد.

 

 .1393. افق: تهران. نوشين ابراهيمي ).1جين اير (:1هاي كالسيكعاشقانه.برونته، شارلوت.106
   9786003530638 شابك: جيبي. ص.482

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، ادبيات نوجوانانالملل، رمان، داستانادبيات بين كلمات كليدي:
رمان حاضر داستان زندگي زني است كه با وجود داشتن وقار، جذابيت، تشخيص و ذكاوت، در  چكيده:

گيرد. اثر پيش هاي محيطي عصر خود و وظايف خانوادگي قرار ميهاي اجتماعي، محدوديتبرابر مرزبندي
ي ترجمه شده رو جلد اول از اين داستان معروف است كه با زباني ساده و قابل فهم همراه با توصيفات ادب

 است.

 

 .1393. افق: تهران. نوشين ابراهيمي ).2جين اير(:2هاي كالسيكعاشقانه.برونته، شارلوت.107
   9786003530645 شابك: جيبي. ص.498

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   سوم كاردانشاي، دهم كاردانش، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، رمان، ادبيات نوجوانانالملل، داستانادبيات بين كلمات كليدي:
قهرمان زن اين داستان در زمان خودش شخصيتي بنيادستيز و باهوش است كه سعي دارد  چكيده:

هاي محدود، اما مشخص ذهني و روحي خود بسازد. غير از پتانسيل داستان اش را با توجه به قابليتآينده
ست. اين اش بر جذابيت داستان افزوده ازده كردن خواننده، جديت قهرمان داستان و پرمايگيبراي حيرت

 اثر جلد دوم از اين كتاب است.

 

   9786002961501شابك: رقعي. ص.1393.104.پيدايش:تهرانچال..دهقان، علي.108
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   رمان، ادبيات نوجوانان، مشاغل آزاد كلمات كليدي:

هايي معمولي است كه روزگارشان را با زحمت و كار در اين داستان برشي از زندگي انسان چكيده:
هاي زندگي اين قشر گذرانند. محتواي داستان حول رويدادها و دغدغههاي آهن و سيمان ميكارگاه

 كشد.گردد و مناسبات اجتماعي مربوط به اين گروه از مردم را به چالش ميمي
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هاي كوتاه و چتر نجات شما را چه كسي مي بندد؟داستان.قربان كاسوايي، اعظم/ عمراني، ثريا.109
   9786009344376 شابك: رقعي. ص.96 ،1394، آفرينندگان: تهران وكار.خواندني كسب

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي كوتاههاي اجتماعي، داستانهاي اجتماعي، داستانمهارت كليدي: كلمات
هاي داخلي و خارجي با داستان كوتاه منتخب از مجموعه كتاب 66اين كتاب دربردارنده  چكيده:

هاي ويژه در كسب وكار و نيز راهبردهاي ها به معرفي مهارتمضمون كسب و كار است. در اين داستان
موفقيت در اين حوزه پرداخته شده است. در پايان هر داستانك با توجه به موضوع آن داستان يك جمله 

 درج شده است.از انديشمندان مشهور

 

 شابك: پالتويي. ص.168 ،1394، پيدايش: تهرانحبيب و ميرزا شيپور..ميركيايي، مهدي.110

9786002961631   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   تاريخيهاي ادبيات نوجوانان، رمان، داستان كلمات كليدي:

كتاب پيش رو دربردارنده داستاني است كه رويدادهاي تاريخي عصر ناصري را با طنزي تلخ  چكيده:
هاي آن دوره است كه سعي دارد ياريگر نوجواني باشد كه براي كند. قهرمان قصه يكي از دلقكبازگو مي

 كند.رهايي پدرش از زندان تالش مي

 

   9789643699789 شابك: رقعي. ص.352 ،1394،افق:تهرانحماسه؛ سرآغاز..آرين، آرمان.111
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلندهاي اساطيري، ادبيات فارسي، رمان، داستانداستان كلمات كليدي:

گانه و در بر دارنده داستاني است كه بر اساس زندگي اشو كتاب پيش رو جلد اول از يك سه چكيده:
ماجراهايي » پتش خوآرگر«زرتشت، پيامبر ايران باستان نگارش يافته است. در اين جلد، پادشاهي به نام 

در انتهاي كتاب نيز  هاي اوستا وجود دارد.زند. در كالبد رمان بازآفريني فضاهاي كهن و داستانرا رقم مي
 ها توضيحاتي درج شده است.ها و واژهدرباره برخي نام

 

 ص.212 .1393. گل آذين: تهران. نيره توكلي هاي آبي.خانه بزرگ سبز و پرده.نراقي، اختر.112
   9786006414270 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هانامههاي بلند، زندگيداستان كلمات كليدي:
داستان كوتاه تنظيم و ارائه شده است.  10رمان بلند است كه در قالب  2كتاب حاضر دربردارنده  چكيده:

هاي مختلف زندگي رمان كه رويكردي روايي دارند، قهرمان داستان كه همان راوي است، دوره 2در هر 
هاي كودكي در ايران و تا آغاز دوران نوجواني و سالمندي در كشورهاي ديگر روايت ويسنده را از سالن

ها تالش راوي براي فراتر رفتن از رمان روايت اول شخص است و محور آن 2كند. روايت هر مي
 اي در محيط جديد است.هاي فرهنگي و اجتماعي و ساختن خانهمحدويت
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 شابك: رقعي. ص.176 ،1394،افق: تهران اي در تاريكي.خانهرمان نوجوان:.سيامكگلشيري،.113

9786003530393   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلندادبيات نوجوانان، رمان، داستان كلمات كليدي:

كتاب حاضر داستان ماجراجويي چند نوجوان است كه شبانه براي شنا در كانال آب به خارج از  چكيده:
اي بزرگ را در خود جاي داده و يك رسند كه خانهروند. آنها در ادامه گردش خود به جنگلي ميشهر مي

ين خانواده را دچار پيوندد كه زندگي اكنند. در ادامه، رويدادهايي به وقوع ميآن زندگي مي خانواده در
 كند.تغيير مي

 

 ص.412 .1393. پيدايش: تهران. ميالد بابانژاد، الهه مراديخطاي ستارگان بخت ما..گرين، جان.114
   9786002961150 شابك: پالتويي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي كودكانرمان، ادبيات نوجوانان، بيماري كليدي:كلمات 
زندگي هزِل از زمان تشخيص سرطانش با مرگ گره خورده است، اما وقتي او در گروه پشتيبان  چكيده:

ها و خورد. اين كتاب دغدغهاش دوباره از نو رقم ميشود، زندگيبا پسري به نام آگوستوس واترز آشنا مي
پاسخ بسياري هاي بيكنند و سؤالوپنجه نرم ميكند كه با بيماري دستا بازگو ميهاي جواناني رنگراني

 در ذهن دارند.

 

 ص.184 ،1394، محراب قلم: تهران. گيتا رسولي خنده در تاريكي.رمان نوجوان:.ايسبل، ارزوال.115
   9786001037528 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشسوم فني و حرفه اي،دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسيادبيات خارجي، نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
دليل رفتن پدر و مادرش به امريكا، نام واگني است. واگني بهاين داستان زندگي پسر نوجواني به چكيده:

سال كه او نزد پدربزرگ است، اتفاقاتي رخ بزرگش زندگي كند. در طي مدت يكمجبور است با پدر
نزل او فرار كند. گيرد از ماي كه تصميم ميگونهكند، بهدهد كه او را نسبت به پدر بزرگش بدبين ميمي

 شود كه پدر بزرگش مسبب اتفاقات روي داده نبوده است.سرانجام واگني به كمك دوستانش متوجه مي

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. بينعلي پاكخواهران غريب..كستنر، اريش.116
   9786000103156 شابك: رقعي. ص.120 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
خبر افتد. دو خواهر دوقلو كه از وجود هم بيروزي اتفاق مياي شبانهوقايع داستان در مدرسه چكيده:

 گيرد.كنند و ماجراهاي داستان شكل ميهستند، برحسب تصادف يكديگر را مالقات مي
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دفتر : تهران ريحان بيروني).خورشيدخوارزم (داستان زندگي ابو:مفاخر ايران.شيخي، مژگان.117
   9789644763779 شابك: رقعي. ص.112 ،1394، نشر فرهنگ اسالمي

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانشدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسي، مفاخر ايراندانشمندان، داستان كلمات كليدي:
شناس، دانَ، ستارهاحمد بيروني، دانشمند بزرگ و رياضيبنكتاب حاضر زندگي ابو ريحان محمد چكيده:

شناس، هنرشناس و تاريخ نگار ايراني سده چهارم و پنجم هجري را در روايتي شناس، انسانتقويم
دانند. وي ميترين دانشمندان مسلمان ايراني در همه اعصار كند. بيروني را از بزرگداستاني بازگو مي

 را خلق كرده است.»قانون مسعودي«و»مخاطبالصفينه«آثاري چون

 

: تهران سمك عيار. داستان گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:.موسوي، فرزانه.118
   9786006434216 شابك: رقعي. ص.96 ،1394، مهرآموز

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:

   ادبيات كهن، ادبيات كالسيك، ادبيات فارسي، ادبيات عامه كلمات كليدي:
اي بسيار قديمي در تاريخ زندگي يك قوم دارند. اين اثر حاوي داستاني هاي عاميانه ريشهداستان چكيده:

ها و آداب پيكار عياران يا جوانمردان، آداب دربار و وضع زندگي طبقات مختلف مردم در است كه دالوري
، تدبير و جوانمردي است كند. قهرمان اصلي ماجراها، مظهر دالوري، خطرپذيريعصر پهلواني را بازگو مي

 آفريند.انگيز خود ميكه حوادت داستان را با كارهاي شگفت

 

 ،1394، ذكر: تهران. مرضيه شجاعي ديندارلو هاي تلفني.داستانداستان نوجوان:.روداري، جاني.119
   9789643074715 شابك: رقعي. ص.176

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشفني و حرفهاي، سوم دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات خارجي، داستان كوتاه، نوجوانان كلمات كليدي:
هاي تجاري هاي كوتاه كه پدري بازرگان هر شب از هتلاي است از داستاناين كتاب مجموعه چكيده:

هاي اين كتاب تخيلي ــ علمي است. كند. داستانمختلف، به صورت تلفني براي دخترش تعريف مي
هاست كه شكفتن يك لبخند را به قصد ناپذير اين داستانشادي و القاي خوشبختي از عناصر جدايي

 كند.عليم و تربيت براي كودكان و نوجوانان خلق ميت

 

 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران آموز.هاي خوب و پندداستان.فر، محسنكياني.120
   9789640808788 شابك: وزيري. ص.138

   هنرجومخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات كالسيك، پند و اندرز، نوجوانان كلمات كليدي:
الملوك في رياض«نويس كتاب هاي فراهم آمده در اين كتاب از نسخه دستقصه چكيده:
ها از زبان جانوران بيان بازنويسي شده است. داستان» الدين شامينظام«نوشته » السلوكرياضيات

ها موجب بيداري و ي نيز بهره گرفته شده است. مطالعه اين داستانشوند و از احاديث و آيات قرآنمي
 شود.ها ميهوشياري انسان
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سيد  هاي شرلوك هلمز.داستان هاي كارآگاهي جهان:مشهورترين داستان.دويل، آرتوركانن.121
   9789643077167 شابك: وزيري. ص.144 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيحبيب

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، ادبيات نوجوانان، ادبيات مللداستان كلمات كليدي:
شرلوك هلمز با ديد تيز و شم كارآگاهي قوي خود، زودتر از ديگران به قلب معماهاي جنايي  چكيده:

 9رسد و دكتر واتسون پزشك بازنشسته ارتش، بهترين يار و ياور او در اين ماجراهاست. در اين كتاب مي
 داستان از اين مجموعه از جمله جعبه مقوايي، صورت زرد و معاهده نظامي درج شده است.

 

 ص.150 .1393. اديب مصطفوي: شيراز هاي محلي جهرم.داستان.اسفندياري جهرمي، محمد.122
   9786007303313 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   داستان كوتاه، فرهنگ عامه، نوجوانان كلمات كليدي:
هاي كوتاهي است كه ريشه در گذشته جهرم دارد و با زباني ساده روايت كتاب دربردانده داستان چكيده:

هاي ديگر همراه شده هاي آن با داستانهاي كتاب اين است كه برخي از داستانشود. يكي از ويژگيمي
 جه شده است.ها به آداب، قوانين اجتماعي، فرهنگي، ملي و مذهبي تواست و در هر يك از آن

 

هايي براي آرامش و تفكر در زندگي: داستان.زاده، عباسكندي، نظام / عباسنبيمشرفي.123
 شابك: رقعي. ص.68 ،1394، رامان سخن: تهران آموزش انديشيدن به زبان ساده.

9786007661215   
   هنرجومخاطب: 

   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي اخالقيكوتاه، ارزش پند و اندرز، داستان كلمات كليدي:

گويي كار بدي است، كمك هاي كوتاهي دربارة اخالقيات است. اينكه دروغكتاب داراي داستان چكيده:
به ديگران هر قدر هم كه كوچك باشد، باارزش است، دربارة ديگران زود قضاوت نكنيم و... در پايان هر 

 داستان از خواننده نظرخواهي شده است.

 

هايي تأثير گذار و اعترافاتي دردآور از ا: قصههدختران و گرگ.صالحالقحطاني، محمد.124
، آراس: سنندج. عمر مالزائيمحمد بازي گرفتار شدند.ها و لجنزار عشقدختراني كه در دام گرگ

   9786007682159 شابك: رقعي. ص.248 ،1394
   هنرجومخاطب: 

   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي اجتماعيهاي اجتماعي، داستانهاي اخالقي، آسيبارزش كلمات كليدي:

اند و ها و اعترافات دردآور دختراني است كه عشقي نافرجام را تجربه كردهاين كتاب حاوي قصه چكيده:
هاي و چالش هاهاي الزم را درباره فتنهاند. مطالعه كتاب آگاهينما گرفتار شدههاي گرگدر دام انسان

 گذارد.مطرح درخصوص موضوع را در اختيار مخاطبان مي
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 ،1394، مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران ها.در ميان برفسرداران ايران كيخسرو:.تدين، نجمه.125
   9789643036133 شابك: جيبي. ص.144

   هنرجومخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   كوتاه هاي حماسي، نوجوانان، داستانداستان كلمات كليدي:
هدف كتاب، آشنايي مخاطبان است، با زواياي پنهان چهره يكي از سرداران بنام ايراني با نام  چكيده:

ترين پادشاه كياني، دومين سلسله پادشاهي اساطير ايران. در اين كيخسرو، پسر سياوش و فرنگيس، بزرگ
 خواهي سياوش شرح داده شده است.مطالعه لشكركشي كيخسرو به توران، به خون

 

 هايي درباره پدر و مادر).ها و روايتدرياي گذشت (داستان.رمضاني، عباس/ قاسمي، صديقه.126
   9786007606117 شابك: رقعي. ص.48 ،1394، كتاب تارا: تهران

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   خانواده، فضايل اخالقيهاي داستان كلمات كليدي:
هايي دربارة كمك داند. كتاب دربر دارندة داستانخداوند كمك به والدين را بر عبادت مقدم مي چكيده:

هاي پيامبر در مورد مراقبت از پدر و مادر و سخنان بزرگان ها و توصيهو نيكي به پدر و مادر است. سفارش
 كند.در اين باره كتاب را تكميل مي

 

 ص.68 ،1394، گيسا: تهران. آيين اخوتمهر دزدان مقبره.ماجراهاي مصر باستان:.دييري، تري.127
   9786006885452 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات خارجي، داستان كوتاه، نوجوانان كلمات كليدي:
هاي واقعي از مصر باستان نوشته شده كه بسيار هيجان انگيز است. اين اثر براساس قصه چكيده:

اند. چگونه ربوده اش دزديدهبهاي او را از مقبرهآمون پادشاه جوان مصر، مرده و جواهرات گرانعنختوت
 دهد.شدن اين جواهرات وسرانجام آن، ماجراهاي اين داستان را شكل مي

 

. فرحناز عطاريان دكتر جكيل و آقاي هايد. :19- رمان كالسيك نوجوان.لويي استيونسن، رابرت.128
   9786002514820 شابك: وزيري. ص.128 ،1394، قدياني: تهران

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   سوم كاردانشاي، دهم كاردانش، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   تخيلي، ادبيات ملل-هاي علميادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
ايد، يك چهرة اي كه االن مقابلش ايستادههايي تشبيه كنيم، خانهها را به چهرهاگر ساختمان« چكيده:

». داند چه كاريداند شاگردانش قصد انجام كاري را دارند، اما نميگير است كه ميسنگي از معلمي سخت
ريخته شده است. شده است كه طرح آن بر اساس وحشت و هيجان اثر حاضر دربردارندة داستاني كوتاه

 دارد.مي اين داستان داراي عوامل تعليق و ابهام است و خواننده را تا پايان در بهت نگه
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 شابك: رقعي. ص.168 ،1394، قدياني: تهراندلقك و نارنج تلخ..موسوي، سيده عذرا.129

9786002517036   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلند، سياستانقالب اسالمي، داستان كلمات كليدي:

نويسنده در كتاب حاضر رويدادهاي قبل از انقالب اسالمي را به تصوير كشيده است. حوادث در  چكيده:
ليت كه در مسجد فعا» همايون«همراه دوستش » مجتبي«دهد. رخ مي 1356شهر شيراز و در سال 

كنند؛ ولي او و دوستش تحت نظر ساواك هستند دارند، در جاهاي مختلفي مثل سينما اعالميه پخش مي
دهد كه باعث دستگيري و دهد. در ادامه حوادثي رخ ميها را گزارش ميو فردي تمام رفت و آمدهاي آن

 شود.زنداني شدن مجتبي مي

 

 رقعي. ص.68 ،1394، محراب قلم: تهران. گيتا رسوليهيربل.دنيايرمان نوجوان:.هرتلينگ، پتر.130

   9786001039980 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:

كند كه در كودكي پدرش را از دست داده و نويسنده داستان پسري به نام هيربل را روايت مي چكيده:
گيرد، پدرخوانده و اش شدت ميمادرش او را ترك كرده است. هيربل بيمار است و هنگامي كه بيماري

و ساالنش نيز سن ماند و حتي همسپارند. او در آنجا هم تنها مياش او را به آسايشگاه ميخواندهمادر
تحمل او را ندارند. هدف نويسنده خلق دنيايي است كه كودكاني با وضعيت هيربل، احساس امنيت كنند 

 و آسوده باشند.

 

 ص.32 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهراندو دست چون دو بال..بيگي، ابراهيمحسن.131
   هنرجومخاطب:   9789640808382 شابك: خشتي.

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 
   هاي مذهبي، امامان، اصحاب ائمهداستان كلمات كليدي:

از اصحاب حديث و از رؤساي قبيله » شيببن ابيعابس«در داستان پيش رو روايت شهادت  چكيده:
ي عابس در اين داستان به وضوح مشخص است. مدارآمده است. وفاداري، شجاعت و واليت» شاكربني«

 شود.رسيدن عشق به اوج كمال از ديگر نكاتي است كه از اين داستان به مخاطبان منتقل مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب سوار تنها.دوچرخهمعماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.132
   9789643075880 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، ادبيات خارجي، نوجوانانداستان كلمات كليدي:
دوشيزه ويولت پدرش را از دست داده و تنها فاميلش عموي اوست كه در آفريقاي جنوبي  چكيده:

گردند. آگهي دهنده دو بيند كه افرادي به دنبال او و مادرش مياي در روزنامه ميكند. آگهيزندگي مي
اقبت كنند. اش مرزادهها خواسته تا از برادرگويند عموي ويولت قبل از مرگش از آنمرد هستند كه مي

دهد. كند و ويولت كه نامزد دارد هر بار جواب منفي مييكي از اين دو، مرتب از ويولت خواستگاري مي
كند تا به فرزندش موسيقي ياد دهد. ويولت كه از رفتار و نفر دوم با حقوق بسيار بااليي او را استخدام مي
 خواهد.هلمز كمك ميشود از شرلوك حركات عجيب اين دو نفر نگران و سردرگم مي
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 ديداري شگفت با خواجه نظام الملك. سفرهاي پرماجراي داري و ناري:.آبادي، ابوالقاسمفيض.133
   9786001270987 شابك: رقعي. ص.64 ،1394، نخستين: تهران

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات نوجوانان، اديبان، دانشمنداننامهسرگذشت كلمات كليدي:
الملك طوسي ملقب به سيد الوزرا، دانشمند و نويسنده قرن پنجم و وزير نامدار خواجه نظام چكيده:

هاي قديمي به سفري هاي اصلي داستان با خواندن كتابملكشاه سلجوقي بود. در اين كتاب شخصيت
 كنند.وگو ميروند و در آنجا با اين انديشمند و سياستمدار مالقات و گفتهاي دور ميخيالي به گذشته

 

الدين جمشيد ديداري شگفت با غياث سفرهاي پرماجراي داري و ناري:.آبادي، ابوالقاسمفيض.134
   9786001270970 شابك: رقعي. ص.64 ،1394، نخستين: تهران كاشاني.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   آورانها، دانشمندان، ادبيات نوجوانان، علمنامهسرگذشت كلمات كليدي:
ويژه ضرب و هاي محاسبه چهار عمل اصلي (بهالدين جمشيد كاشاني را بايد مخترع شيوهغياث چكيده:

تقسيم) دانست. وي در رياضيات، نجوم و گاهشماري در مكتب سمرقند، تحول ايجاد كرد. در اين كتاب 
از آثار و  شوند ووگو با اين دانشمند ميدو شخصيت اصلي داستان در سفري خيالي موفق به ديدار و گفت

 گردند.اش آگاه مياحوال وي در طول زندگي شخصي

 

 ديداري شگفت با نصيرالدين طوسي. سفرهاي پرماجراي داري و ناري:.آبادي، ابوالقاسمفيض.135
   9786001270994 شابك: رقعي. ص.64 ،1394، نخستين: تهران

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، شاعران، اديبان، دانشمندان، ادبيات نوجواناننامهسرگذشت كلمات كليدي:
خواجه نصيرالدين طوسي از مشاهير و انديشمندان ايراني قرن هفتم است كه در زمينه رياضي،  چكيده:

ميل نبوده است. در اين كتاب دو نجوم، فقه و ادب جايگاهي بلند داشته و به سياست عملي نيز بي
شوند و از انگيز، موفق به ديدار و صحبت با اين عالم بنام ميشخصيت اصلي داستان طي سفري خيال

 گردند.هاي گوناگون علمي و سياسي آگاه ميترين دستاوردهاي وي در عرصهمهم

 

: تهران شگفت با نظامي گنجوي.ديداري  سفرهاي پرماجراي داري و ناري:.آبادي، ابوالقاسمفيض.136
   9786001270819 شابك: رقعي. ص.64 ،1394، نخستين

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، شاعران، ادبيات نوجوانان، اديباننامهسرگذشت كلمات كليدي:
اين كتاب حاوي داستان سفر خيالي يك خواهر و برادر به اعماق تاريخ است. آنها در شهر گنجه  چكيده:

ترين رويدادهاي شوند. در اين اثر مهموگو با او ميگنج و گفتو در بازار مسگرها موفق به ديدار خالق پنج
علمي در قالب داستان هاي گوناگون هاي اثرگذار وي در عرصهزندگي اين انديشمند به همراه فعاليت

 بازگو شده است.

This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

45 

 

كانون پرورش فكري : تهران راز خانه سه خواهرون.رمان نوجوان امروز:.نجفي، عبدالمجيد.137
   9786000101374 شابك: رقعي. ص.134 ،1394، كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجواناناي، داستانهاي حادثهداستان كلمات كليدي:
اتفاق  1320تا  1300هاي داستان ماجراجويانه و اسرارآميز است و حوادث آن در فاصله سال چكيده:

رسند و كنند. سه جوان مخفيانه از راه ميافتد. سه خواهر با روحيات متفاوت در كنار هم زندگي ميمي
هاي وحشتناكي دهد و سه خواهر به رازها اتفاقات عجيبي رخ ميشوند. با آمدن آنمهمان سه خواهر مي

 برند.ميپي

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب رمان واقعي.هاي شرلوك هلمز:پرونده.دويل، آرتوركانن.138
   9789643076849 شابك: وزيري. ص.16

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانالملل، داستانادبيات بين كلمات كليدي:
تازگي فوت شده است. بنگاه معامالت امالك پسر خانم ميبلي كه نويسنده موفقي بوده، به چكيده:

كه مشكوك شده، از خواهد خانه و تمام وسايلش را با قيمت بسيار بااليي از او بخرد. خانم ميبلي مي
اي از برند، ولي صفحهكند. چند روز بعد دزدها همه وسايل خانه را ميشرلوك هلمز تقاضاي كمك مي

 شود.كتاب جديد پسر خانم ميبلي سرنخي براي كشف حقيقيت مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب كار بازنشسته.رنگهاي شرلوك هلمز:پرونده.دويل، آرتوركانن.139
   9789643075842 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللهاي پليسي، كودك و نوجوان، ادبيات بينداستان كلمات كليدي:
هايش را دزديده و با مرد ديگري فرار كرده كتاب حاضر داستان مرديست كه همسرش پول چكيده:

شود. هلمز با تحقيقاتي تواند مشكل را حل كند. بنابراين، شرلوك هلمز وارد اين ماجرا مياست.پليس نمي
 برد.دهد و با بررسي خانة مرد به حقيقت پي ميكه انجام مي

 

، محراب قلم: تهران. نويد اعطار شرقي .1ي واژگون تومك رودخانهرمان نوجوان:.مورلوا، ژان كلود.140
   9786001038358 شابك: رقعي. ص.168 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسيادبيات خارجي، نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
كند. اش را اداره مياي است كه تنها خواربارفروشي دهكدهسالهيتيمِ سيزده تومك، پسر بچه چكيده:

خواهد كه تومك را راهي سفري شود و چيزي مينام هانا وارد مغازه او ميروزي هنگام غروب، دختري به
اران پيشين، همچون اي است كه در روزگكند؛ سفري كه مبين رفتارهاي انساني و عاشقانهبزرگ مي

 كشد.كمان پس از باران، خود را به رخ خوانندگانش ميرنگين
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 ،1394، محراب قلم: تهران. زهره ناطقي .2ي واژگون هانا رودخانهرمان نوجوان:.مورلوا، ژان كلود.141
   9786001038365 شابك: رقعي. ص.152

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشفني و حرفه اي، سومدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
اي انگيز براي يافتن رودخانهجويي شگفتوتومك، قهرمان داستان، مخاطب را با خود به جست چكيده:

سازد. ماجراي اين سفر از زبان قهرمان داستان، هانا، روايت شود، همراه ميكه آب آن مانع مرگ مي
ي چون هاي زيباياندازكند و چشماو، سرزمين جديدي را كشف ميشود. مخاطب با شنيدن قصه مي

 يابد.جنگل، مرغزار و اقيانوس را باز مي

 

 شابك: رقعي. ص.160 ،1394، قدياني: تهرانروزي كه ليمويي بود..خداجو، فروزنده.142

9786002516770   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي خانوادهادبيات نوجوانان، داستانرمان،  كلمات كليدي:

هاي آن بايد به رشد شخصي زندگي سرشار از رويدادهاي شيرين و ناگوار است و در جريان اتفاق چكيده:
و معنوي دست يافت. اين كتاب حاوي داستاني با زبان ادبي است كه شرح رخدادهاي زندگي يك خانواده 

وگو و برقراري ارتباط ميان اعضاي خانواده روايت شده لزوم گفتكند. ماجراها با تأكيد بر را بازگو مي
 است.

 

 رقعي. ص.92 ،1394، هوپا: تهران روشنك و سپهرداد.عشق هاي فراموش شده:.ذبيحي، راحيل.143

   9786008025054 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانه، نوجوانانادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:

اين داستاني عاميانه است كه سينه به سينه نقل شده و به رشته تحرير درآمده است، به همين  چكيده:
هايي كه به سينه شاهزاده فرو ها تعداد سوزنهاي متفاوتي از آن وجود دارد. در بعضي از روايتعلت روايت

از عناصري كه در هاي ديگر خبري از سوزن نيست. يكي رفته، به جاي چهل، هفت عدد است و در روايت
خورد، وجود زن جادوگر است كه در اصل داستان وجود ندارد و معلوم نيست اين بازنويسي به چشم مي

 كه شاهزاده چرا، چطور و حتي چه مدت است كه طلسم شده است.

 

 شابك: رقعي. ص.136 ،1394،هوپا: تهران زال و رودابه.عشق هاي فراموش شده:.الهام فالح.144

9786008025047   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانه، نوجوانانادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:

هاي شاهنامه ترين روايتداستان زال و رودابه از شاهنامه فردوسي گرفته شده و يكي از عاشقانه چكيده:
شود. كتاب حاضر شكل جديدي از داستان زال است. زال، جوان سپيدمو عاشق دختر فرمانرواي كابل مي

اي نوجوانان و رودابه است كه نويسنده با افزودن چند شخصيت جديد، آن را از شكل مرسوم خارج و بر
 تر كرده است.جذاب
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كانون پرورش فكري كودكان و :تهران زمستان تمام مي شود.رمان نوجوان امروز:.ناصري، علي.145
   9789643917784 شابك: رقعي. ص.158 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي خانواده، نوجوانانهاي بلند، داستانداستان كلمات كليدي:
نويسنده زندگي پسر نوجواني به نام محبوب را روايت كرده است كه موهاي خود را از دست  چكيده:

هاي يادگاري سازد. حضور احساسات كودكانه، رفتارهاي مرموزانه، عكسدهد و اين امر او را نگران ميمي
 دهد.هاي ريزش موي محبوب، وقايع اين داستان را شكل ميشو چال

 

 ص.208 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهرانزمستان سبز..پرست، نوراحق.146
   9789644325137 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلندتاريخ معاصر ايران، انقالب اسالمي، داستان كلمات كليدي:
هاي ضد رژيم پهلوي قبل از انقالب با حضور راوي كه درواقع خود خاطراتي از تظاهرات و فعاليت چكيده:

كند. زماني كه آغاز مي 1357هاي خود عليه رژيم را از تابستان شود. ليال فعاليتنويسنده است، ارائه مي
در صحنه بودن نوجوانان،  شود. توجه ويژه داستان بهها شنيده ميهاي حضور جدي مردم در خيابانزمزمه

 به خصوص دختران در فضاي پيش از انقالب است.

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب زن خون آشام.هاي شرلوك هلمز:پرونده.دويل، آرتوركانن.147
   9789643076832 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   هاي پليسي، نوجوانانالملل، داستانادبيات بين كلمات كليدي:
كند و صاحب ساله دارد، با زن جواني ازدواج مي 15آقاي فرگوسن كه از ازداوج اولش پسري  چكيده:

آقاي فرگوسن خبر  بيند و بهمكد، ميحالي كه خون بچه را مي شود. پرستار بچه مادر را درفرزندي مي
گيرد. آقاي فرگوسن عهده ميشود و مراقبت از كودك را پرستار بهدهد. مادر جوان در اتاقي زنداني ميمي

 رود و... .ها ميكند. شرلوك هلمز به خانه آنكه در حال ديوانگي است از شرلوك هلمز تقاضاي كمك مي

 

: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب زني با صورت پنهان.هاي شرلوك هلمز:پرونده.دويل، آرتوركانن.148
   9789643075873 شابك: وزيري. ص.16 ،1394، ذكر

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
اش اتاقي را به خانم روندر اجاره داده است. خانم روندر خانم مريلو هفت سال است كه در خانه چكيده:

كند. چند روز است كه او بيمار شده و اش را مرتب پرداخت ميپوشاند، ولي اجارههميشه صورتش را مي
دارد شرلوك هلمز به ديدنش برود. خانم روندر در مالقات با شرلوك هلمز پرده از رازي بر مي خواهدمي

 كس از آن خبر ندارد. او همسرش را كشته تا از دستش نجات پيدا كند، ولي... .كه هيچ



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

48 

 

 ص.278 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهرانسايه هيوال..، عباسجهانگيريان.149
   9789643919849 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، ادبيات نوجوانان، حيات وحشداستان كلمات كليدي:
خواهند تابستان را كنار بان است و آنها ميداستان دو برادر و خواهر است كه پدرشان محيط چكيده:

بان با شكارچيان اختصاص يافته و پدرشان بگذرانند. بيشتر ماجراها به موضوع درگيري اين محيط
شوند و در حد توان در حفظ هاي نوجوان داستان با حساسيت و اهميت شغل پدر آشنا ميشخصيت

 شوند.يات وحش با پدر همراه و همدل ميح

 

 ،1394، محراب قلم: تهران. گيتا رسولي اي روي ارلن گروند.سايهرمان نوجوان:.ايسبل، ارزوال.150
   9786001037535 شابك: رقعي. ص.184

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
گيرد. هاي بزرگ شكل ميها و عمارتداستاني در ژانر وحشت ارائه شده كه فضاي آن در قلعه چكيده:

گردد و با برخورد سرد تنها خواهر مياش بازكاتينا پس از چندين سال دوري از خانواده به خانه پدري
شود و كاتينا كه خود را مسبب شود. آلكس پس از مدت كوتاهي ناپديد ميرو ميدوقلويش، آلكس روبه

 وجوي او بپردازد.گيرد كه به تنهايي به جستداند، تصميم ميگم شدن او مي

 

: تهران توسي).نصيرالدين  توس (داستان زندگي خواجهستارة:مفاخر ايران.كيانپور، حسين.151
   9789644763762 شابك: رقعي. ص.192 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسيدانشمندان، داستان كلمات كليدي:
طوسي مشهور به خواجه نصيرالدين، شاعر، فيلسوف،  حسنبنجعفر محمدداستان زندگي ابو چكيده:
دان و منجم ايراني سده هفتم، در اين كتاب آمده است. طوسي به القابي چون محقق طوسي، رياضي
 م برد.را نا» اخالق ناصري«و » المتعلمينآداب«توانالبشر و خواجه شهرت دارد. از آثار او مياستاد

 

 االسالمسربداري ديگر (داستان زندگي شهيد نيكنام ثقة :مفاخر ايران.نجفي، عبدالمجيد.152
   9789644763793 شابك: رقعي. ص.64 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران تبريزي).
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ها، تاريخ معاصر ايران، نوجواناننامهسرگذشت كلمات كليدي:

را » ثقة االسالم دوم« يا » االسالم تبريزيثقة«داستان زندگي ميرزا علي آقا تبريزي مشهور به  چكيده:
خواهان ايراني و پيشواي در اين كتاب مطالعه خواهيد كرد. ايشان از علماي آذربايجان و از مشروطه

است. تبريزي به جاي مانده ايشان از آثار به» الشكويبث«و » الكتبمرأة«شيخيه تبريز هستند كه 
براي مقابله » دارالشورا«كرد تا سلطنت را محدود كند. تأسيس مشروطه مشروعه معتقد بود و تالش مي

 هاي خارجي در تضعيف اسالم، از اقدامات ايشان بوده است.با تالش دولت
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. خوشنويسآ پانته سرزمين دراگونا جلد اول از طلسم دراگونا.رمان نوجوان:.نيش، كليفمك.153
   9786001039768 شابك: رقعي. ص.264 ،1394، محراب قلم: تهران

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   الملل، نوجوانانادبيات بين كلمات كليدي:
هاي سياه، راشل و اريك از شكاف ديوار به هاي آتش و هجوم باد و تقالي پنجهدر پرتوي شعله چكيده:

ها هم مثل هزاران كودك ديگر به چنگ جادوگر مي افتند! راشل متوجه كنند. آندنيايي ديگر سفر مي
ادوگر هاي جادويي مانند خود جادوگر. اين كودك در نظر جشود كه قدرت ماورايي دارد؛ قدرتمي

تواند او را به اهداف شيطاني اش برساند. گفتني است كتاب حاضر جلد اول از اي است كه ميوسيله
 ست."طلسم دراگونا"مجموعه

 

 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهرانسفر بزرگ كيوان..رضايي، محسن.154
   9786000102395 شابك: وزيري. ص.164

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   تخيلي، تعليم و تربيت-هاي علمينوجوانان، داستان كلمات كليدي:
بزرگش داستان، روايت زندگي نوجواني به نام كيوان است كه به داليلي براي مدتي بايد نزد مادر چكيده:

شودكه او اش، با ماجراهايي تازه مواجه ميبزرگ و خانه قديميهاي مادرزندگي كند. كيوان در ميان قصه
يك براي او اتفاقاتي را رقم برد كه هرهاي دور و ميان ديو و ماه پيشاني و كاخ نشيناني ميرا به سرزمين

هاي جديد، قصد دارد به خانه مادربزرگش بازگردد، ولي با خود مي زنند. كيوان پس از كسب تجربه
 هاي او را باور خواهد كرد؟انديشد كه آيا كسي حرفمي

 

: تهران. مازيار موسوي سفرهاي دكتر دوليتل. :18-رمان هاي كالسيك نوجوان.الفتينگ، هيو.155
   9786002514837 شابك: وزيري. ص.120 ،1394، قدياني

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   تخيلي، ادبيات ملل- هاي علميرمان، داستان كلمات كليدي:
كرد. او يك دكتر زندگي مي» پادلي«دكتر دوليتل در شهري بسيار كوچك به نام « چكيده:
رمان حاضر داستان پزشكي ». وحسابي بود. مردي باهوش كه بيماران زيادي را درمان كرده بوددرست

هاي حيوانات است. او زبان حيوانات را فرا ها، قادر به درمان بيمارياست كه عالوه بر درمان انسان
 شود با آنها صحبت كند.گيرد و قادر ميمي

 

 شابك: رقعي. ص.472 .1393. افق: تهرانآن.سلحشوران پارله.خواسته، سيدعلي.156

9789643699567   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلندنوجوانان، داستانرمان، ادبيات  كلمات كليدي:

اين كتاب روايت جنگجوياني است كه در سرزميني شبيه ايران باستان با اهريمناني به نبرد بر  چكيده:
ها مخوف و باز، گاه جادوگر و بيشتر وقتخيزند. اين موجودات گاهي در قالب انسان، گاه شعبدهمي

 هاي گوناگون است.اند. زبان اثر ادبي و آكنده از توصيفترسناك
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 رقعي. ص.184 ،1394، نشربه:تهران سلحشوران علوي.گنجينه حكيمي:.حكيمي، محمود.157

   9789640222034 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   نويسي، مسلمانان، مغولداستان كلمات كليدي:

كتاب، داستان زندگي افرادي است كه در دوران سلطنت ايلخاني در قرن هفتم هجري با ظلم و  چكيده:
ناميدند. ها جنگيدند و از مرگ در راه پيكار با استبداد نترسيدند. اين گروه خود را سربدار ميستم مغول

 مبارزات شيخ مازندراني و شيخ حسن جوري در اين مطالعه توضيح داده شده است.

 

كانون پرورش فكري : تهران سليمان و بلقيس. آشنايي با متون كهن فارسي:.رضاكمري، علي.158
   9789643914240 شابك: رحلي. ص.40 ،1394، كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   كالسيك، پيامبران، نوجوانانادبيات  كلمات كليدي:
ها با است. داستان» تاريخ طبري«اين اثر شامل دو داستان درباره حضرت سليمان از كتاب  چكيده:

تصوير همراه است و درباره مسائلي مانند جهاد در راه خدا، ايمان به خداوند، تسليم امر خدا بودن، 
ها به ماجراي عبور حضرت سليمان و استانكند. يكي از دتوجهي به جاه و مال دنيا صحبت ميبي

 سپاهش از سرزمين مورچگان اختصاص دارد.

 

 شابك: رقعي. ص.176 ،1394،نشربه: تهران سوگند مقدس.گنجينه حكيمي:.حكيمي، محمود.159

9789640222041   
   هنرجومخاطب: 

   سوم كاردانشاي، دهم كاردانش، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي سياسينويسي، مسلمانان، آزاديداستان كلمات كليدي:

اين داستان حكايتي از مبارزه مسلمانان به ويژه مبارزه شيعيان با استعمارگران فرانسه در كشور  چكيده:
گينه است كه در نيمه دوم قرن بيستم به استقالل گينه منجر شد. گوينده اين داستان، عبدالحميد است 

رود؛ اما از مقاصد استعمارگران آگاهي چنداني ندارد. او ه از لبنان براي تبليغ اسالم و تشيع به گينه ميك
شود و به هدف استعمارگران آگاهي پيدا بخش گينه آشنا ميبه تدريج با مسلمانان عضو نهضت آزادي

 كند.مي

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيحبيبسيد  سه دانشجو.معماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.160
   9789643077013 شابك: وزيري. ص.16

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
شود و آقاي سومز يا قبل از امتحانات سؤاالت امتحاني هيلتون سومز، استاد دانشگاه دزديده مي چكيده:

كنند. بايد متقلب را پيدا كند يا امتحان را عقب بيندازد. سه دانشجو با استاد در يك ساختمان زندگي مي
 برد.را پي ميشرلوك هلمز با بررسي اتاق كار آقاي سومز و صحبت با سه دانشجو به حقيقت ماج
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، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب سه مرد با يك نام.هاي شرلوك هلمز:پرونده.دويل، آرتوركانن.161
   9789643075866 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانش اي، دهماي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   كوتاه، ادبيات ملل، نوجوانان داستان كلمات كليدي:
كند. نامة خود، ثروتش را به سه قسمت مساوي تقسيم ميميرد و در وصيتمرد ثروتمندي مي چكيده:

قرار است هر قسمت به يك نفر برسد و شرطش اين است كه اين سه نفر يك نام داشته باشند، ولي 
 برد.ا چيز ديگري است كه شرلوك هلمز با شم كارآگاهي و زيركي خود به آن پي ميحقيقت ماجر

 

مشهد  نامه براي نوجوانان.سي داستان جذاب جذاب برگرفته از مرزبان.بيرجندي، سعيده.162
   9786009548026 شابك: رقعي. ص.112 ،1394، مينوفر: مقدس

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:

   هاي اخالقي، نوجوانانادبيات كالسيك، داستان كوتاه، ارزش كلمات كليدي:
به نثر درآمده است. » نامهمرزبان«داستان كوتاه با اقتباس از كتاب  30در كتاب حاضر  چكيده:
ها حيوانات هستند. هر يك از و قهرمان اصلي آناند هاي كتاب از زبان حيوانات روايت شدهداستان
 هاي كتاب مبين يك نكته اخالقي براي مخاطبان است.داستان

 

 شهريار). سيمرغ سهند (داستان زندگي سيدمحمدحسين:مفاخر ايران.اصالني، محمدرضا.163
   9789644763717 شابك: رقعي. ص.200 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسي، شاعرانادبيات فارسي، داستان كلمات كليدي:
داستان زندگي محمدحسين بهجت تبريزي، متخلص به شهريار، شاعر ايراني اهل آذربايجان كه  چكيده:
ترين اثر استاد شهريار، هاي تركي آذربايجاني و فارسي شعر سروده، در اين كتاب آمده است. مهمبه زبان

از ارائه اين اثر آيد. هدف شمار مياست كه از شاهكارهاي ادبيات تركي به» حيدر بابايه سالم«منظومه 
 معرفي يكي از بزرگان شعر ايران به كودكان و نوجوانان بوده است.

 

 جيبي. ص.120 .1393. افق:تهران شاهدخت بلخ.هاي ايراني:عاشقانه.مرزوقي، محمدرضا.164

   9786003530188 شابك:
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهفني و حرفهدهم  پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانهادبيات كالسيك، ادبيات فارسي، داستان كلمات كليدي:

هاي ادبيات فارسي بوده است. در اين كتاب مايهترين بنها از اصليروايت عشق از همه سرزمين چكيده:
سده چهارم هجري به بكتاش كه غالم دربار برادرش بود، گوي داستان عالقه رابعه بلخي، شاعر پارسي

هاي بازنويسي شده است. زبان اثر ادبي و روان است و هر بخش از اين داستان، از زبان يكي از شخصيت
 اين ماجرا بازگو شده است.
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فكري كانون پرورش : تهران شاهزاده خانومي در مترو.رمان نوجوان امروز:.گودرزنيا، محدثه.165
   9786000102234 شابك: رقعي. ص.182 ،1394، كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، ادبيات نوجوانانرمان، داستان كلمات كليدي:
كند كه در فراق پدر و در ارتباط با مادرش با داستان كتاب حاضر ماجراي دختري را بازگو مي چكيده:
تر است. طي ماجراهايي، مادربزرگ رو است، اما ارتباط او با مادربزرگش دوستانههاي جدي روبهچالش

تواند شاهزاده يكند و دخترك بعد از تجربه رويدادهايي ماي را براي دخترك تعريف ميداستان شاهزاده
 خانمي را كه مادربزرگ براي او ترسيم كرده بود، در مترو مالقات كند.

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران شاهنامه آخرش خوش است.طنز نوجوان:.عربلو، احمد.166
   9789643919993 شابك: وزيري. ص.88 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:

   هاي كوتاه، ادبيات نوجوانانهاي تاريخي، داستانداستان كلمات كليدي:
هاي تاريخي و وقايع مهم است. كتاب پيش رو هاي آشنايي با جريانخواني يكي از راهداستان چكيده:

رويدادهاي انقالب اسالمي و وقايع مرتبط با آن به زبان  هاي كوتاهي است كه طي آنها،دربردارنده داستان
ها عموماً از قشر نوجوانان اند تا داستان ارتباط بهتري با مخاطب هاي قصهطنز بازگو شده است. شخصيت

 برقرار كند. در صفحات كتاب نيز تصاوير رنگي مرتبط با هر بخش درج شده است.

 

 ،1394، گيسا: تهران. آيين اخوتمهر شبح و ماهيگير.باستان:ماجراهاي مصر.دييري، تري.167
   9786006885445 شابك: رقعي. ص.70

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي تاريخي، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
قصه ارائه شده بر اساس داستاني واقعي از مصر باستان تحرير شده است. منس كودكي است كه  چكيده:

كند. خواند و براي آنكه پول بيشتري به دست بياورد، شغل دعانويسي را انتخاب ميدر معبد درس مي
شبح بسيار اش دور كند؛ اما خواهد تا شبحي را از خانهشود كه از او ميروزي منس با شخصي مواجه مي
 كند تا از واقعيت باخبر شود.شبيه انسان است. منس تالش مي

 

: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب ي ناپلئون.شش مجسمهمعماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.168
   9789643076733 شابك: وزيري. ص.16 ،1394، ذكر

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
شكند. هاي نيم تنه ناپلئون را ميچرخد و مجسمهطرف ميطرف و آنمرد ناشناسي اين چكيده:
، در خانه، در مطب پزشك، ولي براي مرد ناشناس فرقي ها در جاهاي مختلفي هستند. در مغازهمجسمه

تواند رسد. با شناسايي مقتول شرلوك هلمز ميشكند، تا اينكه يك نفر به قتل ميكند او همه را مينمي
 راز اين معما را كشف كند.
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، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب اي.ي نقرهشعلههاي شرلوك هلمز:داستان.دويل، آرتوركانن.169
   9789643076740 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
شود و اي كه طي چند سال برنده تمام مسابقات بوده است، ناپديد مينام شعله نقرهاسبي به چكيده:

رسد. شرلوك هلمز با صورت حساب و چاقويي كه مردي كه مسئول نگهداري از اين اسب است به قتل مي
 تواند دزد و قاتل را پيدا كند.كند، ميدر جيب لباس مقتول پيدا مي

 

 شابك: پالتويي. ص.132 ،1394، هنر اول: تبريزها.شهر شمع.آذر، رسولجوانعلي.170

9786007460207   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلند، ادبيات نوجوانانرمان، داستان كلمات كليدي:

هاي گوناگون، كوچك و بزرگ، نازك و قلمي ها و رنگهايي با شكلداستان حاضر زندگي شمع چكيده:
ها در شهري آرام كند. همه شمعهاي مختلف سفيد، قرمز، آبي، نارنجي، صورتي و... را بازگو ميو... با رنگ
و سوختن، همه كنند و به دور از دغدغه روشنايي هاي سرسبز احاطه شده است، زندگي ميكه با كوه
 شان بهره بردن از تاريكي شب است. كتاب به زبان سمبليك، ساده و روان نوشته شده است.دلخوشي

 

شهريار نامه: بازنويسي از منظومه شهريارنامه سروده عثمان رمان نوجوان:.برآبادي، محمود.171
   9786003080485 شابك: رقعي. ص.112 ،1394، نگاردانش: تهران مختاري غزنوي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي حماسي، ادبيات فارسي، ادبيات نوجوانانداستان كلمات كليدي:
اي حماسي بوده كه در قرن ششم هجري از روي داستاني منثور شهريارنامه در اصل منظومه چكيده:

باك به نام شهريار پسر وده شده است. بخش مهم و اصلي داستان رويدادهاي زندگي پهلواني دلير و بيسر
كند. در اين بازنويسي بر ماجراهاي زندگي شهريار تاكيد شده و برزويه و نبيرة رستم را بازگو مي

 اند.اي ذكر نشدهرويدادهاي حاشيه

 

مؤسسه انتشارات : تهران شيرمرد شيرود. شيرودي:سرداران ايران شهيد.جعفري، محمدعلي.172
   9789643036119 شابك: جيبي. ص.102 ،1394، اميركبير

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ، نوجوانان كلمات كليدي:
اكبر قربان شيرودي روايت در اين كتاب، بخشي از دوران زندگي سرلشكر شهيد خلبان، علي چكيده:

شود. ايشان با اتمام دوره خلباني، به عنوان خلبان در ارتش استخدام و به پادگان هوانيروز كرمانشاه مي
 است. كننده شيرودي در جنگ پاوه به طور ويژه پرداخته شدهمنتقل شد. همچنين به نقش تعيين
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 شابك: وزيري. ص.502 ،1394، جمال: قم تر از شكر.شيرين.منش، ابوالفضلهادي.173

9789642024186   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   داستان، حكايت، بازنويسي كلمات كليدي:

هاي داستان و حكايت شيرين ايراني گردآوري شده است. نويسنده، اين داستان 365در اين اثر،  چكيده:
كوتاه را از ميان هزاران حكايت و سرگذشت و داستان گزينش و بازنويسي كرده و در اين مجموعه گرد 

از، تيمور هم آورده است. زاغ نادان، چه قدر مهرباني، نجات با توكل، سيبل چرب، گنج خاك، عقل اي
 ها است.خنديد، اي مسكين، لبيك خدا، رفيق ناجنس و ... عناوين بعضي از اين داستان

 

 ص.114 ،1394، هوپا: تهران گير.صفورا اره و غالم بهونههاي فراموش شده:عشق.مهدوي، اعظم.174
   9786008025092 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشسوم فني و حرفهاي، دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي عاشقانه، نوجوانانفرهنگ عامه، داستان كلمات كليدي:
است كه به صورت » گيرفاطمه اره و علي بهونه«روايت اين كتاب برگرفته از داستان عاميانة  چكيده:

پهن است كه زبانش مثل  هاي پت وشده است. صفورا دختري ديالق با شانهشفاهي بين مردم نقل مي
كند و عاقبت هم نيش عقرب تند است. او عاشق غالم است، اما غالم هر بار با دختري ديگر ازدواج مي

 كنيد سرانجام عشق صفورا به غالم چه خواهد شد؟خورد. حال شما فكر ميشكست مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيحبيبسيد  صورت زرد. داستان هاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.175
   9789643076757 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، ادبيات نوجوانانالملل، داستانادبيات بين كلمات كليدي:
در اين داستان پليسي، زن و مردي كه زندگي خوب و آرامي دارند، به دنبال آمدن همساية  چكيده:

تواند به كند، ولي نميوقت زن، مرد را مشكوك ميشوند. رفت و آمدهاي بيجديد درگير مسائلي مي
 شود.حقيقت موضوع پي ببرد، به همين دليل به شرلوك هلمز متوسل مي

 

 شابك: رقعي. ص.140 ،1394، نشربه: تهران طاغوت.گنجينه حكيمي:.حكيمي، محمود.176

9789640222027   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي سياسي، ادبيات خارجي، مسلماناننويسي، آزاديداستان كلمات كليدي:

آنچه پيش روي شماست، داستاني است از حكومت استبدادي در يكي از جزاير اندونزي. راوي  چكيده:
داستان مردي به نام سلمان از اهالي نيجريه است. مبارزات مردمي اين جزيره محوريت اصلي داستان را 

ل طلبي فرار كرده و براي كسب استقالدهد كه تالش دارند، زير پرچم كشورشان از جاهتشكيل مي
 بجنگند.
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دفتر : تهران مسيحي).طبيب سرگردان (داستان زندگي ابوسهل :مفاخر ايران.خليلي، سپيده.177
   9789644763786 شابك: رقعي. ص.108 ،1394، نشر فرهنگ اسالمي

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، دانشمندان، نوجواناننامهسرگذشت كلمات كليدي:
الجرجاني، المسيحي بن ابراهيميحييبنروايت داستاني پيش رو به زندگي ابوسهل عيسي چكيده:

سينا اختصاص دارد. وي در خوارزم، در دربار دانشمند و پزشك ايراني نيمه دوم قرن چهارم و هم دوره ابن
« تاب او هجري در گذشت. مشهورترين ك 430كرد كه در سال العباس مأمون خوارزمشاه زندگي ميابو

 نام دارد كه كتابي بزرگ در علم پزشكي است.»المائة في الصناعة الطبيبة

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب خالي.طناب خالماجراهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.178
   9789643075774 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشسوم فني و حرفهاي، دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، ادبيات خارجيادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
نام جوليا را بيابد. هلن، خواهر جوليا مدعي است كه شرلوك هلمز قصد دارد قاتل دختري به چكيده:
اش، دكتر گريمزباي رويلون، خواهرش را به قتل رسانده است. هولمز با شنيدن اين ادعا در صدد ناپدري

 كند.اي را حل ميبار ديگر معماي جنايي پيچيدهآيد و يكمياثبات حقيقت بر

 

 شابك: رحلي. ص.60 ،1394، نگاردانش:تهرانها.عاشقانه.يوسفي، محمدرضا.179

9786003080812   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانه، شعرادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:

هاي غنايي ادب هايي را از منظومهمندي از تصاوير رنگي درصدد است تا عاشقانهنويسنده با بهره چكيده:
فارسي از بزرگاني چون نظامي گنجوي، فردوسي و خواجوي كرماني، در قالب شعر سپيد به كودكان ارائه 

اهداف اين كتاب هاي اساطيري اين مرز و بوم و درك صحيح از موضوع عشق از دهد. آشنايي با داستان
 است.

 

 شابك: رقعي. ص.96 ،1394،هوپا: تهران عامره و هرمز.عشق هاي فراموش شده:.بخشي، علي.180

9786008025061   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   عاشقانه، نوجوانانهاي ادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:

ـــ برداشتي آزاد از » عامره و هرمز«در اين داستان در روايتي طنزگونه و با نگاهي تازه به قصه  چكيده:
قصه عشق هرمز، وليعهد جوان ايران زمين، به عامره، دختر پادشاه يمن، ، ـــ» اسب آبنوس«حكايت 

 بازآفريني شده است.
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 ص.104 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانآغازگر تنها.عباس ميرزا.واعظي، مجيد.181
   9789640806586 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هانامههاي تاريخي، سرگذشتتاريخ ايران، داستان كلمات كليدي:
شاه، در روايتي داستاني ميرزا، از شاهزادگان قاجار، فرزند فتحعليهايي از زندگي عباسگوشه چكيده:
ميرزا به تبريز، تالش شود. در اين داستان به حوادثي مانند كشته شدن آقا محمدخان، سفر عباسبيان مي

 شده است. ميرزا و فرانسويان و جنگ ميان ايران و روس اشارهبراي برقراري صلح ميان عباس

 

   9789643075958 شابك: رقعي. ص.320 ،1394،ذكر:تهرانعبور از برهان..صادقي، رضا.182
   هنرآموزمخاطب: 

   ادبيات جنگ، جنگ ايران و عراق، رمان كلمات كليدي:
هاي بسيجي است كه قصد دارد براي حضور در هاي يكي از رزمندهاين كتاب داستان دالوري چكيده:

هاي جنوب كشور برود، اما او را براي برقراري امنيت به روستايي در بوكان جنگ تحميلي به جبهه
داستان شود. ها، با حوادث گوناگوني مواجه ميفرستند. او در اين سفر ضمن آشنايي با مشكالت جبههمي

 با زبان ادبي نگاشته شده است.

 

 رقعي. ص.128 ،1394، محراب قلم: تهران. گيتا رسوليعموجان.رمان نوجوان:.هرتلينگ، پتر.183

   9786001039065 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:

اند كشي كنند و تصميم گرفتهخواهند به خانه جديدي اسباباعضاي خانواده شيرمر مي چكيده:
كنند اي از او دعوت ميها زندگي كند. بنابراين با نامهكنند، با آنپدربزرگ كه همه او را عمو جان صدا مي

ها را قبول كرده رسد. او پيشنهاد آنتظاري طوالني پاسخ عمو جان ميها بيايد. بعد از انكه به شهر آن
اي نيست. با آمدن عموجان هر روز اتفاقي است؛ ولي پدربزرگ اخالق خاصي دارد و زندگي با او كار ساده

 افتد.تازه مي

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب عينك طاليي.معماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.184
   9789643075903 شابك: وزيري. ص.16

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللهاي پليسي، كودك و نوجوان، ادبيات بينداستان كلمات كليدي:
شود. در مراجعه به افتد و يكي از ساكنان خانه كشته مياي روستايي، قتلي اتفاق ميدر خانه چكيده:

شود كه شرلوك هلمز با بررسي آن اطالعات زيادي دربارة خانه و معاينة مقتول، عينكي طاليي پيدا مي
 كند.آورد.سپس با قدم زدن در خانه و نگاه دقيق راز قتل را كشف ميدست ميقاتل به



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

57 

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران غريبه و دريا.رمان نوجوان امروز:.الديناكرمي، جمال.185
   9786000101619 شابك: رقعي. ص.178 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانروستا، داستانادبيات  كلمات كليدي:
است. وقايع اين داستان در جنوب » درمحمد«اين داستان روايتگر زندگي پسر جواني به نام  چكيده:

جوي او بپردازد. روزي در كنار ودهد. درمحمد، پدرش را گم كرده و قصد دارد به جستايران رخ مي
كند. مردي را در ورطه خيال و واقعيت دچار تضاد مي كند كه اوجان مردي را پيدا ميساحل، بدن نيمه

 كند، يك پري دريايي او را به ساحل رسانده است.كه ادعا مي

 

دفتر : تهران بهايي.فرصتي براي شيخ: داستان زندگي شيخ:مفاخر ايران.نژاد، كامرانپارسي.186
   9789644763816 شابك: رقعي. ص.208 ،1394، نشر فرهنگ اسالمي

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسيدانشمندان، داستان كلمات كليدي:
حسين عاملي، معروف به شيخ بهايي، حكيم، بنكتاب، به معرفي و شرح زندگي بهاالدين محمد چكيده:

دان، شاعر، اديب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و يازدهم در قالب داستان فقيه،عارف،منجم، رياضي
قلم نثر درآورده را به » االفالكتشريح« و » الحسابخالصه« پردازد. او دانشمند دوره صفويه است و مي

 است.

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران اويلي.فرياد آقرمان نوجوان امروز:.اونق، عبدالرحمان.187
   9786000102845 شابك: رقعي. ص.154 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
كند. او تنها پسري كتاب روايت پسري است كه در يكي از روستاهاي تركمنستان زندگي مي چكيده:

ها در دشت شترچراني كند و غم رود، ولي آرزو دارد كه مثل بقيه بچهاست كه در آن ناحيه به مدرسه مي
شود كه پدرش او را در مدرسه راهنمايي ثبت نام كرده است. ؛ اما خبردار ميدرس و امتحان نداشته باشد

 رود.افتد و از هوش مياي پدرش از اسب به زمين ميروزي با صداي گلوله

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب قتل در روستا.ماجراهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.188
   9789643076801 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللهاي پليسي، ادبيات نوجوانان، ادبيات بينداستان كلمات كليدي:
شود. همه چيز عليه دهد. جواني به جرم قتل پدر خود دستگير ميدر اين داستان قتلي رخ مي چكيده:

بيني و دقت خود به حقيقت ماجرا پي اوست و هيچ شاهدي وجود ندارد؛ ولي شرلوك هلمز با زيركي و تيز
 برد.مي
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 ،1394، انتشارات اميركبيرمؤسسه : تهران قصه هاي آن دنيا.:داستان هاي ايران.سكاني، احمد.189
   9789640016879 شابك: رقعي. ص.128

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   كوتاه، مقاله ها، نوجوانان داستان كلمات كليدي:
اين كتاب شامل چهار دفتر و دربردارنده چندين قصه، مقامه و مقاله است كه در مجموع در  چكيده:

ها با مضاميني از شرق، اساطير و امروز نگاه پرسشگر شود. قصهقالب شانزده داستان كوتاه ارائه مي
كران و بي سازد و او را با نمودهاي زندگي، زيبايي و شكوهمندي اين جهانمخاطب را با خود همراه مي

 كند.ها آشنا ميجايگاه انسان در عرصه هستي در همه زمان

 

 ،1394، افق: تهران .12تا  10هايهاي شاهنامه جلدقصههاي شاهنامه:قصه.صالحي، آتوسا.190
   9786003530911 شابك: وزيري. ص.184

   هنرجومخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي تاريخي، ادبيات كالسيك، ادبيات فارسي، ادبيات نوجوانانداستان كلمات كليدي:
هاي شود كه با گذر از هر يك، به شگفتيهر دري از شاهنامه فردوسي به درهاي بسياري باز مي چكيده:

ده است با روايت داستان جمشيد، ايرج رسيم. در اين مجموعه نويسنده كوشيپردازي مياي در داستانتازه
اي نو و از درون متن ماجرا تر اين اثر ادبي حركت كند و آنها را از زاويهو كيخسرو در مسيرهاي ناشناخته

 بازآفريني كند. اثر به زبان ادبي و به نثر امروزي نگاشته شده است.

 

 شابك: وزيري. ص.96 ،1394، محراب قلم: تهرانهاي كربال.قصه.مالمحمدي، مجيد.191

9786004130721   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي اسالميادبيات ديني، داستان كوتاه، امامان، مناسبت كلمات كليدي:

گونه و به زبان ساده ماجراهايي ناگفته و تازه از قصة كربال براي در اين كتاب در روايتي داستان چكيده:
شود. حضور عون و محمد، دو تن از فرزندان حضرت زينب(س) در كربال، مسلمان كودكان روايت مي

هاي موضوعشدن يك زوج مسيحي در كربال، داستان مردي به نام طرماح و نقش او در كربال، از جمله 
 هاي اين كتاب هستند.داستان

 

 رقعي. ص.32 .1393. نوروزي:گرگان هايي از قابوسنامه.قصه.فر، سونيا/ كياني، شهينسعادت.192

   9786003640948 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات كالسيك، داستان كوتاه، نثر كلمات كليدي:

المعالي است. هر يك از ، نوشته عنصر»قابوسنامه«داستان كوتاه اقتباسي از  10كتاب دربردارنده  چكيده:
ها، پندي براي زندگي دارد و نكاتي درباره تربيت فرزند، آداب اجتماعي، دانش و فنون متداول را داستان

هاي مطرح شده، اهميت قائل شدن به خرد و تأكيد ترين نكتهاز مهمكند. يكي به مخاطبانش گوشزد مي
 بر اعتدال است.
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 ،1394، مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران ققنوس.سرداران ايران شهيد كشوري:.عطائي، زينب.193
   9789643036126 شابك: جيبي. ص.88

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، نوجواناننامهجنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ، سرگذشت كلمات كليدي:
) ارائه شده است. 1359ــ  1332هايي از زندگي خلبان شهيد، احمد كشوري(در كتاب گوشه چكيده:

د كشوري در جنگ كردستان نقش مهم خلبانان هوانيروز در جنگ ايران و عراق و به طور ويژه نقش شهي
 شود.در برابر احزاب آنجا در اين روايت بازگو مي

 

 شابك: رقعي. ص.234 ،1394، گيسا: تهران. شيدا رنجبرقوي شيپور زن...بيوايت، اي.194

9786006885643   
   هنرجومخاطب: 

   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   نويسيادبيات ملل، نوجوانان، داستان كلمات كليدي:

شوند كه يكي از شوند، متوجه ميدو قوي شيپورزن وقتي براي اولين بار صاحب فرزند مي چكيده:
شود و تصميم به ازدواج قادر به سخن گفتن نيست. وقتي لوييس بزرگ مي» لوييس«ها به اسم جوجه

 گيرد با شيپور زدن نقص خود را جبران كند.شود و تصميم ميرو ميگيرد، با مشكالتي روبهمي

 

 ص.608 ،1394، افق: تهران.پورثمين نبي قهرمان گمشده.:1قهرمانان المپ.ريوردان، ريك.195
   9789643698294 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   الملل، رمان، ادبيات خارجيادبيات بين كلمات كليدي:
، دربردارنده رماني ماجراجويانه براي نوجوانان است. »قهرمانان المپ«كتاب حاضر از مجموعه  چكيده:

» پرسي جكسون«حافظه » هرا«اي به نام ها است. الههها و فداكاريها، شكستاين مجموعه داستان عشق
ها را هموار كند، يوناني هاي يوناني و رومي را پاك كرده تا راه آشتي روميان و، دورگه»جيسون گريس«و 

ها ختم شود. اكنون پرسي و دوستانش بايد با هوشياري و ترين قتل عام دورگهحتي اگر اين كار به بزرگ
رو شوند و در هيچ شرايطي پا پس نكشند، چون توز روبهها و موجودات كينهالنوعتيزبيني با هيوالها، رب

 ها به اين نبرد بستگي دارد.سرنوشت انسان

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانزيد(ع). بن قيام يحييهاي شيعي:نهضت.بيگي، ابراهيمحسن.196
   9789640808245 شابك: رقعي. ص.36 ،1394، برهان

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي عصر امامتتاريخ اسالم، مسلمانان، قيام كلمات كليدي:
ه.ق) پرداخته  107ـــ 125حسين ( بنعليبنزيدبنهايي از قيام يحييكتاب به بررسي گوشه چكيده:

شود. پس از شهادت او ابومسلم است. اين قيام عليه خليفه عباسي برپا شده و در آن يحيي كشته مي
 خراساني قيام كرد و همه كساني را كه در شهادت يحيي نقش داشتند، به قتل رساند.
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 شابك: جيبي. ص.64 .1393.افق: تهران كابوس اسب.هاي ايراني:عاشقانه.رجبي، مهدي.197

9786003530195   
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانهادبيات فارسي، داستان ادبيات كالسيك، كلمات كليدي:

يك عشق چه به پايان خوش ختم شود و چه پر از دوري و رنج و مرگ باشد، هميشه  داستان چكيده:
هاي بزمي خواجوي كرماني بازآفريني شده رازآلود باقي خواهد ماند. اثر حاضر بر اساس يكي از مثنوي

ام هماي به شهدختي به نام همايون است كه با زبان اي به ناست. اين داستان شرح دلدادگي شاهزاده
 ادبي و نثر امروزي نگاشته شده است.

 

 ص.152 ،1394، محراب قلم: تهران هاي گرشاسب.كابوسرمان نوجوان:.اندر، وحيدپايمحمدي.198
   9786001039997 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي حماسي، نوجوانانادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:
نامه، اثر حكيم اسدي طوسي است. نويسنده سعي كرده تا اين كتاب بازآفريني كتاب گرشاسب چكيده:

كند. همچنين به ضمن حفظ استقالل داستان، متني خالقانه بيافريند تا نوجوانان را به مطالعه ترغيب 
تر ارتباط برقرار كند. حوادث داستان دهد تا مخاطب راحتهاي داستان رنگ و بوي امروزي ميشخصيت

 دهند.از متن اصلي انتخاب شده و به همان شكل اصلي رخ مي

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب كاپيتان سياه.معماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.199
   9789643075927 شابك: وزيري. ص.16

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
رسد. بازرس گير است، با نيزه به قتل مياخالق و گوشهالخمر و بدكاپيتان كري كه مردي دائم چكيده:

خواهد. هلمز به صحنه جنايت رفته، تواند هيچ سرنخي پيدا كند و از شرلوك هلمز كمك ميپرونده نمي
مز او را آيد. شرلوك هلشب مردي به محل قتل ميكند. نيمهمحل و اشياي كشف شده را بررسي مي

شود كه او را كند، ولي آن مرد قاتل نيست. هلمز با پيگيري و موشكافي متوجه موضوعي ميدستگير مي
 كند .در كشف حقيقت كمك مي

 

خداكرم و جوادحاجيكاش خوابت دروغ بود: يادنامه سردار شهيد.زاده، حبيبيوسف.200
  9786004130257 شابك: رقعي. ص.132 ،1394، محراب قلم: تهران خاطرات همسر فداكار ايشان.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ، نوجوانان كلمات كليدي:
كرم، از شهداي استان سيستان و بلوچستان نامه شهيد جواد حاجيدر روايتي داستاني، زندگي چكيده:

ارائه شده است. وي يكي از فرماندهان نيروي انتطامي بود كه در مبارزه با اشرار و قاچاقچيان موادمخدر به 
 كند.شهادت رسيد. نويسنده داستان عشق و ايثار اين شهيد را بيان مي



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

61 

 

: تهران چي.شانهكاظم مديرمشاهير كتابشناسي معاصر ايران:.آبادي، سيدمحسننصرناجي.201
   9786002222176 شابك: پالتويي. ص.48 ،1394، مؤسسه خانه كتاب

   كتابدار/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، هنر و فرهنگ، تاريخ معاصرنامهسرگذشت كلمات كليدي:
، از علماي عرصه )1381ــ  1306چي (كتاب پيش رو به معرفي و شرح زندگي كاظم مدير شانه چكيده:

الحديث خراسان، درايةالحديث، مزارات حديث و روايت اختصاص دارد. زندگي او به عنوان نويسنده ( علم
 شناس در اين اثر بررسي شده است.شناس و نسخهو ...) مدرس، كتاب

 

 .1393. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. آنا دردي كريميكبك زخمي..اوزتورك، حسين امين.201
   9789644763380 شابك: رقعي. ص.94

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشفني و حرفهاي، سوم دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات خارجي، نوجوانان، اخالقي كلمات كليدي:
اي به نام ويسل در يكي از روستاهاي تركيه است كه بر اثر داستان، ماجراي زندگي پسربچه چكيده:

كند. در اين آورد و آن را بزرگ ميدست ميافتد يك جوجه كبك را بهاتفاقات مختلفي كه برايش مي
وير ترين پيام داستان ر اكه همان جوانمردي است،در ذهن مخاطب به تصمسير حوادث رخ داده، مهم

 هاي ادبيات كودكان و نوجوانان تركيه شده است.كشاند. اين داستان برنده جايزه دوم مسابقه داستانمي

 

 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهران.3كتاب داستان.خرامان، مصطفي.203
   9786000101992 شابك: وزيري. ص.138

   هنرجو/ هنرآموزدانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ مخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي كوتاه، نوجوانانادبيات فارسي، داستان كلمات كليدي:
هاي مختلف نوشته ها كه در سبكداستان كوتاه است. اين داستان 12مجموعه پيش رو شامل  چكيده:

ها به مباحثي مانند ترس، دهند. اين داستانل اجتماعي و اخالقي را پوشش مياند، برخي از مسائشده
 رنگ جماعت نبودن و احترام به والدين پرداخته است.صبر و تحمل، محبت كردن به ديگران، هم

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب كشتي گلوريا.هاي شرلوك هلمز:داستان.دويل، آرتوركانن.204
   9789643077020 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
كند. هايش را براي دوستش دكتر واتسون تعريف ميدر اين داستان هلمز، داستان يكي از پرونده چكيده:
خواهد رود. پدر ويكتور از هلمز مينام ويكتور ميگويد روزي به ديدن پدر يكي از دوستانش، بههلمز مي

كه حال پدر ويكتور رود كند و آن قدر پيش ميهايي بزند. هلمز شروع به صحبت ميكه درباره او حدس
ميرد. ويكتور از شرلوك هلمز اي سكته كرده و ميشود. بعد از مدتي پدر ويكتور با دريافت نامهبد مي

 اي همه چيز را توضيح داده است.خواهد، ولي پدرش در نامهكمك مي
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 ،1394، نوجوانانكانون پرورش فكري كودكان و : تهران.بينعلي پاككالس پرنده..كستنر، اريش.205
   9786000103163 شابك: رقعي. ص.152

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، كودك و نوجوانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
آموزان قصد افتد. گروهي از دانشروزي اتفاق ميماجراهاي رمان پيش رو در يك مدرسه شبانه چكيده:

اي اجرا كنند. چگونگي رويارويي با مشكالت، صادق بودن، درست انديشيدن پيرامون دارند، نمايشنامه
ه است. فضاي ها توجه شدمسائل اجتماعي و نهراسيدن از شكست، از نكاتي است كه در اين داستان به آن

گيرد و شور و هيجان خاصي را اين داستان در سردترين روزهاي سال و نزديك شب كريسمس شكل مي
 كند.به مخاطب منتقل مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب كليساي ييالقي.معماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.206
   9789643075934 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانالملل، داستانادبيات بين كلمات كليدي:
اش به قيمت خانهرسد و اشياي گرانستيسي كه مرد ثروتمندي است به قتل ميجناب ايوعالي چكيده:

گويد سه نفر وارد خانه شده، او را به صندلي بسته و شوهرش را با سيخ رود. همسر مقتول ميسرقت مي
 كند.اند، اما اين داستان ساختگي است و شرلوك هلمز حقيقت را كشف ميبخاري كشته

 

 جيبي. ص.36 .1393. افق: تهران كنيزك و پادشاه.هاي ايراني:عاشقانه.اكبر، سيد نويدسيد علي.207

   9786003530171 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانهداستانادبيات كالسيك، ادبيات فارسي،  كلمات كليدي:

زبان يادآور اند براي خواننده فارسيمايه دلدادگي نگاشته شدههاي كهن ايراني كه با بنداستان چكيده:
هاي صوفيانه از يادماندني است. در اين ميان، مثنوي معنوي همانند بيشتر مثنويهاي آشنا و بهنگاشته
كند. اين كتاب ماجراي عشق پادشاه به كنيزك را با يگويي براي بيان تعليمات تصوف استفاده مداستان

 زبان امروزي و عاميانه بازآفريني كرده است.

 

 ص.120 ،1394، محراب قلم:تهران. زهره ناطقيكودك دريا.رمان نوجوان:.مورلوا، ژان كلود.208
   9786001037771 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشسوم فني و حرفهاي، دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
گويد كه پدرشان ها ميكند و به آنتر خود را از خواب بيدار ميشش برادر بزرگ» يان«شبي  چكيده:

ها را تهديد به مرگ كرده است و بايد فرار كنند. هفت برادر عاشق دريا هستند و همه با هم، راهي آن
كه از ناپديد شدن ها آشنا شده است و ژاندارمي شوند. مددكاري اجتماعي كه ميان راه با آناقيانوس مي

 كنند.انگيز از اين گروه روايت ميشود، هر يك داستاني شگفتنها خبردار ميآ
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، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. ثريا كاظميهاي سفيد.كوه.كريستوفر، جان.209
   9789644320996 شابك: رقعي. ص.168 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهو حرفهدهم فني  پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
اند، اتفاق در اين داستان، ماجرايي براي دختران و پسراني كه از دوره نوجواني عبور كرده چكيده:

ها خواهد مثل آوارهكند. او دلش ميها شركت گذاري آدم فضاييافتد. جك، بايد در مراسم كالهكمي
گذاري، آرزوي خود را فراموش كرد؛ ولي من كه دوست جك بودم هر روز باشد. جك پس از كالهك

 شدم.مند ميها عالقهبيشتر به زندگي آواره

 

 شابك: رقعي. ص.344 .1393.نگاردانش: تهران.ابراهيم عامل محرابيگزيدگي..هياسن، كارل.210

9786003080775   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   گردي، ادبيات نوجوانانرمان، طبيعت كلمات كليدي:

نمايي دارد واقع هاي تلوزيوني غيرواقعي است كه خيالقهرمان اين داستان ستاره يكي از برنامه چكيده:
شود كه هاي فلوريدا به حقيقت تبديل كند. اين قهرمان پوشالي با جانوراني درگير ميها را در جنگلبرنامه

آفريند. ود و ماجراهايي را ميشها درگير ميها، مارها و حتي خفاشگزيدن در خون آنهاست. او با تمساح
 زبان اثر طنزآميز و قابل فهم است.

 

 رقعي. ص.108 ،1394، هوپا: تهران گل و نوروز. عشق هاي فراموش شده:.بيدآبادي مقدم، شهروز.211

   9786008025078 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   سوم كاردانشاي، دهم كاردانش، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانه، نوجوانانادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:

اي است كه به ادبيات راه پيدا كرده است. فرزند پادشاه به دنيا هاي عاميانهگل و نوروز از افسانه چكيده:
از دختر  دهد كه هيچ كس نبايدآيد؛ ولي برخالف انتظار، نوزاد دختر است. پادشاه با خشم فرمان ميمي

دهد پوششي برايش فراهم شود كه گذارد و دستور ميبودن نوزاد باخبر شود و نام يك پسر را بر او مي
كشد كه پادشاه سخنان خود را فراموش كرده و نام گل را براي دختر بودنش پنهان بماند؛ اما طولي نمي

 كند.دخترش اتنخاب مي

 

كانون : تهران. حميد احمدي جواب گلوله را با گلوله داد.الفكاديو شيري كه.سيلوراستاين، شل.212
   9786000103248 شابك: رقعي. ص.108 ،1394، پرورش فكري كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   تخيلي-هاي علمياجتماعي، داستانهاي ادبيات ملل، مهارت كلمات كليدي:
تواند به واقعيت نيز شخصيت اصلي داستان شير جواني است و نويسنده در دنياي تخيلي كه مي چكيده:

دهد.همچنين به كوشي براي رسيدن به هدف را آموزش مينزديك باشد به كودكان، پشتكار و سخت
شده اي از طنز پرداخته يهگيري و انتخاب درست هدف توجه شده و به رعايت بهداشت فردي در التصميم

 است.
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، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. باهره انورها بر بام.لكلك.دويونگ، ميندرت.213
   9786000103323 شابك: رقعي. ص.260 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي اخالقي، نوجوانانملل، ارزشادبيات  كلمات كليدي:
ها و لكداستان، روايتي جذاب از حمايت اهالي روستايي واقع در هلند براي همزيستي با لك چكيده:

ها در به ثمر رساندن يك آرزوي همگاني و گسترش جمعي آنحفظ محيط زيست است. تالش دسته
 ترين نكات مطرح در اين داستان است.دوستي از مهمانسان

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب ي دوم.لكهمعماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.214
   9789643075910 شابك: وزيري. ص.16

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللنوجوان، ادبيات بينهاي پليسي، كودك و داستان كلمات كليدي:
تواند شود. سندي كه ميوزير انگستان مدرك مهمي مفقود ميدر اين داستان در خانة نخست چكيده:

شود كه ظاهراً هيچ ارتباطي با اين اي براي آغاز جنگ بزرگي باشد. در خانة ديگري مردي كشته ميبهانه
رنخي براي حل معماي گم شدن سند و پيدا كردن سند ندارد. ولي با لكة خون روي فرش خانة مقتول، س

 شود.قاتل مي

 

، پيدايش: تهران. پيمانه قماشچي).4لناليستي و آرزوهاي دور و دراز (لناليستي:.اٌمن، فرانسين.215
   9786002961969 شابك: رقعي. ص.176 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات ملل، ادبيات نوجوانان، رمان كلمات كليدي:
كند. انسان زنده به عشق است و اميد و آن آرزو در قلب تو پرواز ميرسي، وقتي به آرزويت نمي« چكيده:

لنا دختري شاد و سرزنده است كه با بعضي رويدادهاي زندگي خود هنوز كنار نيامده ». كندآرزو اعجاز مي
گر ان روايتهاي كوتاهي از زندگي اين شخصيت درج شده و هر داستاست. در اين كتاب داستان

 هاي او است.هاي روزمره و خواستهدغدغه

 

، پيدايش: تهران. پيمانه قماشچي ).2لناليستي و رازهاي فوق سري (لناليستي:.اٌمن، فرانسين.216
   9786002961532 شابك: رقعي. ص.184 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفه دهم فني و پايه تحصيلي:

   ادبيات ملل، ادبيات نوجوانان، رمان كلمات كليدي:
شوم. اين كار تر ميشود و هم خودم سبكتر ميبرايم راحت نويسم، هم انتخابليست كه مي« چكيده:

دختر كوچكي به نام لنا روايت هاي روزانه زندگي در اين كتاب رويداد». برايم مثل نفس كشيدن است
هايش را در انگيزي از فعاليتهاي سري و هيجاناند و او ليستشده است. پدر و مادر لنا از هم جدا شده

 كند.اش يادداشت ميدفتر محرمانه
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، پيدايش: تهران. پيمانه قماشچي ).1لناليستي و روزهاي پردردسر (لناليستي:.اٌمن، فرانسين.217
   9786002961426 شابك: رقعي. ص.172 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل، رمان كلمات كليدي:
در ». اند لنا ليستيمن آنقدر عاشق ليست درست كردن هستم كه پدر و مادرم اسمم را گذاشته« چكيده:

هاي زندگي خود اعم از لباس خوانيم كه براي هر كدام از فعاليتاين كتاب ماجراهاي دختري را مي
لنا و  كند. اين اثر رويدادهاي زندگيهاي روزانه، يك ليست شخصي تهيه ميپوشيدن تا تغيير عادت

 كند.هاي او را روايت ميداستان ليست

 

، پيدايش: تهران. پيمانه قماشچي ).3لناليستي و روياي جهانگردي (لناليستي:.اٌمن، فرانسين.218
   9786002961822 شابك: رقعي. ص.208 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:

   ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل، رمان كلمات كليدي:
اند كه واقعاً آزادند. اما من مجبورم كارهايي كه دوست ندارم را انجام هاييجهانگردها تنها آدم« چكيده:

د با شرايط جديد خانوادگي خود ارتباط توانلنا دختر كوچكي در آستانه نوجواني است كه نمي». بدهم
 برقرار كند. او تصميم دارد سفر كند و رويدادهاي جديدي را در زندگي تجربه كند.

 

 ،1394، افق: تهران. كتايون سلطاني ماتي و سامي و سه گاف گنده.رمان نوجوان:.نعورا، صالح.219
   9786003530676 شابك: رقعي. ص.144

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي: پايه

   گوييفردي، فضايل اخالقي، دروغروابط بين كلمات كليدي:
اند و به همين خاطر تشخيص رفتارهاي والدين اولين و تأثيرگذارترين الگوهاي رفتاري كودكان چكيده:

درست يا نادرست گاهي به عهده فرزندان است. در اين كتاب داستاني درباره مذمت دروغ و مشكالت و 
ترها گآموزند كه حتي اگر بزرپيامدهاي منفي آن درج شده است. مخاطبان طي ماجراهاي داستان مي

 گويند، آنها نبايد اين اشتباه را تكرار كنند.گاهي دروغ مي

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. محمد قاضيماجراجوي جوان..سرون، ژاك.220
   9786000103149 شابك: رقعي. ص.144 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات خارجي، داستان، نوجوانان كلمات كليدي:
شود. ژوائو به دليل اي در مركز شهر ميپسري به نام ژوائو گومز براي ادامه تحصيل وارد مدرسه چكيده:

ون مشكالتي كه در زندگي داشته نتوانسته خواندن و نوشتن را بياموزد. وي با رقم زدن ماجراهاي گوناگ
كند كه نوع نگرش هر كس نسبت به اتفاقات، تعيين كننده آينده اوست. نگرش مثبت موفقيت ثابت مي

 آورد.به همراه خواهد داشت و نگرش منفي شكست را به ارمغان مي
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سيد  ماجراهاي شرلوك هلمز. هاي كارآگاهي جهان:مشهورترين داستان.دويل، آرتوركانن.221
   9789643077136 شابك: وزيري. ص.144 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيحبيب

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، ادبيات ملل، ادبيات نوجوانانداستان كلمات كليدي:
توان هاي پليسي شرلوك هلمز را ميهاي ادبيات كالسيك جهان، داستاناز ميان مجموعه كتاب چكيده:

داستان از اين مجموعه از جمله اتاق  9كننده و ماجراجويانه دانست. در اين كتاب جذاب و سرگرم
 دربسته، انديشه مهندس و تاج ياقوت ترجمه و نگاشته شده است.

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران. بهار عليزاده صبورماجراهاي فَنكل..مكي براون، جرج.222
   9786000102258 شابك: رقعي. ص.136 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   بلندهاي رمان، ادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
انگيزي دارد و در خياالتش شاهد ماجراهاي جني به عنوان يك دختر يازده ساله زندگي شگفت چكيده:

كند و اين آغاز ماجراهاي گوناگون براي او و زيادي است. در يكي از روزها، او يك بچه گربه پيدا مي
يدا كردن بچه هاي نخستين كتاب درباره شخصيت و زندگي جني و چگونگي پاش است. فصلگربه
شكل » فنكل«هاي گوناگوني را در بر دارد كه با محوريت هاي بعدي، داستاناش است و فصلگربه
 گيرد.مي

 

. پيمان اسماعيليان جلدي).7ماجراهاي نارنيا(مجموعهماجراهاي نارنيا:.لوئيس، سي. اس.223
   9786002511874 شابك: رحلي. ص.792 ،1394، قدياني: تهران

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   تخيلي-هاي علميادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
اين اثر شامل هفت كتاب مستقل است و هر داستان حوادثي در هم تنيده و تخيلي را بازگو  چكيده:

هاي هر كتاب خواننده را براي خواندن ديگر ها ماجراجويانه و رازآلود است و افسانهكند. محتواي قصهمي
وگر، شير، ساحر و ها از اين قرار است: خواهرزاده جادكند. عنوان بعضي از داستانها ترغيب ميداستان

 اي.كمد لباس، شاهزاده كاسپين و صندلي نقره

 

 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهران.فاطمه زهرويمادر..ورونكوا، ليوبا.224
   9786000103538 شابك: رقعي. ص.136

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، جنگ جهاني دومادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
اش را از دست داده است و والنتين، دختر كوچولويي است كه در جنگ جهاني دوم خانواده چكيده:
تحمل  اند. خواهرهاي والنتين زورگو، سركش و غيرقابلاي روستايي سرپرستي او را پذيرفتهخانواده

تواند براي خودش جايي در هستند و او خيلي تنهاست. والنتين عاشق زندگي در روستاست، ولي آيا مي
 دل خانواده جديد باز كند؟
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 ص.136 ،1394، محراب قلم:تهران. مهدي ضرغاميانماروسيا.رمان نوجوان:.ژوليراستال، پي.225
   9786004130356 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
سال پيش براي كودكان قرن نوزدهمي نوشته شده است. نويسنده در  150حدود » ماروسيا« چكيده:

سراسر داستان همواره منتظر فرصتي است كه به خوانندگان خود درس اخالق، شجاعت، ايمان و صبر 
اي طلبان بردهد و از مبارزه استقاللرخ مي» اوكراين«بدهد. وقايع داستان در گوشه زيبايي از سرزمين 

 كند.آزادي سرزمينشان حكايت مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب مترجم يوناني.هاي شرلوك هلمز:داستان.دويل، آرتوركانن.226
   9789643076825 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشو حرفه اي، سوم فنيدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
دهد. اين داستان درباره آدم ربايي و اخاذي است. مترجم زبان يوناني گزارش اين ماجرا را مي چكيده:

ه بودند كه اگر به پليس خواستند و او را تهديد كردهايشان ميرباها مترجم را براي ترجمه صحبتآدم
رود. شرلوك هلمز با تدبيري كه افتد. او به سراغ شرلوك هلمز ميحرفي بزند، جانش به خطر مي

 كند.اند، پيدا مياي كه افراد گمشده را در آن مخفي كردهانديشد، خانهمي

 

 ص.408 .1393. افق: تهران. فائزه اثناعشري ي مكينداو.محاصرهجنگاوران جوان:.فلنگن، جان.227
   9786003530362 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي حماسي، ادبيات مللرمان، ادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
ها را دارد. در يك شواليه خائن موفق شده قلعه مكينداو را تصرف كند و قصد تباني با اسكاتي چكيده:

آميزتر اين ميان دو نفر از جنگجويان قصد آزاد كردن قلعه را دارند، اما ماجرا براي يكي از آنها مخاطره
بردها و است، زيرا محبوبش به عنوان گروگان در قلعه زنداني است. اين داستان روايت ن

 اند.هايي است كه براي آزادي در تالشهاي شخصيتازخودگذشتگي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب مدافع گم شده.معماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.228
   9789643075897 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
گادفري مدافع تيم فوتبال دانشگاه ترينيتي روز قبل از بازي مهمش با تيم دانشگاه آكسفورد  چكيده:

دهد كه گادفري بيمار كند. شواهد نشان ميتقاضاي كمك ميشود. مربي تيم از شرلوك هلمز ناپديد مي
كند، تنها كمكي نميرساند، ولي او نههاي هلمز و دكتر واتسون را به دكتر آرمسترانگ ميبوده و سرنخ

كند. شرلوك هلمز كه به دكتر آرمسترانگ مشكوك است، او را تعقيب ها را با عصبانيت بيرون ميبلكه آن
 كند.كشف ميكرده و معما را
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 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب مرد خزنده.هاي شرلوك هلمز:پرونده.دويل، آرتوركانن.229
   9789643076818 شابك: وزيري. ص.16

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانخارجي، داستانادبيات  كلمات كليدي:
ها به صاحبش، يعني پرفسور حمله پرفسور پرسبريِ زيست شناس، سگي دارد كه بعد از سال چكيده:

كند. رفتار و حركات عجيب پرفسور مثل چهار دست و پا راه رفتن و پرخاشگري، دستيار جوانش را مي
شود كه چند ماه پيش پرفسور عاشق مز متوجه ميشود. هلنگران كرده و او به شرلوك هلمز متوسل مي

 رسد.كند و به كشف حقيقت ميدختري شده و جواب رد شنيده،همين موضوع را دنبال مي

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب مرد زشت.هاي شرلوك هلمز:داستان.دويل، آرتوركانن.230
   9789643075804 شابك: وزيري. ص.16

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
ر جسد شود. پشت سسرهنگ بركلي به دنبال جر و بحثي كه با همسرش نانسي دارد، كشته مي چكيده:

كند كه تا شود و چماقي روي زمين افتاده است. شرلوك هلمز ردپاي حيواني را پيدا ميزخمي ديده مي
رو شده داند چه حيواني است. قبل از جر و بحث، نانسي با مرد زشتي در خيابان روبهبه حال نديده و نمي

 شود.مرد زشت آشكار ميهويت، جو و پيگيري شرلوك هلمزوشود. با جستكه باعث عصبانيتش مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب مردان چوب كبريتي.معماهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.231
   9789643077037 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللهاي پليسي، كودك و نوجوان، ادبيات بينداستان كلمات كليدي:
اند، ولي بعد از مدتي شود. زوجي زندگي خوبي را شروع كردهداستان با طرح معمايي شروع مي چكيده:

كند. مرد با توجه به عهدي آيد كه او را بسيار نگران و مضطرب ميصورت نقاشي براي زن ميهايي بهپيام
علت به شرلوك هلمز  كند، اما به شدت نگران همسرش است. به هميناند، از او سؤالي نميكه با هم بسته

ها نوعي رمز است و با هوشمندي به حل معما دست فهمد كه اين نقاشيكند. هلمز ميمراجعه مي
 يابد.مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب مردي با لب كج.ماجراهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.232
   9789643075781 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسيادبيات خارجي، ادبيات نوجوانان، داستان كلمات كليدي:
اين كتاب داستان مرد ثروتمندي است كه زندگي خوبي دارد، ولي در روز تولد پسرش ناپديد  چكيده:

گردد، با كه به دنبال اين مرد ميشود. هلمز درحاليهلمز متوسل مي شود. همسرش به شرلوكمي
 برد.ريزبيني خاص خودش به راز مرد پي مي
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 رقعي. ص.296 ،1394، افق: تهران مسافران سرزمين خورشيد.رمان نوجوان:.پور، سهيالهادي.233

   9786003530447 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:
   شناسيهاي بلند، ادبيات نوجوانان، روانداستان كلمات كليدي:

پري دختري است كه در تصادف يك دستش فلج شده، صورتش سوخته و مادرش را از كوه چكيده:
نشين ي به شدت افسرده و گوشهپرداند و از او متنفر است. كوهدست داده است. او پدرش را مقصر مي

برد تا آب و هوايي رود. پدرش، منوچهر، او را به خانه مادرش در روستا ميشده و حتي به مدرسه نمي
 دهد.عوض كند و حالش بهتر شود؛ اما اتفاقات جديدي براي او رخ مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيحبيبسيد  ي نظامي.معاهدههاي شرلوك هلمز:داستان.دويل، آرتوركانن.234
   9789643075811 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
كند. معاهده نظامي مهمي به دست او رسيده كه بايد از آن پرسي در وزارت امورخارجه كار مي چكيده:

اش كه با نامزد و برادر كپي بردارد، ولي در حين كار معاهده را مي دزدند. پرسي بيمار شده و در خانه
براي  شود و شرلوك هلمزشود. او به شرلوك هلمز متوسل ميكند بستري مينامزدش زندگي مي

 ايستد.اي به انتظار ميشب در گوشهكند و خود نيمهتحقيقات بيشتر پرسي را از خانه خارج مي

 

سيد  معماهاي شرلوك هلمز. هاي كارآگاهي جهان:مشهورترين داستان.دويل، آرتوركانن.235
   9789643077143 شابك: وزيري. ص.144 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيحبيب

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، ادبيات نوجوانان، ادبيات مللداستان كلمات كليدي:
و تسليم  كارآگاه هلمز و دستيارش دكتر واتسون با حل معماهاي پيچيده و مبهم جنايي چكيده:

داستان  18زنند. در اين جلد، اي را رقم ميكنندهجنايتكاران به دست عدالت ماجراهاي خواندني و سرگرم
كبريتي و شش مجسمه ناپلئون انتخاب و همراه با تصوير درج شده از جمله كليساي ييالقي، مردان چوب

 است.

 

 رقعي. ص.120 .1393. افق: تهران مگه من چند نفرم؟.رمان نوجوان:.خورشاهيان، هادي.236

   9786003530379 شابك:
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   فرديهاي بلند، روابط بينادبيات نوجوانان، رمان، داستان كلمات كليدي:

هاي مجتبي و رضا است كه هر دو به نوعي نگران مداستان كتاب حاضر درباره دو نوجوان به نا چكيده:
خورد كه مجتبي در مترو متوجه ناپديد شدن جايي كليد مياند. ماجرا از ازدواج مجدد مادر و پدرشان

راوي كتاب اول زند. شود و در ادامه، رويدادهاي گوناگون، بقيه داستان را رقم ميتلفن همراهش مي
 شود.شخص و يكي از اين دو نفر است و رمان از زاويه ديد او روايت مي
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 شابك: رقعي. ص.166 ،1394،قو: تهران هاي كاغذي.ممنون به خاطر گل.گيويان، عصمت.237

9789641560944   
   هنرجومخاطب: 

   سوم كاردانش اي، دهم كاردانش،اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي اجتماعي، نوجوانانهاي بلند، داستانداستان كلمات كليدي:

حال بود كه به تهران هايش را آهسته كرد. خوشزيبا وارد خيابان شد. كمرش را راست و قدم« چكيده:
دارد. در اين چيز تهران با انزلي فرق اينجا تهران است و از نظر زيبا همه». اند و ديگر در انزلي نيستندآمده

ترين احساسات و افكار و بيان دقيق جزئيات صحنه ها، توصيف عميقداستان پرداخت مناسب شخصيت
 شود، مخاطب تا انتهاي داستان با آن همراه باشد.سبب مي

 

 شابك: رقعي. ص.250 ،1394، گيسا: تهران موشكي به نام گاليله..آنسونهاينالين، رابرت.238

9786006885636   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   تخيلي- هاي علميادبيات ملل، نوجوانان، داستان كلمات كليدي:

افتد و سال پس از جنگ جهاني دوم اتفاق مي 15ماجراي اين داستان علمي ــ تخيلي حدود  چكيده:
شود كه قدرتمندترين نيروي نظامي كره زمين، پليس حفظ صلح سازمان ملل مي اي در آن ترسيمآينده

هاي است. درواقع ورود گاليله به فضا، نوع راه رفتن فضانوردها و ترسيم فتح ماه به دست انسان را در سال
 دهد.نه چندان دور نشان مي

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب موكل برجسته.هاي شرلوك هلمز:پرونده.دويل، آرتوركانن.239
   9789643075941 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي پليسي، نوجوانانادبيات خارجي، داستان كلمات كليدي:
كند و از او در مورد حل مشكلي كه مدار و ديپلماتي مشهور به شرلوك هلمز مراجعه ميسياست چكيده:

كار، دختر جواني از خانواده سلطنتي را فريفته و خواهد. مردي تبهبراي موكلش پيش آمده كمك مي
دارد. شرلوك دهند، ولي اثري نخواهد با او ازدواج كند. درباره گذشته مرد به دختر جوان هشدار ميمي

 شود چهره واقعي او را آشكار كند.هلمز با كمك زني كه در گذشته فريب اين مرد را خورده، موفق مي

 

كانون پرورش فكري كودكان و : تهران ترسم يادت برود دوستم داشتي.مي.ملكي، زيتا.240
   9786000100650 شابك: وزيري. ص.88 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   نويسي، خالقيتهاي آموزشي، نوشتن، داستانمهارت كلمات كليدي:
اند، هاي ساده و معمولي نوشته شدهاي است كه درباره موضوعكتاب حاضر شامل قطعات شاعرانه چكيده:

تواند ها ميكنند. اين يادداشتي اطراف، خواننده را دچار شگفتي ميولي با نگاهي دقيق و ظريف به دنيا
نويسي و نوشتن خالق باشد. همچنين كودكان و هاي داستانها و كارگاهمنبع خوبي براي مربيان كتابخانه

توانند خوب ديدن و جور ديگر ي ديدن را تجربه و تمرين ها مينوجوانان با تحليل و بررسي اين نوشته
 .كنند
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دفتر : تهران القضات همداني).ناله ماؤشان (داستان زندگي عين:مفاخر ايران.ساعلي، شهناز.241
   9789644763809 شابك: رقعي. ص.128 ،1394، نشر فرهنگ اسالمي

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، مفاخر ايراننامهسرگذشت كلمات كليدي:
ترين مهم را در غناي انديشه و پيشبرد تمدن بشر دانسته به شهادت تاريخ، تمدن اسالمي ارزنده چكيده:

است. در اين ميان سهم نخبگان مسلمان ايراني به قدري چشمگير است كه فلسفه، طب، رياضيات، عرفان 
ساز، به شرح تمدنو ادبيات بيشتر تجلي خود را مديون ايرانيان است. اين دفتر به منظور معرفي بزرگان 

 القضات همداني اختصاص دارد.بكر معروف به عينبن ابيزندگي ابوالمعالي عبداهللا

 

 شابك: پالتويي. ص.84 ،1394، پيدايش: تهرانكس.هايي به هيچنامه.اكبرپور، احمد.242

9786002962867   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات نوجوانان، انواع ادبي كلمات كليدي:

كند. در اين كتاب نگاشتن رويدادهاي روزانه قالبي است كه به تقويت توانايي نگارش كمك مي چكيده:
كند. زبان اثر ادبي و هايي با موضوعات گوناگون درج شده كه وقايع روزانه راوي را بازگو مينوشته

 دربردارنده توصيفات و تركيبات گوناگون است.

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران. حسين ابراهيميسرخ.نان و گل.پاترسون، كاترين.243
   9786000103255 شابك: رقعي. ص.288 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
اي در آغاز قرن بيستم روايت شده است، زماني كه ايالت متحده به اوج داستان زندگي خانواده چكيده:

قدرت خود رسيده بود. رزا دختر نوجواني است كه هميشه نگران حضور مادر و خواهر كارگرش در 
صرف ها منهاي متفاوتي خواهر و مادرش را از شركت در اعتصابكند با روشهاست. او سعي مياعتصاب

طلبانه به نمايش اي حقهاي مبارزهها، اميدها و سختيشود كه در آن بيمكند. مخاطب با فضايي آشنا مي
 درآمده است.

 

، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب ي مجرد.زادهنجيبماجراهاي شرلوك هلمز:.دويل، آرتوركانن.244
   9789643077006 شابك: وزيري. ص.16 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللهاي پليسي، كودك و نوجوان، ادبيات بينداستان كلمات كليدي:
كند و داماد كند؛ اما روز بعد عروس خانم فرار ميمرد سرشناسي با دختر ثروتمندي ازدواج مي چكيده:

اي كند و هلمز در ميهمانيهاي زن جوان را پيدا ميشود. پليس لباسنگران به شرلوك هلمز متوسل مي
 كند.كه ترتيب داده، معما را كشف مي
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، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. ابراهيميحسيننگهبانان..كريستوفر، جان.245
   9786000103491 شابك: رقعي. ص.196 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
تواند ديروز، امروز يا فردا رخ دهد. در داستان انگستان اين داستاني تخيلي است كه وقايع آن مي چكيده:

كه پدر و مادرش را از » راب«شود. پسري نوجوان به نام به دو بخش شهر مركزي و شهرستان تقسيم مي
 برد.پي مي بنديكند و به حقيقت اين تقسيمدست داده است، زندگي در هر دو قسمت را تجربه مي

 

 شابك: رقعي. ص.112 ،1394، نگاردانش: تهرانها.نمكيرمان نوجوان:.يوسفي، محمدرضا.246

9786003080294   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   مشاغل آزاد، رمان، ادبيات نوجوانان كلمات كليدي:

كس دوست ندارد نمكي شود. وقتي در باتالق نمك گرفتار ها روزگار عجيبي دارند. هيچنمكي« چكيده:
كتاب حاضر دربردارندة داستاني است كه با ». روي...آرام فرو ميشود و آرامشوي، زير پايت خالي ميمي

گذرانند و ز معادن روزگار مينثري روان و ادبي نگاشته شده و زندگي مردماني را كه از راه استخراج نمك ا
 روند در قالب داستان به تصوير كشيده است.زارها از بين ميگاهي در اين مسير در نمك

 

 شابك: رقعي. ص.264 ،1394، نوشته: اصفهانو اين بود انشاي ما..مهر، حسينفرخ.247

9786006582122   
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشحرفهسوم فني و  پايه تحصيلي:
   ها، ادبيات فارسينامهنويسندگي، سرگذشت كلمات كليدي:

دوستان دلباخته از هايي از ناموران فرهنگي و فرهنگآنچه در اين كتاب خواهيد خواند، خاطره چكيده:
با  از شرايط آن روزگار دارد و حقايقي شيرين را هايي كه نشانپرسش دوران مدرسه و زنگ انشاست.
هاي درس انشا، پرورش تفكر و آموختن عالوه آنكه شناخت هدفكند. بهزباني ساده و روان بيان مي

ها هايي است كه در اين كتاب به آنهاي انديشيدن، چگونگي تبديل انديشه به نوشتار از كليد واژهشيوه
 تأملي ويژه شده است.

 

، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران (رمان).وقت جنگ، دوتارت را كوك كن! .قوجق، يوسف.248
   9789644763649 شابك: رقعي. ص.448 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي تاريخي، ادبيات نوجوانانرمان، داستان كلمات كليدي:
هاي مردم صحرا و شرح دالوريداستان حاضر روايتي از ايستادگي و مقاومت مردم دلير تركمن چكيده:

و به » تپهگؤك«هاي روسيه تزاري (بعد از معاهده تركمانچاي) در قلعه طلبياين سرزمين در مقابل توسعه
انعقاد قرارداد  عبارتي، پاسداري از تماميت ارضي ايران است. اين رمان بازگوكننده جنگي است كه به

 انجاميد.»آخال«ننگين
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 .1393. افق: تهران پيچيد.وقتي گلچه باد در چارقدش ميهاي ايراني:عاشقانه.مهدوي، اعظم.249
   9786003530201 شابك: جيبي. ص.32

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي عاشقانه، ادبيات عامهادبيات كالسيك، ادبيات فارسي، داستان كلمات كليدي:
ها و تالش براي رسيدن به محبوب دلدادگي اي از ميراث ادب فارسي به روايتحجم عمده چكيده:

عاليم مايه عاشقانه در بر دارد و تهاي رمزگونه با بناختصاص دارد. از ميان اين آثار، مثنوي معنوي داستان
عاشقي كه در «آموزد. داستان اين كتاب برگرفته از حكايت خاص عرفاني را در اين قالب به مخاطب مي

 از مثنوي است و به زبان امروزي بازآفريني شده است.»گاه خواب او را بربودوعده

 

كانون : تهران گيرد.جيك ياد ميوقتي گنجشكي جيكرمان نوجوان امروز:.يوسفي، محمدرضا.250
   9786000101381 شابك: رقعي. ص.210 ،1394، پرورش فكري كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   اي، نوجوانانهاي حادثهادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
سرپرست و تنهاست. اين رمان، سرگذشت پسري كوچك به نام جميل است كه بر اثر حوادثي بي چكيده:

دهد و سعي بر آن است تا با اشاره به ماجراهاي داستان در كشور تاجيكستان و افغانستان روي مي
ين كند، نحوه مراقبت و نگهداري و راهنمايي اگونه جوامع، كودكان را تهديد ميخطراتي كه در اين

ترين آرزويش رسيدن به يار مهربان اي است كه بزرگكشيدهكودكان بازگو شود. جميل نوجوان زجر
 اش است.دوران كودكي

 

 رقعي. ص.170 ،1394، هوپا:تهران ويس و رامين.عشق هاي فراموش شده:.ابراهيمي، پيام.251

   9786008025085 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:
   هاي عاشقانه، نوجوانانادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:

اي مربوط به قرن پنجم هجري و سروده فخرالدين گرفته از منظومهاين كتاب روايتي عاشقانه بر چكيده:
كند كه در نهايت بعد از فراز رامين را بيان ميوار از عشق ويس و اسعد گرگاني است و ماجراهايي سلسله

هايي موفق از متون كهن ادبيات رسد. اين گونه آثار نمونهها به پايان ميهاي بسيار، با وصال آنو نشيب
 سازي نسل جوان با گنجينه ادب فارسي مفيد باشد.تواند در آشنافارسي است و مي

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران ها.هنگام الكپشترمان نوجوان امروز:.عبدي، عباس.252
   9786000102388 شابك: رقعي. ص.270 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، انقالب اسالمي، نوجوانانداستان كلمات كليدي:
برد. عادل در يكي از جزاير اين رمان، زندگي پسري به نام عادل است كه در دروان سربازي به سر مي چكيده:

دهد. رويداد اصلي داستان هاي پيش از انقالب اسالمي رخ ميكند و حوادث اين داستان در سالايران خدمت مي
آورند. رابطه عادل و دوستانش با دل ميخدمت عا شود كه چند تبعيدي سياسي را به پايگاه نظاميزماني آغاز مي

 دهد.هاست، وقايع اصلي داستان را شكل ميها و راز و رمزي كه ميان آنتبعيدي
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 شابك: جيبي. ص.102 ،1394، شركت انتشارات علمي و فرهنگي:تهرانهورامه..يسنا، ياسر.253

9786001217579   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:
   هاي بلندادبيات جنگ، جنگ ايران و عراق، داستان كلمات كليدي:

گرايانه است كه از زاوية منِ راوي بيان شده است. در اين داستان، داستاني بلند و واقع» هورامه« چكيده:
هاي جنگ تحميلي، مورد توجه قرار گرفته م در سالهاي رزمندگان اسالعمليات خيبر، يكي از عمليات

است. بيش از سه چهارم پيرنگ اين داستان براساس تداعي شكل گرفته است و دو شخصيت اصلي آن 
 زنند.هاي جالبي را در طول داستان رقم ميوحيد و منصور هستند كه پارادوكس

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. كلپوران صلحهوگو و ژوزفين..گريپه، ماريا.254
   9786000103729 شابك: رقعي. ص.132 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي بلند، نوجوانانادبيات ملل، داستان كلمات كليدي:
ها با مادرانشان آمده بودند، ولي براي ژوزفين روز خوشايندي نبود. اولين روز مدرسه همه بچه چكيده:

چراكه شكل و ظاهر معلم كالس با تصورات او مطابقتي نداشت. نگراني او بيشتر از آزار و اذيت دوستانش 
دث و ماجراهايي كردند. پس از مدتي، حوابود كه او را به دليل اينكه فرزند كشيش است، مسخره مي

 ها را به مهرباني تبديل كرد.پيش آمد كه نامهرباني

 

 شابك: رقعي. ص.128 ،1394، افق: تهران هويج بستني.داستان نوجوان:.زاده، فرهادحسن.255

9786003531000   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان، ادبيات عامهداستان كلمات كليدي:

هاي كوتاهي است كه رويدادهاي زندگي يك نوجوان كتاب پيش رو دربردارنده مجموعه داستان چكيده:
هاي زندگي خود را بازگو ها در هر فصل، يكي از تجربهكند. شخصيت اصلي ماجرارا از زبان او روايت مي

 شود.هايي بنا به اقتضاي رويدادها عاميانه مير با زباني ساده نوشته شده است كه در بخشكند. اثمي

 

، مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران ياداشت هاي اخوي.سرداران ايران شهيد باقري:.صامتي، مرثا.256
   9789643036140 شابك: جيبي. ص.144 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:

   جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ، نوجوانان كلمات كليدي:
هايي از زندگي سرلشكر حسن باقري بازگو شده است. او اول مهرماه در روايتي داستاني گوشه چكيده:

به شهادت  1361ماه سال بهمن 9در هاي جنوب شد و اي از پاسداران، راهي جبهههمراه عده 1359سال 
 المقدس، رمضان و... حضور داشت.المبين، بيتهاي فتحرسيد. وي در عمليات
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 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب ياقوت آبي. ماجراهاي شرلوك هلمز:. دويل، آرتوركانن.257
   9789643076795 شابك: وزيري. ص.16

   فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزدانشجويان دانشگاه مخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسي، ادبيات نوجوانانداستان كلمات كليدي:
شود. او خرد و در راه خانه گرفتار دزدان مياين داستان دربارة مرد فقيري است كه غازي مي چكيده:

شود. در گذارد. ولي ماجرا به همين جا ختم نميبراي نجات جان خود غاز را رها كرده و پا به فرار مي
هاي و به سرنخ گرددشود. شرلوك هلمز به دنبال صاحب جواهر ميقيمتي پيدا ميشكم غاز جواهر گران

 رسد.جالبي مي

 

 ،1394، ذكر: تهران. اهللا لزگيسيد حبيب يال شير. هاي شرلوك هلمز:پرونده. دويل، آرتوركانن.258
   9789643075835 شابك: وزيري. ص.16

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   المللهاي پليسي، كودك و نوجوان، ادبيات بينداستان كليدي:كلمات 
كند. روزي در اي ساحلي در خانة كوچكي زندگي مينشسته شده و در دهكدهشرلوك هلمز باز چكيده:

كند و با هايي بر پشت دارد. هلمز تحقيقات را شروع ميكند كه زخمكنار ساحل جسد مردي را پيدا مي
 كند، ولي اين بار قاتل يك انسان نيست.ماي مرگ آن مرد را كشف ميشم كارآگاهي خود مع

 

، مؤسسه خانه كتاب: تهران يحيي ماهيار نوابي. مشاهير كتابشناسي معاصر ايران:. شعباني، احمد.259
   9786002222114 شابك: پالتويي. ص.48 ،1394

   كتابدار/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيانمخاطب: 
   ها، هنر و فرهنگ، تاريخ معاصرنامهسرگذشت كلمات كليدي:

شناسان معرفي و شرح زندگي يحيي ماهيار نوابي از نوادگان خاندان وصال شيرازي و از كتاب چكيده:
هاي متنوع درباره اش به بيان ديدگاهايمعروف ايراني در اين كتاب آمده است. نوابي در طول حيات حرفه

نويس، شاعر و شناس، مقالهپرداخته است. دوران زندگي او به عنوان زبان هاي آذري و لهجه شيرازيزبان
 شناس در اين اثر بررسي شده است.كتاب

 

 رقعي. ص.120 ،1394، مؤسسه بوستان كتاب: قم يك حديث، يك داستان.. جباري مقدم، عباس.260

   9789640916490 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:
   داستان كوتاه، امامان، خانواده كلمات كليدي:

اي از رفتار، گفتار و كردار ائمه اي است كه گوشهگونههاي داستاناين كتاب حاوي حكايت چكيده:
اند كه براي مهمي مطرح شدهها نكات اخالقي و تربيتي كشد. در اين حكايتمعصومين(ع) را به تصوير مي

 ترويج و تحكيم وحدت خانواده بسيار كاربرد دارند.
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آغاز و انجام هستي و راهبري انسان؛ رويكردي نوين در طرح .رضامحمددربندي، سيد.261
 شابك: وزيري. ص.288 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران مباحث اعتقادي.
9789644763656   

   هنرآموزمخاطب: 
   هاي مذهبي، اسالم، قرآننظام كلمات كليدي:

ها تأكيد هاي خود به موضوع آغاز و انجام هستي و راه هدايت انساناديان الهي در اولين پيام چكيده:
اند و سخن مشترك همه آنها، اعتقاد به وجود خداي يگانه، پيروي از پيامبران و يادآوري معاد بوده داشته

اي يا تطبيقي ميان اديان هاست. در اين كتاب سعي شده مباحث و مطالب به جاي اينكه به صورت مقايس
هاي اسالم در باب بيان شود، به روش علمي و منطقي ارائه گردد. مطالب با محوريت معرفي ديدگاه

 هاي پربسامد تدوين شده است.پرسش

 

كانون : تهران هايش.ادبستان. آداب معاشرت و بعضي بنيانگويد:آسمان چه مي.طيب، محمد.262
   9789643918750 شابك: رقعي. ص.168 .1393. نوجوانانپرورش فكري كودكان و 

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات ديني، اسالم، آموزش اخالق كلمات كليدي:
هاي ديني سعي شده تا مباني آداب و اخالق معاشرت مندي از داستاندر نگاهي قرآني و با بهره چكيده:

مطالعه شود. در اين اثر مباحثي مانند برتري رضايت خداوندي بر رضايت ديگران، احترام گذاشتن به 
مزاياي وجوي موضوعي، آشنايي با يكديگر، رعايت دوري از دورويي بررسي شده و هدف از اين جست

 رعايت آداب معاشرت به لحاظ كمي و كيفي بوده است.

 

 ،1394، جمال: قم اسرار تربيتي نماز از ديدگاه قرآن و احاديث..محمدميرجليلي، علي.263
   9789642024681 شابك: رقعي. ص.152

   هنرآموزمخاطب: 
   اسالم، تعليم و تربيت، آموزش اخالق كلمات كليدي:

تواند با خداي خود ارتباط برقرار كند. انسان به عنوان موجودي اجتماعي فطرت الهي دارد و مي چكيده:
هاي ارتباطي در دين اسالم، اقامه نماز است. در اين مطالعه آثار تربيتي نماز بررسي شده و هر يكي از راه

ايجاد روحيه صبر، يك از آثار آن به تفكيك موضوع به بحث گذاشته شده است. ايجاد حالت خلوص، 
اي از اين آثار است. همچنين آثار تربيتي آشكار شدن توحيد و پرورش روحيه برخورد نيكو با مردم، نمونه

 نماز جماعت به طور مجزا بيان شده است.

 

 رقعي. ص.136 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي:تهرانانتظار تاريخ..زورق، محمدحسن.264

   9789644763625 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   تاريخ اسالم، فرق اسالمي، واليت، مهدويت كلمات كليدي:
نوشتار پيش رو درصدد است ريشه تضادهاي اجتماعي در ميان مسلمانان را از نظر تاريخي  چكيده:

رديابي كند. نگارنده با بررسي سير تحوالت دنياي اسالم از زمان بعثت پيامبر اكرم (ص) تا واليت امامان 
هاي مشترك تاريخي براي هاي گوناگون سعي در شناسايي ريشهو جانشينان ايشان در دوره شيعه

 شناخت بهتر هويت اسالمي و ديني و رسيدن به وحدت بيشتر داشته است.
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 وزيري. ص.364 .1393. انجمن اوليا و مربيان: تهرانانسان و تعالي روح..رشيدپور، عبدالمجيد.265

   9789644512902 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   قرآن، رشد شخصيت، خودآگاهي كلمات كليدي:
روح انسان همانند درياي بزرگي با امواج متالطم است و شرط حصول آرامش در زندگي،  چكيده:

مداومت بر توجه و شناخت حقيقت است. مفهوم محوري كتاب پيش رو چگونگي كسب آرامش، شناخت 
هاي مختلف زندگي است. مطالب كتاب با مشكالت گوناگون و بردباري در صحنهخود و چگونگي برخورد 

 گيري از تعاليم دين اسالم و آيات قرآن و احاديث ائمه اطهار (ع) نگارش يافته است.با بهره

 

كانون پرورش فكري كودكان : تهران براي باالرفتن ـ عبادت.گويد:آسمان چه مي.افزا، سعيدروح.266
   9789643918941 شابك: رقعي. ص.84 .1393. نوجوانانو 

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي آسماني، خدا شناسي، عبادتكتاب كلمات كليدي:
با تكيه بركالم خداوند در قرآن مجيد و با نگاهي موضوعي پس از پرداختن به نقش پيامبران در  چكيده:

هاي واجب معرفي شده و به دنبال آن درباره تأثير شناخت در عبادت ترين عبادتها، مهمهدايت انسان
به كاميابي از  شود. نقش عبادت در زندگي روزمره و چگونگي تعيين مسير براي رسيدنمطالبي ارائه مي

 ها توجه شده است.ديگر موضوعاتي است كه در كتاب به آن

 

هنر : تبريز بررسي و تبيين آيات اعتقادي در روايات اصول كافي..جعفرزاده، فريبااسكندر.267
   9786007460047 شابك: وزيري. ص.340 ،1394، اول

   هنرآموزمخاطب: 
   دينياسالم، امامان، تعليمات  كلمات كليدي:

يعقوب كليني برمبناي مباحث بناست كه محمد» اصول كافي«هايي از كتاب اين اثر شرح بخش چكيده:
اعتقادي به قلم نثر درآورده و هدف از اين مطالعه، بيان جايگاه عقل در شناخت مباني اعتقادي با توجه به 

ها معصوم در ميان انسان بيانات معصومين(ع)، كسب معرفت حقيقي به توحيد، اثبات استمرار وجود
 عنوان حجت ظاهري براي هدايت انسان و اثبات مقام امامت است.به

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهرانبهشت او.محمدي:بوي گل.افزا، سعيدروح.268
   9789643919825 شابك: وزيري. ص.86 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:

   اسالم، ادبيات ديني، نوجوانان كلمات كليدي:
مندي از مفاهيم قرآني، به جمله كوتاه به هم پيوسته و با بهره 117در اثر پيش رو در قالب  چكيده:

هاي بهشتيان و جهنميان و مراتب ترسيم دنياي پس از مرگ يعني بهشت و جهنم و نيز بيان ويژگي
بهشت و جهنم پرداخته شده است.متن آيات مورد استفاده در اين نگارش در پايان كتاب به همراه ترجمه 

 شده، همچنين تصاوير گوياي توصيفات درج شده در متن است.و نام مترجم ارائه
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 شابك: رقعي. ص.190 ،1394،خورشيدباران: تهرانپس از غروب خورشيد..نژاد، زهرايزدي.269

9789648515909   
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   تاريخ اسالم، شيعيان كلمات كليدي:

هاي حضرت علي (ع) به ياران و اصحابشان در باب موضوعات اثر پيش رو حاوي فرازهايي از نامه چكيده:
البالغه تدوين گرديده مختلف سياسي و اجتماعي و اخالقي است. مطالب با استناد به كتب حديث و نهج

حمد (ص) هايي از تاريخ صدر اسالم و رويدادهاي پس از رحلت حضرت ماست. در كتاب همچنين گزيده
 آمده است.

 

 شابك: پالتويي. ص.72 ،1394، زائر: قمخوانيم؟.چرا نماز مي.جوادمحدثي،.270

9789641803799   
   هنرآموزمخاطب: 

   اعتقادات مذهبي، عبادت، كودك و نوجوان كلمات كليدي:
هاي ديني يابد. نتايج اين عبادت پايهتوفيق بندگي و ارتباط با خدا با عبادت آگاهانه استمرار مي چكيده:

اي از دهد. اين كتاب مجموعهكند و او را به سوي روح زندگي سوق ميتر ميو اعتقادي انسان را محكم
 پردازد.اب بندگي ميقطعات ادبي، شعر و نثر روان است كه به جايگاه نماز و فلسفه آن و ادب و آد

 

روايت  40اهللا مرتضي مطهري؛ شرح چهل حديث عالمه شهيد آيت.رضايي، محمدمهدي.271
   9789642023929 شابك: وزيري. ص.288 ،1394، جمال: قم اعتقادي، اخالقي و اجتماعي.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   احاديث، اسالم، قرآن كلمات كليدي:
شك روايات و سخنان ائمه اطهار (ع) در آثار شهيد مطهري بسامد بااليي دارد و كمتر بحثي بي چكيده:

توان يافت كه در آن از احاديث استفاده نشده باشد. در اين كتاب از مجموع رواياتي كه استاد مطهري مي
ه صورت مستقل يا به مناسبت به آنها اشاره كرده است، چهل روايت اعتقادي، اخالقي و در كالم خود ب

اجتماعي همراه با مطالب مربوط به آنها از ميان آثار پراكنده ايشان گردآوري، تلخيص و بازنويسي گرديده 
 گرديده است. هاي كتاب درجها و پاورقينوشتها در پيقولاست. توضيحات مربوط به منابع آيات و نقل

 

 شابك: وزيري. ص.938 ،1394، جمال: قم حكايت نامه پيامبر..رضاابهري، غالمحيدري.272

9789642024933   
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 

   اسالم، پيامبران، ادبيات ديني كلمات كليدي:
موضوع از دوران زندگي پيامبر گرامي اسالم  162حكايت در  850اين كتاب شامل بيش از  چكيده:

تنها با انتخاب شده است. مخاطب با مطالعه اين حكايات، نه» االنواربحار«ها از كتاب است. بيشتر حكايت
بخش و درك عملي اصول شود، بلكه سبك و شيوه زندگي تعاليسيره حضرت محمد(ص) آشنا مي

 اخالقي را نيز خواهد آموخت.
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 شابك: رقعي. ص.80 ،1394،كتاب تارا: تهران حيا از منظر قرآن و حديث..رمضاني، عباس.273

9786007606186   
   هنرآموزمخاطب: 

   رفتار اجتماعي، اخالق اسالمي كلمات كليدي:
كتاب حاضر بر اساس آيات، احاديث و روايات بر پايه فطرت انسان و با تأملي ويژه در موضوع  چكيده:

پردازد.بحث مي» حيا«خودشناسي و خداشناسي به بحث درباره يكي از زيباترين صفات وجودي انسان، 
تأثيرگذاري اين  تنها بهحيايي موجب خواهد شد تا مخاطبان نهدرباره انواع حيا، موانع حيا و پيامدهاي بي

هاي ايجاد حيا را در موضوع در زندگي پي ببرند، بلكه به تنظيم رفتار و اعمال خود نيز بپردازند و زمينه
 خود تقويت كنند.

 

 شابك: رقعي. ص.208 ،1394، هنر اول: تبريزخردپردازي..عبداهللاآزاد، سيدامير.274

9786007460139   
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   تفكر، اسالم، نوجوانان كلمات كليدي:

راستايي عشق و عقل تالش كرده تا ثابت كند كه پرداختن به انديشه و كتاب با تكيه بر هم چكيده:
تنها عوامل رشد و پرورش انديشه بيان ورزي نيست. در اين راستا نهخردورزي به معناي نفي عشق و عشق

ورزي در رسيدن به اهداف گوناگون نيز تشريح شده است. يكي از ها و كاركردهاي انديشهلكه پيامدشده، ب
 ترين اهداف اين كتاب روشن كردن مسير تكامل و كشف حقيقت بر انسان است.مهم

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهراندانشنامه نهج البالغه (جلد اول)..الدينپرور، سيدجمالدين.275
   9789640808757 شابك: وزيري. ص.504 ،1394، برهان

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   فرهنگ اسالمي، راهنماي آموزشي، دانشنامه كلمات كليدي:
ها و ها، نامهكتاب با نگاهي جامع و با استناد به قرآن كريم به شرح مفاهيم و مضامين خطبه چكيده:

پرداخته است. اين مضامين موضوعات ديني، علمي، » البالغهنهج«كلمات قصار حضرت علي (ع) در كتاب
تدوين شده  هاي مستقلاساس مدخلفرهنگي، تعليم و تربيت، اخالق، سياست و... را در بر گرفته و بر

اساس جديدترين عنوان مخاطبان اصلي و براست. اين دانشنامه براي استفاده بهتر نسل جوان، به
 نويسي تنظيم شده است.استانداردهاي دانشنامه

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهراندانشنامه نهج البالغه (جلد دوم)..الدينپرور، سيدجمالدين.276
   9789640808764 شابك: وزيري. ص.918 ،1394، برهان

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   دانشنامه، امامان، اخالق اسالمي كلمات كليدي:
البالغه سيدرضي با توضيحات تكميلي كنيد، مفاهيم مطرح در نهجاي كه مطالعه ميدر دانشنامه چكيده:

پذيري، فقر، فطرت و...) ارائه شده است. كتاب، عالمان بزرگي كه هاي عبرت(شناخت دين، اقسام ظلم، راه
معرفي كرده است. اند و نيز صحابي خاص امام علي(ع) را البالغه شركت داشتهدر نشر و تدوين نهج

 ها در كتاب درج شده است.همراه شرح موضوعي آنالبالغه بهنهج79تا1هايهمچنين متن نامه
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 هاي ابديت؛ مرگ، برزخ، قيامت، بهشت و جهنم.دروازهگويد:آسمان چه مي.نادري، ناصر.277
   9789643918767 شابك: رقعي. ص.120 .1393. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي آسمانيادبيات ديني، اسالم، كتاب كلمات كليدي:
در كتاب پيش رو با نگاهي قرآني و زباني ساده، مفهوم يكي از اصول دين، يعني معاد بررسي و  چكيده:
هاي قرآني نيز استفاده شده است. با مطالعه اين كتاب مخاطبان به صورت جزئي اطالعاتي را از داستان

 آورد.هاي دنيايي معاد و نفخ صور به دست خواهند درباره پيشينه زندگي پس از مرگ، نشانه

 

 شابك: رقعي. ص.120 ،1394، كتاب تارا: تهراندعا از منظر قرآن و حديث..زارعي، رضا.278

9786007606285   
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   اسالمهاي آسماني، مناجات، امامان، كتاب كلمات كليدي:

مبحث دعا و نقش و اهميت آن در رابطه انسان با خدا، با استناد به آيات قرآن و احاديث ائمه  چكيده:
داري و نيز مراحل رسيدن به اي از راه و رسم دينمعصومين(ع) ارائه شده است. با اين مطالعه گوشه

عا از شرايط استجابت آن معرفي شود. همچنين اميد داشتن به خدا، استمرار و كثرت در دتكامل بازگو مي
 شود.شده و درباره هريك به اختصار توضيح داده مي

 

دفتر نشر فرهنگ : تهران دعوت اسالمي؛ مفاهيم بنيادين فرهنگ اسالمي..بشير، حسن.279
   9789644763311 شابك: وزيري. ص.424 .1393. اسالمي

   هنرآموزمخاطب: 
   هاي سياسياسالم، آزاديتبليغات مذهبي،  كلمات كليدي:

كند و اين نوع اي را طلب ميرشتهبررسي سازوكار دعوت اسالمي و ديني يك مطالعه بين چكيده:
هاي گوناگون و هاي علم است. در اين كتاب جنبهترين رويكردهاي كنوني در حوزهمطالعه از جمله مشكل

اطات بررسي و جانبه به علوم انساني و ارتبهاي تبليغات اسالمي و دعوت ديني با نگاه همهتعاريف و راه
 تشريح شده است. نگارنده در موارد لزوم، مطالب را با آيات قرآن مستند كرده است.

 

. هنر اول: تبريز السالم.عليه دنيا از منظر علي. جعفرزاده، رقيهجعفرزاده، فريبا/ اسكندراسكندر.280
   9786007460030 شابك: رقعي. ص.144 .1393

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   هاي مذهبياسالم، امامان، كتاب كلمات كليدي:
نوشته سيدرضي، ژرفاي نگاه امام » البالغهنهج«در رويكردي تحليلي و با تعمقي ويژه بر كتاب  چكيده:

بررسي و سبب علي(ع) به موضوع دنيا و دنياپرستي تشريح شده و مباني اخالقي و عزت در دنيا و آخرت 
كند كه راه رسيدن به اين عزت، داشتن شخصيت شود. همچنين كتاب يادآوري ميآن تذكر داده مي

اندوزي توأم با عمل، آزادگي و آزادمردي و كامل انساني است كه با ايجاد صفاتي چون زهدورزي، دانش
 عبرت از احوال گذشتگان همراه است.
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 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهرانراه او.محمدي:بوي گل.افزا، سعيدروح.281
   9786000100667 شابك: وزيري. ص.86

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات ديني، اسالم، كودك و نوجوان كلمات كليدي:
جمله كوتاه به هم پيوسته، مبحث زندگي پس از مرگ و نيز مباني  110در اين اثر در قالب  چكيده:

شناخت خداوند در روايتي ادبي بازگو شده است. در اين روايت موضوعاتي مانند در راه درست حركت 
باز نبودن و حسادت نكردن مورد تأكيد و تأمل قرار گرفته است. از آنجا كه در خواهي، هوسكردن، عدالت

نوشت كتاب متن و ترجمه اين آيات فهوم برخي از آيات قرآن كريم استفاده شده، در پينگارش متن از م
 درج شده است.

 

اهللا العظمي مكارم رساله احكام جوانان (پسران)؛ مطابق با فتاواي آيت.مكارم، مسعود.282
   9789645330581 شابك: رقعي. ص.176 .1393. امام علي بن ابيطالب(ع): قم شيرازي.
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   اسالم، اعتقادات مذهبي، احكام شرعي كلمات كليدي:

ها به دستورات و تكاليف عملي و درك احكام اسالم از منابع ديني سبب هدايت و ارشاد انسان چكيده:
اي از احكام شرعي در موضوعات مختلف بر طبق فتاواي شود. اين كتاب شامل گزيدهسعادت ابدي مي

 اهللا العظمي مكارم شيرازي است كه براي مطالعه پسران جوان و نوجوان آماده شده است.آيت

 

ها در تاريخ اسالم عصر رسول خدا ها و چهرهرويارويي صحنه.محمدقاسمي، حميد.283
 شابك: وزيري. ص.560 .1393. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران سلم.و آله و  عليه اهللاصلي

9789644763366   
   هنرآموزمخاطب: 

   تاريخ اسالم، قرآن، پيامبران كلمات كليدي:
هاي مختلفي از رويارويي هدايت و ضاللت، عزت و ذلت، وحدت و در تاريخ اسالم شاهد صحنه چكيده:

ايم. در اين اثر تالش گرديده تا با مطالعه دقيق تاريخ بيست و سه ساله رسالت تفرقه و حق و باطل بوده
تدوين گردد و هر  ساز گردآوري وها در آن دوران سرنوشتهايي از مواجهه چهرهپيامبر اكرم (ص)، نمونه

 ها بررسي شود.يك از موقعيت

 

ابوالقاسم  علي(ع).بن  آميز، جمالت قصار حضرت حسينسخنان حكمت.آوند، ابوالقاسم.284
   9789642790142 شابك: رقعي. ص.82 ،1394، انديشه پيك زبان: تهران. آوند

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانش اي، سومسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   احاديث، ترجمه، خوشنويسي كلمات كليدي:
آميز حضرت امام حسين (ع) است. هاي حكمتمجموعه حاضر دربردارنده كلمات قصار و جمله چكيده:

ها عالوه بر زبان عربي به دو زبان فارسي و انگليسي نيز برگردانده هاي قرآن و كلمهها، آيههمه جمله
هايي تواند به عنوان سرمشقگرفته شده است كه مي از خط نستعليق بهرهاند. در برگردان فارسي شده

 كار رود.براي زيبانويسي و تمرين خطاطي به
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: تهران البالغه.سرچشمه حكمت؛ جرعه اول: سياست و حكومت در نهج.اسماعيلي، محسن.285
   9789644763410 شابك: رقعي. ص.168 .1393. دفتر نشر فرهنگ اسالمي

   هنرآموزمخاطب: 
   هاي سياسي، حكومت ديني، اسالم، شيعياننظام كلمات كليدي:

هاي اساسي در حوزه فلسفه، حقوق و سياست نگارنده طي مباحث اين كتاب سعي دارد پرسش چكيده:
ها بحث كرده و در ادامه، كاركردهاي حكومت را پاسخ دهد. وي در گام نخست در باب داليل نياز به دولت

بر پايه  و وظايف آن را تشريح كرده است. در بخش پاياني كتاب نيز نقش و جايگاه مردم در حكومتي كه
 انديشه علوي بنيان نهاده شده را شرح و بسط داده است.

 

دفتر نشر : تهران )؛ تفسير آيات سياسي قرآن.2سياست در قرآن (.الهدي، سيداحمدعلم.286
   9789644763496 شابك: وزيري. ص.384 .1393. فرهنگ اسالمي

   هنرآموزمخاطب: 
   حكومت دينيهاي آسماني، اسالم، كتاب كلمات كليدي:

پردازد. در اين بررسي اين كتاب به تحقيق و كاوش در انديشه سياسي اسالم از منظر قرآن مي چكيده:
هاي خاص و نيز رابطه دولت و مردم و هاي عام و كارويژهها يا وظايف دولت در دو بخش كارويژههكارويژ

همچنين در اين مطالعه آمده است  هاي سياسي مورد بحث قرار گرفته است.نقش مردم در تصميم گيري
 كه مردم در حكومت صاحب نقش هستند.

 

: تهران شهروند مسئول با رويكردي به امر به معروف و نهي از منكر..زاده، فهيمهملك.287
   9786001143946 شابك: وزيري. ص.328 .1393. خرسندي
   هنرآموزمخاطب: 

   حقوق فردي و اجتماعي پذيري، اخالق اسالمي،مسئوليت كلمات كليدي:
نويسنده كتاب پيش رو در نگاهي به دين مبين اسالم و توجه ويژه به رويكرد امر به معروف و  چكيده:

نهي از منكر تالش دارد تا چگونگي كسب حقوق انساني را در راستاي تبديل شدن به يك شهروند 
تنها مسئول، آموزش دهد. درواقع انديشه اصلي مطرح در كتاب بر اين اصل استوار است كه هر انساني نه

كند نيز مسئوليت اي كه در َآن زندگي ميدر برابر اعمال خود مسئول است، بلكه در برابر عملكرد جامعه
گيري شخصيت بر بعد ديني، نقش فردي انسان و نيز نقش محيط در شكلدارد. در اين مسير عالوه

 اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 .1393. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران السالم جانشين راستين.عليهعلي.حكيمي، محمود.288
   9789644763335 شابك: رقعي. ص.184

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هانامهامامان، شيعيان، سرگذشت كلمات كليدي:
مندان با رجوع به هاي تأثيرگذار جهان اسالم براي عالقهشناخت امامان و پيامبران و شخصيت چكيده:

ترين رويدادهاي نامه و مهمشود. در اين كتاب زندگيهاي معتبر ديني و منابع دست اول ميسر ميكتاب
شريح شده است. زمان قبل و بعد از خالفت حضرت علي (ع) با استناد به آيات قرآن و احاديث اسالمي ت

 در هر بخش عالوه بر شرح وقايع، متن عربي آيه يا حديث همراه با ترجمه آن درج گرديده است.
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: تهران فرصتي براي انتخاب، موضوع ـ جبر و اختيار.گويد:آسمان چه مي.حكيمي، محمود.289
   9789643917159 شابك: رقعي. ص.104 .1393. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات ديني، داستان كوتاه، نوجوانان كلمات كليدي:
در روايتي داستاني موضوع جبر و اختيار به بحث گذاشته شده است. وقايع اين داستان در  چكيده:

آموزان در بحثي آزاد، درباره تأثير انديشه جبرگرايي بر دهد و بر اساس آن دانشمحيط مدرسه رخ مي
يگاه عقل و خرد شيوه زندگي انسان، تقدير و تفاوت آن با جبر و اختيار، نگاه فقها به جبر و اختيار و جا

اي بر آيات قرآن كريم دارد. هدف ديگر در اين روايت كنند. داستان تأمل ويژهدرباره اين موضوع بحث مي
 آموز محوري در فرايند تدريس است.تأكيد بر اصل دانش

 

. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران فرهنگ وقف؛ مفاهيم بنيادين فرهنگ اسالمي..بشير، حسن.290
   9789644763397 شابك: وزيري. ص.326 .1393

   عقود، عقد معين، فقه كلمات كليدي: هنرآموزمخاطب: 
نوعان است. در اين ها، مساعدت به آنها و خيررساني به همبشردوستي به معناي خدمت به انسان چكيده:

كتاب تالش شده است درباره مفهوم وقف به عنوان يك حوزه مهم علمي از منظر اسالمي و ديگر علوم 
كتاب با  ويژه ارتباطي و فرهنگي بحث شود. نگارنده مطالب علمي را در جاي جايمختلف اجتماعي، به

هاي مرتبط درج كرده و همچنين از آيات قرآن و احاديث اسالمي نيز براي استناد به مقاالت و كتاب
 تدقيق مطالب بهره برده است.

 

 شابك: وزيري. ص.224 .1393. آذر كلك: زنجانقرآن چراغ راه زندگي..رضاصالحي، علي.291

9786006359274   
   هنرآموزمخاطب: 

   هاي آسماني، فرهنگ اسالميكتاب كلمات كليدي:
سبك زندگي ديني، سبكي است كه الگوهاي مطرح در آن، از ترجيحات ديني يا براساس مباني  چكيده:

ديني پديد آمده است. در اين مطالعه كه كوششي بر اهميت و ضرورت كسب زندگي ديني از نگاه قرآن 
هاي خردورزي، اخالق و مايهي براساس بنهاي زندگي معرفي و فرهنگ زندگي اسالمكريم است، سبك
 شود.حقوق بررسي مي

 

 شابك: رقعي. ص.192 ،1394، كتاب تارا: تهرانمعاد از منظر قرآن و حديث..زارعي، رضا.292
9786007606292   

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   آسماني، اعتقادات مذهبي، معادهاي كتاب كلمات كليدي:
كنيد، شود. در كتابي كه مطالعه مياعتقاد به معاد روح انسان را پرورش داده و باعث تكامل مي چكيده:

موضوع زندگي پس از مرگ از نگاه قرآن كريم و با استناد به آيات و روايات و احاديث ائمه معصومين(ع) 
كردن توجه انسان به اصول اعتقادي و قرار گرفتن در مسير  شود. هدف از اين مطالعه معطوفبررسي مي

 حق و حقيقت و پايبندي به آن است.
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 شابك: رقعي. ص.148 ،1394، خورشيدباران: تهرانمقربين درگاه الهي..احمدي، نسرين.293
9789648515831   

   هنرآموزمخاطب: 
   عرفان، احاديث كلمات كليدي:

ها در جهت عبوديت و قرب الهي در تعاليم اسالمي همواره هدف از خلقت بندگان، تكامل انسان چكيده:
معرفي شده است. در اين كتاب پس از بررسي مفهوم قرب الهي و عوامل مهم رسيدن به اين مرتبه، 

به منابع مقربين و آثار و پاداش آنها در دنيا و آخرت تشريح شده است. مباحث كتاب با استناد  ويژگي
 مستند حديث و قرآن تدوين شده است.

 

. هنر اول: تبريز نماز سكوي اعتالي انسان.. جعفرزاده، رقيهجعفرزاده، فريبا/ اسكندراسكندر.294
   9786007460054 شابك: رقعي. ص.160 .1393

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

 نماز، عبادت كلمات كليدي:

 از رهايي نماز خداست، با گفتن سخن نماز است، آزادگي و وارستگي سرود و عبادات پرچم نمازچكيده: 
 و ها وابستگي از رهايي نماز است، انسان معراج و اعتال سكوي نماز است، اهللا با پيوند و ها الهه ي همه

  ... است وجود هاي جوانهي شكوفه و جويي حقمعياروتسليمپيماننمازهاست،وارستگيمنادي

 

 شابك: وزيري. ص.1328 ،1394، قدياني: تهران.سيد علي موسوي گرمارودينهج البالغه..295

9786002517067   
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 

   ها، تفسيرهاامامان، ترجمه كلمات كليدي:
هاي ها و حكمتها، خطبهكتاب شريفي از حضرت علي (ع) است كه حاوي نامه» البالغهنهج« چكيده:

اند. يكي از اين امام همام (ع) است. ايشان مطالب اين كتاب را خطاب به نزديكان و صحابه خود نوشته
شي صفحات هاي بارز اين اثر در اين است كه مترجم آن را به صورت مسجع ترجمه كرده است.حواگيويژ

 خورد.هاي فارسي كمتر به چشم ميگشاست كه در ديگر ترجمهنيز تحقيقي روشن و مشكل

 

نيكي و نيكان، احسان، انفاق و دستگيري، احترام به پدر گويد:آسمان چه مي.طبيب، محمد.296
 شابك: رقعي. ص.184 .1393. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران و مادر.

9789643919023   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   اخالق اسالمي، قرآن، داستان كوتاه، فضايل اخالقي كلمات كليدي:

صورت موضوعي، سعي دارد مفاهيم قرآن را به» گويدآسمان چه مي«كتاب حاضر، از مجموعه  چكيده:
پردازد. در داستان ده و روان بيان كند. اين داستان به موضوع نيكي، انفاق و احترام به پدر و مادر ميسا
كالسي و البته دوست صميمي بوديم و هر دو خود را براي آزمون سال و هممن و ناصر، هم«خوانيم: مي

تنها چهار سال از ما اي داشت به اسم محسن، عموي او كرديم. ناصر، عموي طلبهسراسري آماده مي
 ».كردساله رفتار ميحال به خاطر ادب، وقار و متانتش مثل يك مرد چهلتر بود، بااينبزرگ



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

85 

 

 رقعي. ص.24 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان:تهرانوصيت پدر..رضامياب،عليصادقي.297

   9789640808801 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشحرفهسوم فني و  پايه تحصيلي:
   تاريخ اسالم، ادبيات ديني، اخالق اسالمي كلمات كليدي:

اختصاص دارد. اين نامه دربردارنده » البالغهنهج 47نامه «كتاب در روايتي داستاني به باز روايي  چكيده:
آخرين وصاياي امام علي(ع) به امام حسن و امام حسين(ع) پيش از شهادت است. ترس از خدا، رعايت 

 هاي موضوعي اين نامه است.عدالت در قصاص، اجراي امر به معروف و نهي از منكر و ... از عنوان

 

: تهران نامه سياسي الهي حضرت امام خميني(ره).وصيت.مرادي، صادق/ سبزي، داود.298
   9786001144080 شابك: وزيري. ص.144 .1393. خرسندي
   هنرآموزمخاطب: 

   رهبران ديني، انقالب اسالمي، تاريخ معاصر ايران كلمات كليدي:
گذار جمهوري اسالمي نامه سياسي ــ الهي امام خميني(ره) بنيانكتاب به ارائه و بررسي وصيت چكيده:

 8نامه از يك مقدمه ه.ش نگاشته شده است، اختصاص دارد. اين وصيت 1361بهمن ماه  26ايران كه در 
با  اي، دو تذكر اساسي و هجده بند تشكيل شده است. مخاطبان با مطالعه اين كتابهشت صفحه

هاي امام خميني(ره) در نفي طاغوت و معرفي اسالم ناب محمدي (ص) و نيز مختصات فكري انديشه
  شوند.هاي چهارگانه فقهي، عرفاني، فلسفي و كالمي آشنا ميايشان با تكيه بر رهيافت

  
 

 

(مقدماتي و  SQL Server 2014گام بهآموزش گام.زاده، اميراحمدعبادي، غالمحسين/ معيني.299
   9789643884581 شابك: وزيري. ص.796 ،1394، صفار: تهران پيشرفته).

   هنرآموزمخاطب: 
   رايانه، فناوري و علوم تجربياي، علم افزار رايانهنرم كلمات كليدي:

هاي اطالعاتي در دنياست. هاي مديريت بانكترين سيستميكي از مهم SQL Serverافزار نرم چكيده:
اندازي اين برنامه، نحوه ايجاد پايگاه داده، در كتاب پيش رو همه مطالب مرتبط با آشنايي، نصب و راه

ها و... شرح داده شده است. در تدوين مطالب سعي دادههاي پشتيبان و بازيابي روش تهيه انواع نسخه
گرديده از زبان ساده بهره گرفته شود و موضوعات به ترتيب از ساده تا دشوار توضيح داده شود. در فرايند 

 هاي كارگاهي استفاده شده است.آموزش از رويكرد عملي و تمرين

 

 .1393. فدك ايساتيس: تهرانآوري اطالعات.اخالق فن.نوبري، سابينا/ توكلي، آرزو/ نوبري، آزيتا.300
   9786001601293 شابك: وزيري. ص.234

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   اي، آموزش اخالق، رفتار اجتماعيهاي رايانهشبكه كلمات كليدي:
يكي از كاركردهاي اينترنت برقراري ارتباط ميان افراد است. در اين اثر مجموعه قواعدي كه  چكيده:

كننده مناسب بودن يا نبودن رفتارها در فضاي مجازي است تبيين و تشريح شده است. محور اصلي تعيين
 .مطالب كتاب آموزش آداب معاشرت در شبكه بر اساس قواعد اخالقي و هنجارهاي اجتماعي است
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 هاي عالمه حلي:مجموعه كتاب. شهاب/ صالحه، عليرضاجهانگير، محمدرضا/ قدسي، سيد.301

   9786007755266 شابك: رحلي. ص.120 ،1394، حلي: تهران ).1نويسي پايتون (برنامه
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي رايانهنويسي رايانه، زباناي، برنامهافزار رايانهنرم كلمات كليدي:

آموزد كه دهد و به ما مينويسي نگرش ما را نسبت به مسائل پيش رو در زندگي تغيير ميبرنامه چكيده:
چگونه در مواجهه با مشكالت و مسائل پيش رو آنها را تحليل و به قطعات قابل حل تجزيه كنيم و در 

نويسي، زبان نه و برنامهحلشان را بيابيم. در اين كتاب عالوه بر مفاهيم پايه در باب كاربري رايانهايت راه
هاي مرتبط گام و همراه با مثال و تمرينبهنويسي پايتون و چگونگي كاركرد آن به صورت گامبرنامه

 آموزش داده شده است.

 

زاده حسين ابراهيم برنامه بنويسيم (جلد اول). cچگونه با.ديتل، پال جي/ ديتل، هاروي ام.302
   9789643884550 شابك: وزيري. ص.1008 ،1394، صفار: تهران. قلزم

   هاي رايانهنويسي رايانه، زباناي، برنامهافزار رايانهنرم كلمات كليدي:  هنرآموزمخاطب: 
اند و به همين خاطر و با توجه به را مختصر و موجز يافته Cدانشمندان علم كامپيوتر زبان  چكيده:
اند. اين كتاب را برگزيده Cاي زبان نويسان جدي و حرفههاي مختلف آن، بيشتر برنامهها و قابليتتوانايي

، به همراه خروجي حاصل از اجراي آنهاست. در هر فصل عالوه بر اهداف كلي Cبرنامه  206حاوي آموزش 
ها گنجانده شده است. اين اثر جلد اول هايي براي تثبيت آموختهآموزشي، مجموعه تمرينمكو تصاوير ك

 از اين مجموعه است.

 

 windowsمقدماتي عاملسيستم.رياحي، فرناز/ امين، شهناز.303 مؤسسه فرهنگي : تهران .7
   9786001243783 شابك: وزيري. ص.376 ،1394، هنري ديباگران تهران

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ايدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   اي، علم رايانهافزار رايانههاي عامل، نرمنظام كلمات كليدي:
افزار و كاربر است كه امكان اجراي همه افزار كامپيوتر و واسط ميان سختترين نرمويندوز اصلي چكيده:

ها به آورد. در اين كتاب مباني آموزش كار با ويندوز و مديريت برنامههاي مورد نياز را فراهم ميبرنامه
هاي شي، مجموعه فعاليتگام آموزش داده شده است. در هر بخش، عالوه بر تصاوير آموزبهصورت گام

 شده درج گرديده است.هايي براي تثبيت مطالب آموختهعملي و نيز آزمون

 

طراحي  :c#سري كتاب هاي آموزش زبان برنامه نويسي .راثي، جعفر/ گرجاسي ورزقاني، نادر.304
   9786004030489 شابك: وزيري. ص.240 ،1394، تايماز: تهران هاي تحت ويندوز.برنامه

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نويسي رايانه، آموزش، مواد درسيبرنامه كلمات كليدي:
هاي تخصصي بسيار زيادي است. در اثر ها نيازمند تجربه و دانشسازي برنامهاندازي و پيادهراه چكيده:

افزار ارائه شده است. مؤلف به مفاهيم پايه ها در اين نرمحاضر، مباحثي در زمينه چگونگي ساخت برنامه
طوركلي تشريح اي و بهههاي چندگانه، ساخت نوارهاي مختلف، كادرهاي محاورنويسي، ايجاد فرمبرنامه

 فضاي كار در اين محيط پرداخته است.
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، آوند دانش: تهران. زهرا جاويدطراحي شبكه. هاي داميز، كاربردي و سودمند:كتاب.لو، دوگ.305
   9786007022443 شابك: وزيري. ص.452 ،1394

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي اطالعاتيخودآموزها، علم رايانه، شبكه كلمات كليدي:
مند به ساخت يك شبكه اين كتاب به طور اختصاصي براي كساني نوشته شده است كه عالقه چكيده:

اند، اما با نقطه شروع اين كار و نحوه انجام آن آشنايي كافي ندارند. در اين اثر عالوه بر مزاياي  كامپيوتري
هاي مجهز به ويندوز، اصول مديريت بهينه حساب كاربري، پيكربندي رايانه اي، روشايانههاي رشبكه
 هاي مختلف تهيه نسخه پشتيبان و ديگر ابزارهاي مرتبط به صورت مفصل شرح داده شده است.روش

 

 ،1394، چكادايده پردازان : تهران. نمازيشراره اسماعيلكامپيوتر.شاهد عيني:.گلداسميت، مايك.306
   9786009431441 شابك: رحلي. ص.74

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانشدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاالمعارفخودآموزها، منابع اطالعاتي، دايرة كلمات كليدي:
ها كند. رايانههاي خاصي عمل ميريزيها يا برنامهرايانه دستگاهي است كه طبق دستورالعمل چكيده:

اند را اجرا كنند. در كتابي كه پيش رو داريد، هايي كه به صورت صحيح كدگذاري شدهقادرند همه برنامه
اي مرتبط با علوم اطالعات تخصصي درباره انواع كامپيوتر و كاركردهاي هر يك و نيز وسايل و ابزاره

 اند.اي همراه با شكل معرفي شدهرايانه

 

مباني زبان  :c#سري كتاب هاي آموزش زبان برنامه نويسي .گرجاسي ورزقاني، نادر/ راثي، جعفر.307
   9786004030472 شابك: وزيري. ص.310 ،1394، تايماز: تهران سي شارپ.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهو حرفه دهم فني پايه تحصيلي:

   نويسي رايانه، آموزش، مواد درسيبرنامه كلمات كليدي:
نويسي، ساختار در اثر حاضر، سعي شده است كه با يك نگرش كلي، مفاهيم بنيادي برنامه چكيده:

عاتي مورد بحث ها و ساختارهاي اطالها، متدها، انواع دادههاي كامپيوتري، عبارات و عملگرها، آرايهبرنامه
 واقع شود و يك ديد كلي در زمينه زبان موردنظر به مخاطبان ارائه شود.

 

 ،1394، آيين احمد(ص): قم .ICTسوم با  قدم در هزارهبهمعلم و آموزش قدم.انصاري، مژده.308
   9786007497340 شابك: رقعي. ص.64

   كارشناساندانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموز/ ساير مخاطب: 
   هاي آموزشي، فناوري آموزشي، مدارسنظام كلمات كليدي:

ويكم قرن دانايي و تغيير جهان از جامعة صنعتي به جامعة اطالعاتي است، چرا كه در قرن بيست چكيده:
رود. نوشتار پيش رو تحقيقي شمار مي ها بههاي انسانترين دارايياين عصر اطالعات و دانش اساسي

در مدارس هزارة ها و تحقيقات علمي جديد در باب يادگيري الكترونيكي فشرده و خالصه است كه ديدگاه
ها هاي داخلي و خارجي كه در همايشها و مقالهسوم را بررسي كرده است. مطالب كتاب بر اساس كتاب

 المللي ارائه شده، تدوين گرديده است.و مجامع بين
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پور، يداهللا/ شرقي، هوشنگ/ صدر، ميرشهرام/ فريبرزي شهرياري، پرويز/ اميري، حميدرضا/ ايلخاني.309
پور، الدين/ ياسياللهي، عال محمدرضا/ ميرحبيبعراقي، محمدعلي/ قندهاري، احمد/ هاشمي موسوي، سيد

 ص.880 ،1394، شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش: تهران رياضي. نامهدانش: مرجع. رضاغالم
   9786001264634 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، منابع اطالعاتي، خودآموزهاالمعارفها، دايرةنامهواژه كلمات كليدي:
هاي فضايي دنياي واقع است. در كتابي كه پيش رو هاي كميتي و شكلرياضيات دانش بستگي چكيده:

هاي هاي مختلف رياضيات، هندسه و اعداد همراه با تعاريف و نكتهداريد مفاهيم اصلي مربوط به حوزه
 ئه گرديده است.مهم هر مبحث درج شده است. در انتهاي كتاب فهرست واژگان انگليسي به فارسي نيز ارا

 

هنر : تبريز براي رشته حسابداري. 1رياضي عمومي .خسرقي، پروانهنسب، مجيد/ كاظميخليل.310
   9786007460276 شابك: وزيري. ص.132 ،1394، اول

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي: هنرجومخاطب: 
   هاآموزش رياضي، مديريت مالي، پرسش كلمات كليدي:

ترين مفاهيم رياضيات رشته حسابداري همراه با ترين و اصليموضوع اين كتاب آموزش مهم چكيده:
هاي رفع ابهام از موضوع، هاي متنوع توضيح داده شده و در ادامه، مفهوم حد تشريح گرديده و روشمثال

و كاربردهاي آن نيز  هاهاي بيشتر ارائه شده است. عالوه بر اين به موضوع مشتق، فرمولهمراه با مثال
 پرداخته شده است.

 

، صفار: تهران ها.مباحثي در رياضيات مهندسي و كاربردهاي آن.بيات، مرتضي/ جزمقدم، رحيم.311
   9789643884895 شابك: وزيري. ص.428 ،1394

   هنرآموزمخاطب: 
   هاآموزش رياضي، مهندسي، تمرين كلمات كليدي:

يكي از وظايف مهم مهندسان طراحي است و شرط الزم طراحي، تحليل است. كتابي كه پيش  چكيده:
رو داريد دربردارنده شرح مجموعه مباحثي چون معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي، توابع مختلط، 

ل روش تبديالت انتگرالي و... است. در هر فصل تالش شده موضوع درس به بياني روان و با تأكيد بر ح
مسئله تشريح گردد. در انتهاي هر بخش، براي تثبيت يادگيري، تعدادي مسائل حل شده گنجانده شده 

 است.

 

، فدك ايساتيس: تهران خوارزمي؛ نگاهي به عصر و آثار او.موسيبنمحمد.كنعاني، ناصر.312
   9786001601880 شابك: وزيري. ص.888 ،1394

   فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزدانشجويان دانشگاه مخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، رشد دانشنامهدانشمندان، سرگذشت كلمات كليدي:
دان مسلمان دان، منجم و جغرافيترين رياضيمحمد بن موسي خوارزمي نخستين و برجسته چكيده:

گردد. كتاب پيش رو كوششي براي بازنمايي است و تاريخ رياضيات در عالم اسالم با نام او آغاز مي
هاي نخستين كتاب راجع به دستاوردهاي علمي خوارزمي و جايگاه آنها در گستره دانش است. بخش

هاي بعدي، شهرت و آوازه جهاني طن اين دانشمند و زندگاني علمي وي در بغداد است و در بخشمو
 هاي گوناگون دانش و تأثير وي بر دانشمندان بعدي بررسي شده است.خوارزمي در حيطه
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ترمينولوژي جامع زبان  فرهنگ واژگان نوبل:. قاسمي، سعيد/ ميرتهامي، سعيد/ عدلي، هومن.313
 شابك: رقعي. ص.352 ،1394، ايران باستان: تهران دانشگاهي).انگليسي (زبان سوم و پيش

9786005710618   
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هانامهزبان خارجه، منابع اطالعاتي، واژه كليدي:كلمات 
هاي واژگان و سؤاالت درك مطلب يا فهم متن به دو عنصر اساسيِ براي پاسخ دادن به تست چكيده:

هاي كاربردي آنها تأكيد شده است. در اين كتاب سعي دايره لغات و شناخت كامل بر ساختارها و تفاوت
باً در اشكال ها غالخاطرسپاري آن ذكر شود. مثالشده به فراخور هر واژه، چندين مثال انگليسي براي به

 ها همراه است.مختلف دستوري و با معاني متعدد آن كلمه

 
  
 

 

 ص.28 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهرانآرش كمانگير..كسرايي، سياوش.314
   9789644329821 شابك: رحلي.

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي حماسيانواع ادبي، شعر، داستان كلمات كليدي:
آرش از سپاهيان منوچهر بود كه پس از پايان جنگ ايران و توران به عنوان كماندار ايراني، براي  چكيده:

و مشخص شدن مرز ايران و توران برگزيده شد. او از باالي كوه البرز با تمام نيرويش، تيري رها كرد 
 سپس جان داد. در كتاب حاضر روايت آرش كمانگير به صورت شعر ارائه شده است.

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران زميني.آوازهاي سيبشعر نوجوان امروز:.مرادي، مهدي.315
   9786000101046 شابك: رقعي. ص.52 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:

   هاي ارتباطي، نوجوانانادبيات فارسي، شعر نو، مهارت كلمات كليدي:
همراه با تصاوير مرتبط با متن است. شاعر تالش دارد به ، قطعه شعر 24كتاب پيش رو شامل  چكيده:

تواند سبب شادماني آدمي شود.توجه داشتن زندگي ميترين اتفاق در تبيين اين نكته بپردازد كه كوچك
 هاي ديگر اين اشعار است.به يكديگر و مهرباني كردن از موضوع

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران كنم.از خودم سوال ميشعر نوجوان امروز:.محقق، حامد.316
   9786000101053 شابك: رقعي. ص.40 ،1394، نوجوانان

  اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي: هنرجومخاطب: 
   ادبيات فارسي، شعر نو، شادي كلمات كليدي:

كنندگان به قطعه شعر اين كتاب با تصاويري مرتبط با متن، به تشويق و ترغيب مطالعه 19 چكيده:
پردازد. توصيه اشعار، نگرش مثبت به زندگي است و حس تعمق و تفكر را درباره شادي و خنده مي

 آورد.محتواي اشعار در مخاطب به وجود مي
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كانون پرورش : تهران چكد.خودكار من گُل مياز نوك شعر نوجوان امروز:.سعيدهاشمي، سيد.317
   9786000101725 شابك: رقعي. ص.44 ،1394، فكري كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شعر، نوجوانان كلمات كليدي:
بر آنكه نوجوانان را با سادگي و زيبايي زندگي روستايي و عظمت قطعه شعر اين كتاب، عالوه 15 چكيده:

آورد. همچنين تصاوير سازد، شور و شوق، طراوت و اميد را در آنان به وجود ميآفرينش پروردگار آشنا مي
 كند.حس رهايي را در مخاطبان زنده مي

 

كانون پرورش فكري : تهران ها به شادي باد بگرد.با فرفرهامروز:شعر نوجوان.طلب، بابكنيك.318
   9786000100995 شابك: رقعي. ص.32 ،1394، كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شعر نو، شادي كلمات كليدي:
قطعه شعر نو است. در تمامي اشعار كه با تصاوير مرتبط با محتواي  24اين كتاب دربردارنده  چكيده:

متن همراه است، هدف، انتقال انرژي مثبت و به صورت ويژه ايجاد اميد و شور و نشاط در زندگي است. 
 هاي زباني و شناختي خواهد شد.مطالعه اين اشعار سبب رشد كودكان و نوجوانان در حيطه

 

 شابك: رقعي. ص.184 ،1394، مصطفي قهرماني:قمباور بهار..قهرماني، مصطفي.319

9786000439651   
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات ديني، ادبيات جنگ، شعر كلمات كليدي:

هاي چهارپاره، دوبيتي و رباعي سروده شده و مضامين مذهبي، مجموعه اشعار اين كتاب در قالب چكيده:
اطهار(ع) و مقام واالي واليت را به نظم درآورده است. همچنين در اين مجموعه اشعاري نيز مثل مدح ائمه

ه آل سعود در منا و در توصيف برخي از وقايع جهاني، مانند جنگ غزه و مقاومت چندين ساله آنان، فاجع
 شهيد غواص سروده شده است.175شناسايي

 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران پرنده باران.شعر نوجوان امروز:.نظري، مهديه.320
   9786000101312 شابك: رقعي. ص.46 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شعر، فضايل اخالقي كلمات كليدي:
قطعه شعر اين كتاب به تبيين برخي از نكات اخالقي اجتماعي مانند حفاظت از محيط  19 چكيده:

بازي نكردن، اميد به آينده، راه و رسم دوستي پرداخته است. تصاوير نيز با زيست، تغيير در زندگي، لج
 يم متن مرتبط است.مفاه
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كانون پرورش فكري كودكان و :تهران پرنده خواهر من است.شعر نوجوان امروز:.ابراهيمي، جعفر.321
   9786000101404 شابك: رقعي. ص.56 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شعر نو، نوجوانان كلمات كليدي:
قطعه شعر اين مجموعه همراه با تصاوير مرتبط با متن است. شاعر در بيشتر اشعار خود از  24 چكيده:

تواند با عشقي رويايي التيام يابد. ديدن زيبايي طبيعت و غرق شدن در گويد كه ميغمي پنهان سخن مي
 كند كه در اشعار توضيح داده شده است.آن به ترسيم اين عشق كمك شاياني مي

 

 ص.210 ،1394، بامن: تهرانتصحيح انتقادي ديوان ثنايي مشهدي جلد اول..مي، ميترابيغ.322
   9786007776278 شابك: وزيري.

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   انواع ادبي، شعر، شاعران كلمات كليدي:
محوري اين كتاب تصحيح و تعليق ديوان ثنايي مشهدي است. خواجه حسين ثنايي از شاعران موضوع  چكيده:

بزرگ قرن دهم است و ديوان او بيش از سه هزار بيت شعر دارد. اشعار او در قالب قصيده، غزل، رباعي و... است. 
 سازد.گاه خواننده بسيار برجسته ميسازي را در نپردازي و تركيبمطالعة اين اشعار تخيل، تصويرسازي، مضمون

 

 ص.128 ،1394، بامن: تهران تصحيح انتقادي ديوان ثنايي مشهدي جلد دوم..بيغمي، ميترا.323
   9786007776292 شابك: وزيري.

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   انواع ادبي، شعر، شاعران كلمات كليدي:
كتاب حاضر شامل غزليات خواجه حسين ثنايي مشهدي، از شاعران بزرگ و تواناي روزگار  چكيده:

سنج صفوي است كه تحليلي انتقادي را نيز به همراه دارد. اين شعرها نشان از تخيل قوي و ذهن نكته
 هاي او از تصويرهاي زيبا سرشارند.همين دليل سرودهشاعر دارند و به

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران تلنگر باران.شعر نوجوان امروز:.حميدرضاشكارسري،.324
   هنرجومخاطب:  9786000101732 شابك: رقعي. ص.48 ،1394، نوجوانان

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   شناسي، نوجوانانروانادبيات فارسي، شعر نو،  كلمات كليدي:

مندي از تصاوير، سادگي دوران كودكي را به خوانندگان قطعه شعر اين مجموعه با بهره 33 چكيده:
داند. صادق كند. همچنين زنده نگه داشتن كودك درون را براي ادامه زندگي ضروري مييادآوري مي

 بودن با خود از ديگر مواردي است كه در اين اشعار به آن اشاره شده است.

 

 ص.28 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهرانجمك.جم.كيانوش، محمود.325
   هنرجومخاطب:  9786000103460 شابك: خشتي.

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات فارسي، انواع ادبي، شعر كلمات كليدي:

خويي قطعه شعر براي كودكان است. شاعر در يكي از شعرها به نام خوش 10كتاب حاضر شامل  چكيده:
خو، جهاني گويد و معتقد است كه جهان پر از غم است؛ ولي آدم خوشاخالقي سخن مياز شادي و خوش

مضمون همه خواهد كه در انسان بودن ما را ياري كند. غم دارد. در شعر ديگري به نام دعا از خدا ميبي
 شعرها يادآوري شادي، دوستي و مهرباني است.
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كانون پرورش فكري كودكان و : تهران چتري از پرنده.شعر نوجوان امروز:.شفيعي، كمال.326
   9786000101749 شابك: رقعي. ص.42 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شعر نو، نوجوانان كلمات كليدي:
اي شيرين از عدم قطعه شعر همراه با تصاوير مرتبط با متن دارد كه به گونه 15كتاب حاضر  چكيده:

 كند.راند و عاشقانه ديدن را به همگان توصيه ميهاي گوناگون آدمي سخن ميدلبستگي به دنيا و دلتنگي

 

 ص.40 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهرانچرا تو سنگي؟..ملكي، بيوك.327
   9786000101978 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   انواع ادبي، شعر، ادبيات نوجوانان كلمات كليدي:
قطعه شعر اين كتاب درباره بهار، صلح، زندگي، جنگ و سكوت است. شاعر درباره درختاني  20 چكيده:

هاي سر به فلك كشيده به جاي درختان سخن شوند، درباره تابش خورشيد و ساختمانكه قطع مي
 گويد. شاعر معتقد است كه خنده يك گل براي زندگي كافي است.مي

 

كانون پرورش فكري كودكان : تهران هاي بستني.چهارشنبهنوجوان امروز:شعر.موسويان، انسيه.328
   9786000101985 شابك: رقعي. ص.40 ،1394، و نوجوانان
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   اجتماعيهاي ادبيات فارسي، شعر نو، مهارت كلمات كليدي:

داند. شاعر قطعه شعر اين كتاب همراه با تصاوير مرتبط، محبت را درمان هر درد بشر مي 20 چكيده:
دهدكه در اين راه بايد به داند و تذكر ميترين عوامل رسيدن به موفقيت را اعتماد به نفس مييكي از مهم

 هاي موجود توجه ويژه داشت.نشانه

 

حاج ميرزا مهدي شكوهي ( از شعراي بزرگ آذربايجان .، مسعودغالميهيوسف/بيگ باباپور،.329
   9786007509586 شابك: وزيري. ص.202 .1393. منشور سمير: تهران در دوره قاجار).

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، نظمنامهسرگذشتشاعران،  كلمات كليدي:
ه.ق) را ارائه  1247ــ  1313نويسنده در كتاب حاضر بخشي از زندگي و آثار مهدي شكوهي ( چكيده:

اي از دوستان متفكر خود در تبريز و مراغه كرده است. وي از شاعران دوران مشروطه بود. او به همراه عده
ز ميرزا ريزي مشروطيت زحمات بسيار زيادي را متحمل شد. ادر گسترش فرهنگ و علوم جديد و پي

توان به لطايف و ها ميمهدي آثاري در ادبيات، به تركي و فارسي به جاي مانده است كه از ميان آن
هايي از ظرايف كه به تقليد از آثار عبيد زاكاني تأليف شده است و سيصد بند در مرثيه، اشاره كرد. قسمت

 هر دو اثر در كتاب آورده شده است.

 

 ،1394، بخشايش: قم سي.(س) حماسيهحسين(ع) اوجاليغيندا زينب.ينالددانيالي، سيدنجم.330
   هنرجومخاطب:  9789641822585 شابك: رقعي. ص.225

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   عاشورا، شعر، تركي، امامان كلمات كليدي:

كتاب حاضر مجموعه اي است از اشعار تركي در مدح و منقبت اهل بيت (ع)، دفاع مقدس، صلح  چكيده:
 جهاني، وضعيت امروزي جهان بشر و نيز اشعاري درباره مناظر طبيعت به همراه ترجمه فارسي آنها.
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كودكان و كانون پرورش فكري :تهران خوش به حال من.شعر نوجوان امروز:.ساالروند، فاطمه.331
   9786000101756 شابك: رقعي. ص.48 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي ارتباطيادبيات فارسي، شعر نو، مهارت كلمات كليدي:
قطعه شعر اين مجموعه، به همراه تصاوير به توصيف موضوعاتي چون خدا، عشق، زندگي و  19 چكيده:

اميد به زندگي، صلح، آرامش و دوستي پرداخته است. ضمن آنكه شعر پاياني كتاب پرسشي ساده را 
 اند؟مطرح كرده است. چرا عابران اين جهان اين روزها بي تبسم و ناآرام شده

 

كانون پرورش : تهران ها براي من.ها براي تو پرندهدرختشعر نوجوان امروز:.نظري، مهديه.332
   9786000101329 شابك: رقعي. ص.36 ،1394، فكري كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نوجوانان انواع ادبي، شعر نو، كلمات كليدي:
گويد كه قطعه شعر كوتاه است. شاعر در اين شعرها از كساني كه مي 18كتاب حاضر دربردارنده  چكيده:

ها و از پروانه شدن؛ از مسافر در راه و از يك اشاره معشوق؛ از روشني و اند، از راز رهايي گنجشكرفته
 »ست ديگر!قُل افتاد، قلب سماور. مادربزرگم نياز قُل«خاموشي.در شعر خاموشي آمده است:

 

 شابك: رقعي. ص.126 ،1394، قو: تهران ديدن او اتفاقي ساده بود..حاجيالري، علي.333

9789641560869   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   انواع ادبي، شعر، شاعران كلمات كليدي:

هاي غزل، چهارپاره و نيمايي است. مضمون اغلب اين اين كتاب دربرگيرندة اشعاري در قالب چكيده:
تنها مخاطبان با نحوة سرودن شعر شعرها عاشقانه، اجتماعي و آييني است. با مطالعة اين شعرها نه

 يابند.ها دست ميشوند، بلكه به لذت روحي عميقي نيز از مطالعة آنشاعران معاصر آشنا مي

 

 شابك: رقعي. ص.88 ،1394، فرشيم: مشهدهاي پيچك.راز پلك.راحلي، محمد.334

9786009595327   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   انواع ادبي، شعر، ادبيات فارسي كلمات كليدي:

سخن پارسي درياي ژرفي است كه غواصاني زبردست در آن شناور شده و از عمق آن  چكيده:
اند. مجموعه شعر حاضر شامل چندين شعر مرواريدهاي معرفت صيد و به عاشقان اين زبان هديه كرده

هاي طبيعت مانند باران، باد، خورشيد و دريا بهره برده است. در ها از جلوهاست كه شاعر در تمامي آن
ام. قلب من مهد خواستم، همان شدهچه ميام. آنمژده! مژده! كه باغبان شده« كي از اشعار آمده است:ي

 ».امكودك عشق است، مهد احساس ارغوان شده
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كانون پرورش فكري : تهران سكوت خيس درختان.شعر نوجوان امروز:.پوروهاب، محمود.335
   9786000101763 شابك: رقعي. ص.52 ،1394، كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شعر نو، تعامل اجتماعي كلمات كليدي:
ها پرداخته است. توكل بر خدا، كار براي قطعه شعر اين مجموعه به زندگي اجتماعي انسان 17 چكيده:

به دست آوردن رزق و روزي، رفاقت و صبر و تحمل از موارد اشاره شده در اين اشعار هستند. تصاوير 
ي بر داشتن ارتباط موضوعي با اشعار، منجر به تقويت قدرت خالقيت و نيز تجسم ذهنكتاب عالوه

 شوند.مي

 

 وزيري. ص.342 .1393. سفير اردهال: تهران سيصد بند در مرثيه..شكوهي، حاج ميرزا مهدي.336

   9786003132221 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   اسالميهاي ادبيات فارسي، شعر، مناسبت كلمات كليدي:

اي، از شعراي دوران مشروطيت در بندي در سيصدبند از ميرزا مهدي شكوهي مراغهتركيب چكيده:
كند. حسين(ع) تا بازگشت اهل بيت(ع) را روايت ميآذربايجان ارائه شده است. اين مرثيه واقعه خروج امام

كه برخي روايات ايراني و  هاي دوره زماني خودسير وقايع همان روايت متداول است، البته با ويژگي
 شود.احساسي را شامل مي

 

كانون پرورش فكري : تهران وحش. شاعري در باغشعر نوجوان امروز:.الديناكرمي، جمال.337
   9786000101039 شابك: رقعي. ص.56 ،1394، كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   انواع ادبي، شعر، كودكان كلمات كليدي:
قطعه شعر كتاب درباره حيوانات مختلف، نوع و محل زندگي، شكل ظاهري و تغذيه  23 چكيده:

هاست. به منظور آشنايي كودكان با اين حيوانات، شاعر درباره هريك توضيحي داده و براي درك بهتر آن
داند و يا هاي سنجاقك را عالمت ورود ممنوع ميشبيه استفاده كرده است. او ضربدر بودن بالمطلب از ت

لرزش تصوير ماه در آب را نشانه ترس ماه. تصاوير مرتبط با متن انتخاب شده و قدرت تجسم كودكان را 
 كند.تقويت مي

 

شهادت حضرت صديقه شجره طيبه: برگزيده مرثيه و نوحه .رسول زاده (آشفته)، جعفر.338
   9789649724003 شابك: رقعي. ص.68 ،1394، مرسل: كاشان كبري.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي اسالمي، امامانشعر، مناسبت كلمات كليدي:
در بردارنده اشعاري به مناسبت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در قالب » شجره طيبه« چكيده:

هاي شعري قصيده، غزل، چهارپاره و... است. در اين كتاب ترجمه خطبه منظوم مرثيه و نوحه در سبك
 حضرت زهرا(س) خطاب به زنان مدينه نيز آورده شده است.
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كانون پرورش فكري كودكان و :تهران قطار چهارشنبه.امروز:شعر نوجوان.هاشمي، منيره.339
   9786000101770 شابك: رقعي. ص.36 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   انواع ادبي، شعر، نوجوانان كلمات كليدي:
قطعه شعر است كه درباره موضوعاتي مانند مهرباني، زندگي، بهار،  14كتاب حاضر شامل  چكيده:

اي كه در اعماق سرد خاك مدفون است، پرواز كبوتران در آسمان، پرندگان و دعاست. شاعر درباره دانه
د و كنهاي مادر را به دو فرشته تشبيه ميگويد. او دستآسمان آبي و قطار پرشتاب زندگي سخن مي

 .هاي روي شاخه درخت را به شكوفهگنجشك

 

كانون پرورش فكري كودكان و :تهران كنار ايستگاه دل.شعر نوجوان امروز:.اهللا، داوودلطف.340
   9786000101787 شابك: رقعي. ص.56 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شعر، نوجوانان كلمات كليدي:
قطعه شعر به همراه تصاويري مناسب با متن است. در اين اشعار به  19كتاب حاضر دربردارنده  چكيده:

موضوعاتي چون عشق و پايداري در آن، شناخت خدا با توجه به جهان كائنات، تنهايي و توجه به همنوع 
 اشاره شده است.

 

 رقعي. ص.208 ،1394، سخندرج: بجنورد نيم نگاهي به فرهنگ ايراني اسالمي..حصاري، علي.341

   9786007483794 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ها، دانشمندان، شاعراننامههنر و فرهنگ، سرگذشت كلمات كليدي:

كند. در آموزان معرفي ميهايي از فرهنگ ايراني ــ اسالمي را به دانشنويسنده در اين اثر گوشه چكيده:
نامه بزرگان ايران همچون دهد، سپس به زندگيهمين راستا ابتدا درباره تاريخ ايران توضيحاتي مي

امل سرودهايي به كند. بخش دوم كتاب شابوريحان بيروني، جامي، سعدي، پرفسور حسابي و... اشاره مي
 هاي مختلف مانند عيدهاي ملي، مذهبي و دهه فجر است.مناسبت

 

 شابك: وزيري. ص.178 ،1394، مرسل: كاشانهمپاي عشق..هيزمي آراني، جعفرعلي.342

9789649724133   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   انواع ادبي، شعر، جنگ ايران و عراق كلمات كليدي:

هاي دفاع مقدس است. محتواي موضوعي اين مجموعه حاوي اشعاري دربارة ايثار، جهاد و ارزش چكيده:
سازد. در اين شعرها اين شعرها مخاطبان را با حس مشترك ميان شاعر و دفاع مقدس همراه مي

گاهي، حفظ استقالل و تماميت ارضي، احترام به حقوق الهي و هايي همچون نقطة تجلي بصيرت، آموضوع
 يابيد.مردم، مبارزه عليه ظلم و... را مي
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كانون پرورش فكري كودكان : تهران نوازي نسيم و برگ.همشعر نوجوان امروز:.اي، رودابهحمزه.343
   9786000101794 شابك: رقعي. ص.56 ،1394، و نوجوانان
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات فارسي، شعر نو، نوجوانان كلمات كليدي:

قطعه شعر،شاعر تالش كرده تا آهنگ زندگي را در عميق نگريستن به رخدادهاي  21در اين  چكيده:
ها از زواياي گوناگون و در نتيجه آن رسيدن به خداشناسي بنوازد. شناختي كه طبيعي و بررسي آن

 شود. ضمن آنكه تصاوير كتاب گوياي محتواي دروني اشعار است.موجب شادي آدمي مي

 

كانون پرورش فكري : تهران اي جديد نيست.هيچ عشق تازهنوجوان امروز:شعر.تركمن، فاضل.344
   9786000101800 شابك: رقعي. ص.57 ،1394، كودكان و نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نوجوانانانواع ادبي، شعر، ادبيات  كلمات كليدي:
قطعه شعري ارائه شده در كتاب حاضر درباره عشق، تنهايي، خستگي و افسردگي است. در  24 چكيده:

ها انتظارش را و در شعر كشد و در شعر ديگري ساليكي از شعرها شاعر تنهايي خود را به تصوير مي
 كند.هاي ساكت و سردش را توصيف ميبعدي شب

 

 شابك: رقعي. ص.40 ،1394،هنر اول: تبريز يادگاري شمع براي پروانه..عبداللهي، بهنام.345

9786007460399   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات فارسي، انواع ادبي كلمات كليدي:

هايي گويد. شعرها به موضوعشاعر اشعار اين كتاب، نوجواني است كه با عشق سخن مي چكيده:
قطعه شعر سپيد كتاب  20ساالن مناسب است. در پردازد كه هم براي نوجوانان و هم براي بزرگمي

اش و از يادگاري حاضر، شاعر از موضوعاتي مانند خاطرات خود با مادربزرگش، از چرخه عشق زندگي
 گويد.براي پروانه ميشمع

 

 شابك: رقعي. ص.48 ،1394، پيدايش: تهرانيك راه كوتاه تا ماه..رهنما، شاهين.346

9786002961389   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   شعر نو، ادبيات نوجوانان كلمات كليدي:

هاي گسترش دايره واژگاني بسيار خواندن متون ادبي و شعر و داستان است. كتاب يكي از راه چكيده:
هاي ادبي و فنون حاضر مجموعه شعرهايي در قالب نيمايي و با زبان ساده در بر دارد كه عالوه بر لطافت

 كند.ها و تركيبات جديد آشنا ميمندان را با واژهبالغت، ذهن عالقه
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كانون پرورش فكري كودكان و :تهران طاقت.يك شعر بيشعر نوجوان امروز:.نژاد، افسانهشعبان.347
   9786000101817 شابك: رقعي. ص.54 ،1394، نوجوانان

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نو، نوجوانان ادبيات فارسي، شعر كلمات كليدي:
هاي قطعه شعر اين مجموعه با تصاوير مرتبط با متن همراه است.شاعر، خوانندگان را از غم 21 چكيده:

ها را به شادي و رويدادهاي زيباي زندگي و جهان پيرامونشان معطوف دارد و توجه آنزودگذر برحذر مي
 خورد.هايي است كه در اين اشعار به چشم ميسازد. جان بخشي، يكي از آرايهمي

 
  
 

 

: تبريز اطلس كارآفريني مشاغل بومي (منطقه ميانه)..بهتري، حسين/ ياري تركي، ارشد.348
   9786007101612 شابك: وزيري. ص.192 ،1394، آلتين

   هنرجو/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانش پايه تحصيلي:

   مشاغلهاي شغلي، مشاغل آزاد، مديريت فرصت كلمات كليدي:
وكار يا سازمان جديد است، كه يكي از  كارآفريني در واقع فرايند ايجاد و تأسيس كسب چكيده:
ترين اثرهاي قابل توجه آن ايجاد اشتغال است. نگارنده در كتاب حاضر پس از معرفي شهرستان كوچك

اعي آن، انواع بازارهاي كار و نهادهاي مرتبط با اشتغال و ميانه و بيان مختصات جغرافيايي، سياسي و اجتم
 كند.هاي هر يك معرفي ميكارآفريني در اين شهرستان را با ذكر ويژگي

 
 

 

 ص.108 ،1394، طلوع دانش:تهران آموزش تفكر انتقادي..كيا، مهديابوالفضلي، الهام/ معيني.349
   9786006637167 شابك: پالتويي.

   مربي/ والدين/ مشاور/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   تفكر خالق، تعليم و تربيت كلمات كليدي:

مايه تفكر پردازد كه بنكتاب حاضربراي آموزش شيوه تفكر به بررسي فرايندهاي يادگيري مي چكيده:
هاي رشد شناختي است. بدين منظور ضمن بيان ضرورت و اهميت تفكر نقادانه در آموزش مسئله محور، شيوه

 ي قرار داده است.هاي درسي و نيز كاربردهاي مختلف اين نوع تفكر را مورد واكاوو آموزش آن را در كالس

 

 شابك: رقعي. ص.104 ،1394،عصر جوان: قم آموزش مسابقات فرهنگي مذهبي..جوادايزانلو،.350

9786006173672   
   هنرآموزمخاطب: 

   هافرهنگ اسالمي، تفريحات سالم، سرگرمي كلمات كليدي:
سازي شده از مسابقات ها شبيههايي است كه بسياري از آناين نوشتار حاوي شرح مسابقات و بازي چكيده:

معمول و مرسوم در ميان كودكان و نوجوانان جامعه هستند؛ با اين تفاوت كه به اين مسابقات جهت ديني و 
 ح داده شده است.فرهنگي داده شده است. در هر مسابقه، ابزار مورد نياز و مراحل انجام آن توضي
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مصطفي قادري، مريم  ابزارهايي براي موفقيت در تدريس آنالين.علوم تربيتي:.داولي، ليزا.351
 شابك: وزيري. ص.310 .1393. سمت: تهران. جابر، پروين حشمتي وحيد، نسرين حبيبي

9786000200879   
   هنرآموزمخاطب: 

   و علوم تجربي وسايل آموزشي، روش تدريس، فناوري كلمات كليدي:
راهبردهاي اين كتاب بر ايجاد روابط مستقيم يادگيري ميان معلم و يادگيرنده متمركز است.  چكيده:

هاي نظري و عملي تدريس برخط (آنالين) را بررسي و نقد گانه كتاب جنبههاي نهنگارنده در فصل
هاي كوچك، پيام فوري، كنفرانس ها، گروههاي هر ابزار (انجمنها و كاستيكند. وي درباره مزيتمي

 كند.صورت مفصل بحث ميها و...) بهها و ويكيصوتي و تصويري، وبالگ

 

از تولد تا شانزده سالگي؛ پرورش سالمت جسمي، اجتماعي، هيجاني و زباني .كاوي، هلن.352
 شابك: وزيري. ص.188 ،1394، شركت انتشارات ويژه نشر: تهران. مجيد رئيس دانا كودكان.

9789647440318   
   مربي/ والدين/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيانمخاطب: 

   شناسي نوجوان، رشد شخصيتشناسي كودك، روانمراحل رشد و تحول، روان كلمات كليدي:
دهند كه پرداختن به هاي مختلفي را هم تشكيل ميهاي فردي، طيفكودكان عالوه بر تفاوت چكيده:
تواند كامالً متفاوت از گروه ديگر باشد. نگارنده در اين كتاب فرايند رشد ها و مشكالت هر طيف ميويژگي

دهد و مي طور خالصه شرحجسمي و رواني (اجتماعي، عاطفي، زباني) كودك را در دورة ذكرشده به
 كند.هاي رشد معرفي ميالگوهاي پرورشي نوآورانه را براي سال

 

، مؤسسه نشر آوامتن: تهران اقدام پژوهي به زبان ساده (معلم پژوهنده)..مجردي، مهتاب.353
   9786006848365 شابك: رقعي. ص.80 ،1394

   هنرآموزمخاطب: 
   تجربي، فنون و ابزار پژوهششناسي پژوهش، فناوري و علوم روش كلمات كليدي:

پژوهي يك فعاليت علمي و تحقيقي است كه هر فرد در حوزه كاري كه به آن مشغول اقدام چكيده:
تري برسد. نگارنده در اين جستار شرايط شركت در برنامه معلم دهد تا به وضعيت مطلوباست، انجام مي

تواند دهد. اين اثر مير نوشتن آن را شرح ميهاي مهم دپژوهي، و نكتهپژوهنده، چارچوب نگارش اقدام
 پژوهي استاندارد باشد.هاي اقدامراهنماي مناسبي براي ارائه طرح

 

كمال : تهران اجتماعي دانش آموزان.-انضباط در مدارس و رفتارهاي انضباطي.اشكان، ساناز.354
   9786006547435 شابك: رقعي. ص.164 .1393. انديشه

   مشاور/ هنرآموزمدير/ مخاطب: 
   شناسي آموزش و پرورش، اقتدار مدرسه، مدارسروان كلمات كليدي:

هاي آموزشي به ابزاري نياز داريم كه دسترسي به آن را براي دستيابي به نظم مطلوب در محيط چكيده:
، تر كند. نگارنده در اين پژوهش ضمن ارائه تعاريف و مقدمات بحث و لزوم توجه به اين مفهومآسان
آموزان، مشكالت معمول انضباطي و مدارس و در ميان دانش هاي برقرار كردن نظم در محيطروش

 بهترين راهكار براي رفع آنها را بررسي كرده است.
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. آشينا: تبريز بصيرت در تربيت: مروري بر سيره نبوي و تعليم و تربيت ما..ضيايي فرد، يداهللا.355
   9786002080127 شابك: وزيري. ص.96 .1393

   مربي/ والدينمخاطب: 
   تعليم و تربيت، اخالق اسالمي، خانواده كلمات كليدي:

هايي از آن، نويسنده در اين كتاب در يك بررسي تطبيقي، با نگاهي به سيرة نبوي و ترسيم جلوه چكيده:
وتربيت وتربيت پرداخته و وجوه اشتراك و افتراق اين نظام را با تعليمبه تشريح وضع موجود نظام تعليم

 بررسي شده است.طور ويژه نبوي تعيين كرده است. در اين ميان جايگاه خانواده در اين نظام به

 

، نقش و نگار: تهران بلوغ به زبان ساده براي نوجوانان.:2-مهارت هاي زندگي.سلحشور، ماندانا.356
   9789647002615 شابك: رقعي. ص.128 ،1394

   والدين/ هنرجومخاطب: 
   رشد جسمي، بلوغ، راهنماي آموزشي كلمات كليدي:

كند و طي اين فرايند بلوغ فرايند تدريجي است كه كودك ضمن آن شروع به رشد و تغيير مي چكيده:
هاي مفيدي درباره تغيير و كند، نكتهشود. اين كتاب به مخاطبان كمك ميبه فردي بالغ تبديل مي

م و هاي غذايي سالهاي جنسي، تغييرات بدني، رعايت رژيمهاي دوران بلوغ، مانند رشد اندامتحول
 شان به دست آورند.اي منظم براي ورزش روزانهبرنامه

 

- 1358داري مجتمع آموزشي مهرانهاي مدرسهتجربه.سهراب، معصومه/ مافي، يحيي.357
 وزيري. ص.240 .1393. پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان -هنري  -مؤسسه فرهنگي : تهران .1332

   9786007112175 شابك:
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزوالدين/ مخاطب: 

   اي، مديريت آموزشيراهنمايي حرفه كلمات كليدي:
داري فرايندي است كه به علم و آگاهي و به خصوص تجربه نياز دارد. كتاب حاضر به مدرسه چكيده:

هاي ارزشمندي از تاريخ آموزش و پرورش معاصر ايران پرداخته است. كتاب در سه بخش بازنمايي تجربه
هاي ربهتدوين شده است و نكات فراواني را از تج» گردش كار، در راه آموزش و در مسير پرورش«شامل 

يك زوج موفق فرهنگي دربردارد. در بخش اول، مخاطب با چگونگي آغاز به كار مدرسه، آماده سازي فضا 
خواند. در بخش دوم كتاب دربارة شيوة كار مدرسه در بارة همة و ارتباط مدرسه با اوليا مطالبي مي

هم به موضوع پرورش و  ها نكات دقيقي آمده است كه مي تواند بسيار آموزنده باشد. بخش سومدرس
 پردازد.آموزان ميالتحصيالن مدرسه و تأثير آن در روحية دانشارتباط با فارغ

 

 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران تربيت..خان/ معتمدي، اسفندياركاشاني، ميرزاتقي.358
   9789640809075 شابك: وزيري. ص.152

   هنرآموزمخاطب: 
   راهنماي آموزشي كلمات كليدي:

نامه آموزشي در آموزش و پرورش جديد ايران است. در اين كتاب نخستين نظام» تربيت«رساله  چكيده:
نصايح تني چند از دانشمندان بزرگ، درخصوص تربيت فرزندان دختر و پسر نيز ارائه شده است. همچنين 

اني در كتاب رضا قلي خراسه.ش) با مديريت حاج 1263نامه مدرسه ايرانيان استانبول (تأسيس شرح نظام
 درج شده است.



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

100 

 

: تهران آموزان به مطالعه غير درس.ترغيب دانش.حسينديزجي قديم، سميرا/ اسماعيلي ليملو،.359
   9786007403761 شابك: وزيري. ص.104 .1393. تايماز

   هنرآموزمخاطب: 
   هاي مطالعههاي فوق برنامه، تعليم و تربيت، مهارتفعاليت كلمات كليدي:

انگيز علم و معرفت و مطالعه، راهي است بسيار اي است به سوي جهان شگفتكتاب، دريچه چكيده:
ساده براي پرورش استعدادهاي خدادادي انسان، و آموزش علوم و فنون، او را در مسير رشد و تكامل 

ن به آموزاكند. در اين كتاب به بررسي عوامل مؤثر اقتصادي ـــ فرهنگي در ترغيب دانشراهنمايي مي
 مطالعه منابع غير درسي پرداخته شده است.

 

تشكيل جلسات انجمن اوليا و مربيان و . الديني، حميدرضاصادقي راوندي، مرضيه/ زين.360
   9789644513046 شابك: رقعي. ص.58 ،1394، انجمن اوليا و مربيان: تهران ها.گيري در آنتصميم

   والدين/ مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   ريزي، راهبردهاي توسعهمديريت آموزشي، برنامه كلمات كليدي:

در اصطالح اداري به معناي مالقات با نقشه قبلي و جمع شدن براي انجام دادن كارها » جلسه« چكيده:
است. نگارنده در اين كتاب مفهوم جلسه در سازوكار سازماني را در دو بخش تشريح كرده است. در بخش 

ه است. در ها بازگو شدريزي و مديريت جلسههاي برنامهنخست، پس از توضيح مفاهيم و تعاريف، روش
 گيري و مراحل آن تبيين گرديده است.هاي تصميمبخش دوم، بهترين روش

 

 رقعي. ص.148 ،1394، كردگار: اهواز تشويق و تنبيه در تعليم و تربيت..پور، نسرينحسن.361

   9786002810885 شابك:
   مربي/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

   اسالمي، احاديث، تفسير قرآنهاي تربيتي، فرهنگ پژوهش كلمات كليدي:
و تربيت هستند. در اين  دهنده در تعليمكننده و جهتتشويق و تنبيه از ابزارهاي مهم و كنترل چكيده:

كتاب، جايگاه تشويق و تنبيه با استمداد از آيات قرآن و سخنان اهل بيت(ع) و همچنين با تكيه بر آرا و 
 نظرات دانشمندان و متفكران غربي بررسي شده است.

 

 وزيري. ص.318 .1393. سمت:تهران تكنولوژي يادگيري.علوم تربيتي:.نيا، محمدرضاافضل.362

   9786000200510 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   وسايل آموزشي، روش تدريس، فناوري و علوم تجربي كلمات كليدي:
تر، شيوه فناوري به مثابه ابزاري است براي بهتر زيستن و بقا كه بر نحوه كار كردن، اجرا و از همه مهم چكيده:

اي در حوزه تكنولوژي آموزشي و ابعاد يادگيري در گذارد. در اين كتاب سعي شده مفاهيم پايهارتباطات اثر مي
 هاي مدرن در عرصه آموزش، ويژگيجريان گيري و تحولشناسي تشريح گردد. روند شكلعلوم تربيتي و روان

هاي آن از جمله ها و فرصتهاي جديد يادگيري، فوايد استفاده از فناوري در فرايند يادگيري و محدوديتفضا
 شده است. يك لوح فشرده آموزشي نيز به كتاب ضميمه است.مباحث ارائه

 

نگاري پژوهشي در آموزش و پرورش تجربهتوسعه .اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان.363
 شابك: وزيري. ص.290 ،1394، مهر قائم ليالي/: اصفهان پژوهي (دو جلد).و گزارش اقدام

   مربي/ مدير/ هنرآموزمخاطب:  9786006418155
   هاي تربيتي، تعليم و تربيتها، پژوهشهمايش كلمات كليدي:

شود. و پرورش تلقي ميپژوهش زيربناي توسعه علمي، فني و اساس هر تصميمي در آموزش  چكيده:
و در آموزش  1390-1391اين كتاب مشتمل بر نمونه آثار برتر همايش برگزار شده در سال تحصيلي 

ن پردازي و بررسي روابط بياست. تئوري» نگاري پژوهشي در آموزشتجربه«پرورش استان اصفهان درباره 
هاي فردي، آموزشگاهي و سازماني، با ساختاري خطي و تحليلي هدف حقايق از راه تجربه، شامل تجربه

 اين مقاالت در موضوعات گوناگون است.
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 پالتويي. ص.48 .1393. بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج):قمجنگ رواني..رضايي، مصطفي.364

   9786007120422 شابك:
   هنرآموزمربي/ مدير/ مخاطب: 

   جنگ، تفسير قرآن، تبليغات رواني كلمات كليدي:
در اين مطالعه، در نگاهي قرآني، موضوع جنگ رواني و جنگ نرم در دو بعد داخلي و خارجي  چكيده:

نمايي، كتمان و تحريف حقايق، شود. سياهرفت از آن معرفي و شرح داده ميهاي برونبررسي و راه
 ز ايجاد تفرقه از مباحث اين كتاب هستند.تضعيف روحيه و تأسيس مراك

 

. مبتكران/ پيشروان: تهران چرا بكتا؟ معرفي: بسته كمك به تحول آموزش..آقالو، عباسحاجي.365
   9789640719855 شابك: پالتويي. ص.72 .1393

   مدير/ هنرآموزمخاطب: 
   ريزي آموزشي، منابع اطالعاتي، مديريت آموزشيبرنامه كلمات كليدي:

مندتر كنند آموزش در مدرسه به صورت نظامهايي اند كه كمك ميهاي آموزشي مجموعهبسته چكيده:
آموزشي  هاي كمكو متمركزتر انجام گيرد. كتابچه پيش رو طرح ذهني و مدل مفهومي براي توليد بسته

ررسي كند. طي مباحث اثر، اهداف مورد انتظار و اجزاي اين بسته تبيين و برا معرفي و تشريح مي
 گردد.مي

 

، نخستين: تهران. رمضان برخورداري ي تعليم و تربيت.اندازهاي فلسفهچشم.نادينگز، نل.366
   9786001270956 شابك: رقعي. ص.352 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   هاي فلسفيپرورش، مكتبهاي آموزش و فلسفه آموزش و پرورش، نظريه كلمات كليدي:

كند و توضيح هاي اساسي اين حوزه را تحليل ميفلسفه تعليم و تربيت مفاهيم و پرسش چكيده:
هايي كه فيلسوفان براي هاي تربيتي و شيوهدهد. در چهار فصل نخست كتاب اطالعاتي درباره پرسشمي

هاي مقدماتي، مفاهيم گرفته است. پس از فصلاند در اختيار خواننده قرار گويي به آنها در نظر داشتهپاسخ
شناسي، اخالق، فلسفه علم و مانند آن تشريح و بررسي شده هاي گوناگون معرفتاين حوزه از ديدگاه

 است.

 

چگونه احترام، ادب و حرمت گذاشتن را به كودكان والدين چه كنند؟:.ابراين، سوزان.367
 شابك: خشتي كوچك. ص.76 ،1394، ماوشما: تهران. سادات موسويفاطمه بياموزيم.

9786007655023   
   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   شناسي كودك، آموزش والدين، فضايل اخالقيروان كلمات كليدي:
ها آميز با آنها است. وقتي بچهبهترين راه آموزش ادب و احترام به كودكان، داشتن رفتار احترام چكيده:

ها و احساس محترم بودن را تجربه كنند، به اهميت آن نيز پي خواهند برد. در كتاب پيش رو، نكته
هاي درج خت. توصيهتوان ادب را به كودكان آموهايي معرفي شده است كه با بهره گرفتن از آنها ميروش

شده در كتاب عالوه بر تمرين احترام به همساالن، آموزش احترام به مسئوالن مدرسه و قانون را نيز در بر 
 دارد.
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. احمدرضا اقتصادي، هنگامه آصفي پژوهي گروهي انجام دهيم؟.چگونه اقدام.ساگور، ريچارد.368
   9789644298189 شابك: وزيري. ص.112 ،1394، ضريح آفتاب: مشهد

   هنرآموزمخاطب: 
   شناسي پژوهش، فنون و ابزار پژوهش، فناوري و علوم تجربيروش كلمات كليدي:

اي از پژوهش است كه عمدتاً توسط كارگزاران عرصه آموزش و در جريان كار پژوهي گونهاقدام چكيده:
پژوهي گروهي به زبان ساده آموزش داده شده گيرد. در اين كتاب مراحل و چگونگي انجام اقدامانجام مي

مبحث، يعني  ترينها و تعريف مفاهيم اصلي اين حوزه، به اساسياست. نگارنده پس از تشريح ضرورت
ها و تجزيه و تحليل آوري دادهپژوهي توجه داشته است. وي در ادامه، چگونگي جمعيابي در اقداممسئله

 گيري را شرح داده است.آنها و نيز نحوه تنظيم گزارش و نتيجه

 

 ص.80 ،1394، پيك ريحان: گرگان چگونه تدريس اثربخشي داشته باشيم؟..سليماني، اعظم.369
   9786007487365 شابك: جيبي.

   مربي/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   تربيت معلم، روش تدريس، راهنماي آموزشي كلمات كليدي:

در » هاي فعال تدريساثربخشي روش تدريس با استفاده از روش«اين كتاب پيرو اجراي طرح  چكيده:
نوشته شده است. در اين مطالعه، پس از ذكر كليات، به بيان چند روش فعال  1393خردادماه سال 

هايي تبيين شود. ارائه شود تا از اين طريق ضرورت استفاده از چنين روشتدريس پرداخته مي
 پايان بخش مطالب اين كتاب است.دهاي پيشنهادي در سطوح مختلف،رهنمو

 

 ،1394، ماوشما: تهران. فرشيد ابراهيمي، سارا سوريچگونه شاگرد اول شويم..ماتول، آبراهام.370
   9786007655085 شابك: خشتي كوچك. ص.132

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانشاي، سوم سوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسي يادگيري، خودآموزهاموفقيت تحصيلي، روان كلمات كليدي:
رغم كند كه عليهاي مهم تاريخي را بازگو ميهايي از سرگذشت شخصيتاين كتاب نمونه چكيده:
هاي ديگر اثر، روش اند. در بخشدست يافته اند، به موفقيتهاي زيادي كه در زندگي خود داشتهچالش

معرفي و  كوشي، خودباوري و...)گام دستيابي به كاميابي (تعيين اهداف، عادت به مطالعه، سختبهگام
هاي تشريح شده است. در هر بخش، عالوه بر نقل يك روايت واقعي و سخني از بزرگان، جدولي از توصيه

 كليدي نيز ارائه گرديده است.

 

: قم توان ديد: حجاب، ماهواره و ارتباط دختران و پسران.خورشيد را نمي.محمودي، حسن.371
   9789648493788 شابك: رقعي. ص.104 ،1394، هماي غدير
   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي آسماني، اعتقادات مذهبيفرهنگ اسالمي، كتاب كلمات كليدي:
ها، موضوع گونه و روايي و با تأملي در آيات قرآن كريم و تفسير آناين كتاب در روايتي داستان چكيده:

را تبيين و اثبات كرده است كه حجاب هيچ منافاتي با آزادي ندارد. همچنين، نحوة برقراري » حجاب«
 ارتباط صحيح در جامعة اسالمي نيز در نگاهي مختصر توضيح داده شده است.
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درس پژوهي ايده اي جهاني براي  هاي دانش افزايي:مجموعه كتاب.سركارآراني، محمدرضا.372
 شابك: وزيري. ص.268 ،1394، مرآت: تهران سازي يادگيري.بهسازي آموزش و غني

9786007541272   
   مدير/ هنرآموزمخاطب: 

   وپرورش تطبيقي، تربيت معلمهاي آموزشي، آموزشنظام كلمات كليدي:
پژوهي با درگير كردن معلمان در فرايند تبيين مسئله، طرح نقشه، عمل، مشاهده، درس چكيده:

هايي بخشد. اين كتاب حاوي مجموعه مقالهاي را ارتقا ميبازانديشي و بازنگري، فرهنگ مشاركت حرفه
ا واكاوي ها، رويكردها و ابزارهاي اين حوزه رهاي اين حيطة مطالعاتي را بازگو و نظريهاست كه بنيان

هاي يادگيري اثر كند. تجزيه و تحليل فرايند آموزش رياضي دورة عمومي و دانشگاهي ژاپن فرصتمي
 بخشي را براي خواننده فراهم آورده است.

 

 وزيري. ص.112 .1393. جهان جام جم: تهران پردازي.درس خالقيت و ايده.زينعلي، محمد.373

   9786005478815 شابك:
   مدير/ هنرآموز مربي/مخاطب: 

   شناسي، تفكر خالق، علوم تربيتيروان كلمات كليدي:
كننده است. خالقيت به نوبه خود پيامدهاي پذير و مجذوباي چالشخالقيت در انسان پديده چكيده:

ترين نقش را در كنترل، هدايت و مهم گوناگوني دربردارد و عوامل متعددي در رشد آن مؤثرند. خانواده
گام با مفاهيم مرتبط با موضوع خالقيت بهقيت دارد. در اين كتاب سعي شده است خواننده گامظهور خال

هايي براي سنجش خالقيت قرار گرفته است تا مخاطب بتواند ميزان خالقيت آشنا شود. در پايان آزمون
 خود را بسنجد.

 

تواند از فنالندي: آنچه دنيا ميهاي درس هاي دانش افزايي:مجموعه كتاب.سالبرگ، پاسي.374
 وزيري. ص.192 ،1394، مرآت: تهران. رضا مقدم، طيبه سهرابيعلي تغييرات آموزشي فنالند بياموزد.

   9786007541289 شابك:
   مدير/ هنرآموزمخاطب: 

   وپرورش تطبيقي، تربيت معلمهاي آموزشي، آموزشنظام كلمات كليدي:
فردي دارد، زيرا از حدي متوسط طي سه دهه اخير به يك فنالند سيستم آموزشي منحصربه چكيده:

سيستم آموزشي پيشرفته با عملكرد قوي تبديل شده است. اين كتاب اصالحات آموزشي اين كشور را 
تواند از زا بوده و در سطح خرد و كالن ميالمللي، درونگيري از تجارب بيندهد كه عموماً با بهرهشرح مي

 گذاران اعمال شود.سوي سياست

 

 السالم).راه حقيقت: در مسير زندگي با رهنمودهايي از كالم امير(عليه.رضاپورمشير،علي.375
   9789640808467 شابك: رقعي. ص.98 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ايحرفهسوم فني و  پايه تحصيلي:

   ادبيات ديني، فضايل اخالقي كلمات كليدي:
هاي حضرت علي(ع)، سعي در بازشناسي ها و نامهها، خطبهاين كتاب با تفحص در حكمت چكيده:

هاي رستگاري در زندگي دنيايي را دارد. منبع هر كالم در پايان آن ارائه شده است. در اين تفحص به راه
 به خدا، استواري در دين، مهرباني با مستضعفان و... اشاره شده است.كوشي، توكلموضوعاتي چون سخت
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راهنماي آموزش بيماري براي نوجوانان اختالل خلقي .ضرغامي، فيروزه/ شهريور، زهرا.376
   9786006885377 شابك: رقعي. ص.84 ،1394، گيسا: تهران دوقطبي.
   والدين/ مشاورمخاطب: 

   هاي رفتاريشخصيت، سالمتي، اختاللشناسي روان كلمات كليدي:
هاي علمي و به منظور مطالعه نوجوانان مبتال به اختالل دوقطبي اين كتاب براساس پژوهش چكيده:

هاي اين اختالل و علل شيوع و درمان به موقع آن توضيح داده شده است. تدوين شده است، درباره نشانه
 دگي نوجوانان مبتال ارائه شده است.همچنين راهكارهايي نيز براي بهبود كيفيت زن

 

راهنماي عملي نگارش طرح هاي دانش افزايي:مجموعه كتاب.زاده، محرمآقازاده، محرم/ نقي.377
   9786007541739 شابك: رحلي. ص.156 ،1394، مرآت: تهران درس.

   هنرآموزمخاطب: 
   معلموپرورش تطبيقي، تربيت هاي آموزشي، آموزشنظام كلمات كليدي:

هاي معلم براي فعاليت در كالس است. اين كتاب با ترين تداركنوشتن طرح درس جزو ضروري چكيده:
هاي علمي و تخصصي معلمان كشور تنظيم شده و به مثابه توجه به اهميت توانمندسازي صالحيت

نابع اي بوده، مرساني ويژهراهنماي عمل در اختيار آنها قرار گرفته است. همچنين هر جا نياز به اطالع
 اطالعاتي مؤثر و مفيد معرفي شده است.

 

انجمن : تهران. كيومرث جهانگردي، مسعود براتيان راهنماي كاهش اضطراب امتحان..بك، جان.378
   9789644512506 شابك: رقعي. ص.56 .1393. اوليا و مربيان

   والدين/ مدير/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشسوم فني و حرفهاي، دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي اضطرابي، امتحاناتموفقيت تحصيلي، اختالل كلمات كليدي:
اضطراب واكنش طبيعي، شناختي، عاطفي و فيزيولوژيك به تهديد شدن است و در افراد مختلف  چكيده:

وجود آمدن ناآرامي و تشويش توضيح داده شده هاي علمي بهنمودهاي متفاوتي دارد. در اين كتاب علت
ي و مخرب راهكارها براي مقابله با هيجانات منف زا و بهترينهاي استرساست. عالوه بر آن، موقعيت

 معرفي و بازگو شده است.

 

 ص.110 ،1394، پيام كوثر: تهران رضايت و استرس شغلي در حرفه معلمي..نامني، فاطمه.379
   هنرآموزمخاطب:  9786006010779 شابك: وزيري.

   شناسيبهداشت رواني، تربيت معلم، آسيب كلمات كليدي:
آموزان، پيامدهاي مثبت و منفي اين شغل و در كتاب حاضر، در راستاي تعامل معلم با دانش چكيده:

طور كامل بررسي شده است. همچنين با توجه به اهميت و ارزش اين تأثير آن بر مديريت كالس به
عاد ها و كل جامعه در ابموضوع، نقش و اثرگذاري حاالت رواني نامناسب شاغلين اين حرفه بر خود آن

 مختلف تشريح شده است.

 

 آموزان محقق.نويسي براي پژوهشگران و دانشروش پژوهش و مقاله.جليلي، سيداحمد.380
   9786003832725 شابك: وزيري. ص.102 ،1394، سخنوران: تهران

   والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   هاي علمي، راهنماي آموزشي، نوجوانانپژوهش كلمات كليدي:

هاي تازه براي آيندگان است. پژوهشگر فردي پژوهش راهي براي گسترش مرزهاي دانش و گشودن افق چكيده:
هاي علمي درصدد رسيدن به شناختي تازه از مسائل و مفاهيم مختلف است. در اين است كه با استفاده از روش

 شود.صورت علمي، اصول تهيه، تدوين و تحرير يك مقاله علمي آموزش داده ميكتاب به
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آموزان نسل بست يادگيري براي دانشهاي يادگيري و مطالعه (كارروش.بخش، گيتينيك.381
   9789649086767 شابك: رقعي. ص.168 .1393. ليميا: تهران نو).

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   تفكر، آموزش و پرورش، موفقيت كلمات كليدي:
هاي اساسي براي افزايش قدرت يادگيري اشاره شده تا توانايي مخاطب در اين كتاب به مهارت چكيده:

راحتي با مخاطب خود ارتباط برقرار كرده و با راهبردهاي عملي و ساده تغييرات افزايش يابد. اين اثر به
 آورد.نسبتاً مهمي در زندگي فردي و اجتماعي خواننده به وجود مي

 

، ابوعطا: تهران. مهسار مشتاق پرسند.ها را ميرهبران موفق، بهترين سؤال.سيجانمكسول،.382
   9789641701965 شابك: رقعي. ص.208 ،1394

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   هاي رهبريشناسي صنعتي، ويژگيمديريت گروهي، روان كلمات كليدي:

تان را تقويت كنيد، بايد به سؤال كردن عادت خواهيد موفق شويد و استعداد رهبرياگر مي چكيده:
آموزد گيري از هنر پرسيدن، به مخاطب ميكنيد. در اين كتاب راهكارهايي آموزش داده شده كه با بهره

 كمك كند.چگونه رشد كند، با ديگران ارتباط برقرار كند، خود را به چالش بكشد و به پيشرفت تيم 

 

 زبان بدن: چگونه افكار ديگران را از روي حركت سر و دستشان بخوانيم؟..پيز، آلن.383

 شابك: رقعي. ص.124 ،1394، مرسل: كاشان. يافتهمحمدرضا عطوفي، سيد حامد دست
9789649723822   

   مربي/ والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   ارتباطي، ارتباط غيركالميهاي شناسي، مهارتروان كلمات كليدي:

نويسنده در اين كتاب، با شرح هر يك از اجزاي زبان بدن ــــ حركات سر و تن و حركات سر و  چكيده:
دهد كه چگونه سازد و نشان مياش آگاه ميهاي غير كالميها و نشانهدست ــــ خواننده را از عالمت
 گر ارتباط برقرار كنند.توانند با يكديمردم با استفاده از اين وسيله مي

 

: قزوين سيري در تاريخ آموزش و پرورش ايران و اسالم..طالبي، طهماسب/ قاسمي، حسين.384
   9786003742123 شابك: وزيري. ص.240 .1393. گستر/ مهرگان دانشسايه

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   ايران، تاريخ جهان، تاريخ اسالم، تعليم و تربيتتاريخ  كلمات كليدي:

و پرورش در تاريخ ايران و جهان را گيري روند آموزش اين مطالعه، با ارائه گزارشي مستند، شكل چكيده:
هاي تاريخي از ايران باستان تا برپايي حكومت مشروطه و پس كند. اين بررسي به تفكيك دورهبررسي مي

  تاريخچه مراكز علمي در تاريخ اسالم نيز درج شده است.. در پايان كتاباز آن صورت گرفته است

 

 ،1394، تايماز: تهران فلسفه آموزش پرورش.. پروينهاشمي، احمد/ اميدي، جمشيد/ اكبريه،.385
   9786004030717 شابك: وزيري. ص.260

   هنرآموزمخاطب: 
   تفكر خالق، فلسفه، علوم تربيتي كلمات كليدي:

آموزش و يادگيري فلسفه آموزش و پرورش يك امر حياتي براي نظام آموزشي است؛ چراكه به  چكيده:
ها و نيازهاي مردم باشد. در اين مطالعه گوي خواستهتواند جوابهاي آموزشي جهت داده و ميفعاليت

ادين معلمان در هاي بنيمسائل تربيتي مطرح در نظام آموزشي، از ديدگاه فلسفه بررسي شده و به پرسش
 شود. اين بررسي، نگاهي تحليلي به موضوع دارد.اين زمينه پاسخ داده مي
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 شابك: وزيري. ص.200 ،1394،بلور: رشت فنون تدريس برتر و كاربردي..هاشمي، سيد جعفر.386

9786003063044   
   مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

   تدريستربيت معلم، علوم تربيتي، روش  كلمات كليدي:
اين كتاب دربردارنده مطالب دو كتاب مجزا از يك نويسنده است. در كتاب نخست فنون  چكيده:

شود ودر كتاب دوم گيري تحصيلي در نگاهي علمي ــ كاربردي بررسي ميتدريس، سنجش و اندازه
 شده است.پژوهي و مديريت بررسي و نقد مطالب مطرح در جشنواره الگوهاي تدريس برتر با رويكرد درس

 

 .1393. آثار فكر: تهران كرامت انساني در حقوق رسانه..پور، اميراسدي، عباس/ سلمان.387
   9786007492109 شابك: وزيري. ص.144

   هنرآموزمخاطب: 
   هاي گروهي، حقوق فردي و اجتماعيهاي اخالقي، رسانهارزش كلمات كليدي:

روند، شدن به يك جامعه اطالعاتي پيش مياز آنجا كه جوامع كنوني به سرعت به سمت تبديل چكيده:
هاي همگاني رعايت شود و نظام حقوقي كشورها بازبيني بايد بعدهاي اخالقي و احترام به انسان در رسانه

است در اين كتاب  و در صورت نياز اصالح شود. با توجه به اينكه تعريف كشورها از كرامت انساني متفاوت
تالش شده است به سؤاالتي از اين قبيل پاسخ داده شود كه چرا و به چه مبنايي انسان داراي كرامت ذاتي 

ايي كشورها از جمله ها كجاست؟ مفهوم كرامت انساني در قوانين رسانهاست؟ جايگاه اين كرامت در رسانه
 ايران چگونه تبيين شده است؟

 

 آموزي.هاي آزاد انديشي دانشكرسي علوم تربيتي:.محمدمهديغالمرضا/ شاملو،كمالي پناه،.388
   9786006250335 شابك: رقعي. ص.224 ،1394، دف: تهران

   مديرمخاطب: 
   علوم تربيتي، آموزش و پرورش، تفكر كلمات كليدي:

پژوهان آموزان، دانشجويان و دانشاين كتاب حاوي يك گزارش ميداني است كه مطالبات دانش چكيده:
سازد؛ مطالباتي كه در راستاي برگزاري را درباره نقش و حضورشان در آباداني سرزمينشان آشكار مي

رش را مورد وپروطور ويژه نظام آموزشاند و بههاي آزادانديشي و در رويكردي نقادانه بيان شدهكرسي
هاي مسئوالنه را منطبق بر سند راهبردي تغيير، معرفي و اند و تالش دارند نخستين گامتوجه قرار داده

 سازي كنند.مدل

 

 هاي تحصيلي.كمك به سر و سامان دادن و نظم در فعاليتوالدين چه كنند؟:.ابراين، سوزان.389

   9786007655139 شابك: خشتي كوچك. ص.96 ،1394، ماوشما: تهران. سادات موسويفاطمه
   والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   ريزيآموزش والدين، منابع اطالعاتي، برنامه كلمات كليدي:
ها با الگو گرفتن از والدين و نظم و ترتيب يك مشخصه ذاتي و طبيعي در آدمي نيست، بلكه بچه چكيده:

گيرند. در اين كتاب راهكارهايي به والدين آموزش داده شده است كه با استفاده از محيط نظم را فرامي
 موزند.ها و زماني كه در اختيار دارند را بياتوانند به كودكان مديريت برنامهآنها مي
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هاي ها و برنامهگل واژه تربيت (طرح. حشمت اله/ سخايي، روح اله/ كامراني، سعيدرضاوفايي،.390
 وزيري. ص.200 ،1394، ميرزاي شيرازي: شيراز مهم حوزه پرورشي و فرهنگي استان فارس).

   9789642710584 شابك:
   مدير/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي فرهنگي، تربيت معلمپژوهشتعليم و تربيت،  كلمات كليدي:
هاي مهم و پايدار حوزه پرورشي و فرهنگي نامهها و شيوهها، برنامهاي از طرحاين نوشتار مجموعه چكيده:

هاي موجود فرهنگي، آشنايي با مفاهيم قرآني، افزايش سالمت ها به ارتقاي ظرفيتاست. اين برنامه
ها تعريف و شرح فعاليت، اهداف، شيوه اجرا، زمان ن برنامهشوند. در معرفي ايجسمي و روحي منجر مي

 اجرا، سطح اجرا، افراد تحت پوشش، مستندات قانوني و شيوه ارزشيابي طرح مورد توجه قرار گرفته است.

 

اي، جواد/ آبادي، عبداهللا/ احقر، قدسي/ حسيني بيرجندي، سيدمهدي/ اژهنژاد، شكوه / شفيعنوابي.391
: تهران مباني راهنمايي و مشاوره. علوم تربيتي:. آبادي، مهديخديجه/ رسولي، محسن/ زارع بهرامآرين، 
   9786000200114 شابك: وزيري. ص.466 .1393. سمت

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   رساني، منابع اطالعاتيمشاوره، خدمات اطالع كلمات كليدي:

هاي گوناگون تاريخي تحوالت مثبتي را تجربه كرده هاي راهنمايي و مشورت طي دورهروش چكيده:
هاي اصلي رشته راهنمايي و مشاوره به مخاطبان معرفي است. در اين كتاب سعي شده قلمرو و حوزه

ادامه، گردد. در گام نخست اطالعاتي در زمينه تاريخچه راهنمايي و مشاوره در ايران ارائه گرديده و در 
هاي اصلي اين هاي مختلف تشريح و قلمروها و حوزههاي گوناگون و كاربردهاي اين رشته در عرصهنظريه

 رشته معرفي شده است.

 

مباني روان شناختي و تربيتي پرورش فرزند هوشمند؛ .راد، مرجانافروز، غالمعلي/ حسني.392
انجمن اوليا و : تهران افزايش دهيم؟. چگونه قدرت مغز و ظرفيت هوشي كودكان و نوجوانان را

   9789644512896 شابك: وزيري. ص.216 .1393. مربيان
   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   شناسي كودك، تغذيه، آموزش والدينروان كلمات كليدي:
ترين عوامل موفقيت فردي و اجتماعي فرزندان باشد؛ تواند از مهمپرورش هوش و استعداد مي چكيده:

لذا براي حصول اين مهم الزم است به مراحل رشد كودك از شكل گيري جنين تا سن بلوغ توجه شود. 
انان و هايي در باب پرورش كودكان و نوجواي عملي و در عين حال ساده نكتهدر كتاب پيش رو به شيوه

كردن محيط سالم و با نشاط براي رشد و شكوفايي استعدادهاي دروني آنها ارائه گرديده است.  آماده
 هاي ناسالم و بهترين راهكارها براي رفع آنها نيز بيان شده است.همچنين علل برخي عادت

 

. سمت: تهران شناختي يادگيري و تربيت.مباني و اصول عصبعلوم تربيتي:.نوري، علي.393
   9786000201029 شابك: وزيري. ص.258 .1393

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   ريزي آموزشي، فناوري و علوم تجربيشناسي آموزش و پرورش، برنامهروان كلمات كليدي:

شناختي يادگيري، به توانند با اتكا به مباني و اصول عصبريزان تربيتي ميپردازان و برنامهنظريه چكيده:
هاي مدارس را بهبود يابند و در پي آن، برنامه هاي تربيتي دستتري از ماهيت پديدهتوصيف جامع

با مطالعات  بخشند. نگارنده در اثر پيش رو ضمن مروري جامع بر پيشينه نظري و تجربي مرتبط
ها را تحليل و توصيف تربيتي، مباني و اصول و كاربردهاي تربيتي مبتني بر اين پژوهش-شناختيعصب
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 كار گرفته شود.اي از دانش معتبر عرضه گردد و بهكرده است. در اين كتاب سعي شده بخش گسترده

 

مجموعه علوم  بايد بدانيم:آنچه پيش از ورود به دانشگاه .مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.394
 شابك: وزيري. ص.128 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران تربيتي.

9786007857243   
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي شغليدانشنامه، تربيت معلم، فرصت كلمات كليدي:

هاي مجموعه تحصيلي علوم به منظور كمك به داوطلبان ورود به دانشگاه، رشته و گرايش چكيده:
هاي شغلي مرتبط با آن آورده شده ها و بنگاهتربيتي معرفي و نيز فهرست مشاغل اين مجموعه و سازمان

است. درج تعريف تخصصي از اين مجموعه تحصيلي از منظر مشاهير ي چون اميل دوركيم و عالمه 
 هاي بارز اين كتاب است.باطبايي از ويژگيط

 

 شابك: وزيري. ص.46 ،1394، هنر اول: تبريزمدرسه الگوي پيشرفت..اكرمي، عاشور.395

9786007460122   
   هنرآموزمخاطب: 

   ريزيكودك و نوجوان، آموزش و پرورش، برنامه كلمات كليدي:
هاي منظور ارتقاي سطح كيفي و كمي آموزش و پرورش مدارس، به معرفي الگواين كتاب، به چكيده:

پردازد. در اين معرفي كه برنامه محور بودن مدارس در اولويت قرار دارد، برتر آموزشي و پرورشي مي
 بنديهاي درجهمستندات قانوني برنامه و نيز گستره اجرايي آن بيان شده است. همچنين شاخص

هاي آموزشي در گستره اجرايي معرفي شده در چهار سطح عالي، ممتاز، موفق و پويا مورد ارزيابي فعاليت
 گيرد.قرار مي

 

هاي عمل گام برنامهبهانداز: راهنماي نوشتن گاممدرسه در افق چشم.آقالو، عباسحاجي.396
 وزيري. ص.164 .1393. مبتكران: تهران مدرسه براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش.

   9789640720073 شابك:
   مدير/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي آموزشي، مديريت آموزشي، مدارسنظام كلمات كليدي:
كند و الگوهاي هاي درون مدرسه را هدايت ميسند تحول چارچوبي روشن است كه فعاليت چكيده:

گذارد. اين كتاب يك راهنماي عملي براي درك مفهوم تحول و تبديل پيشرفت را در اختيار مديران مي
استفاده  تواند مسئوالن آموزش و كارشناسان را در تبيين وهاي اجرايي است و مطالعه آن ميآن به برنامه

توانند برنامه ساالنه مدرسه را تدوين از سند ياري دهد. مديران مراكز آموزشي با استفاده از اين كتاب مي
 و اجرا كنند.

 

 ،1394، جمال: قم خطاي فراگير مديران. 50مدير! مواظب باش: بررسي .رحيمي، عباس.397
   9789642023912 شابك: رقعي. ص.132

   هنرآموزمدير/ مخاطب: 
   ريزي راهبردي، قرآن، احاديثپژوهش در مديريت، اصالحات اداري، برنامه كلمات كليدي:

هاي هاي اين حوزه از ويژگيهايي كه در كمين مديران نشسته و رهايي از چالشبررسي آفت چكيده:
ه موجب هاي نادرست مديريتي كها و ويژگيضروري يك مدير موفق است. در اين كتاب مجموعه عادت

گيري از آيات قرآن و احاديث ائمه اطهار (ع) تبيين و تشريح شود، با بهرهآسيب به ساختار سازمان مي



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

109 
 ها و احاديث مرتبط به عنوان شاهد درج گرديده است.شده است. در هر بخش، آيه

 

 ص.248 ،1394، هاوژين: ساري هاي يك معلم موفق.مسئوليت و ويژگي.كريمي، طيبه.398
   9786007546376 شابك: وزيري.

   مربي/ مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   تعليم و تربيت، تربيت معلم، راهنماي آموزشي كلمات كليدي:

تواند در اداي رسالت تعليم موفق باشد كه در تمامي مراتب، چه به لحاظ ظاهري معلم زماني مي چكيده:
هاي معلم و چه به لحاظ اخالقي، در حد اعالي خود باشد. در اين مطالعه با شرح خصوصيات و ويژگي

عنوان يك  آموزان، سعي بر آن بوده است كه شخصيت معلم بهموفق و توضيح بازتاب آن در رفتار دانش
 آموزان معرفي شود.شخصيت عميق، پايدار و الگو براي دانش

 

 رقعي. ص.102 ،1394، ابتكار نو: تهران مطالعه راهي به سوي روشني درون..جاويدان، سروناز.399

   9786006783161 شابك:
   مربي/ والدين/ مشاورمخاطب: 

   مطالعه، تفكر خالق، هنر و فرهنگ كلمات كليدي:
شود و هدف آن است شناسي فرهنگ مطالعه در جامعة امروزي مطرح ميدر اين كتاب آسيب چكيده:

هاي هاي مختلف آشنا شوند و بتوانند پايههاي مطالعه كردن در فرهنگكه مخاطبان با اهداف و انگيزه
 دانش خود را كه به افزايش قدرت تمركز، خالقيت، قواي استدالل، كاهش اشتباهات و استرس منجر

 كنند.شود، تقويتمي

 

رضا علي معلم ژاپني به مثابه رهبر. هاي دانش افزايي:مجموعه كتاب.ايشي كاوا، يوشي تاكا.400
   9786007541265 شابك: وزيري. ص.192 ،1394، مرآت: تهران. رضايي

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيانمخاطب: 
   تطبيقي، تربيت معلموپرورش هاي آموزشي، آموزشنظام كلمات كليدي:

اي براي بهسازي عمل و به عبارت ديگر، براي بهبود آموزش، نظريه پژوهي الگويي اثربخشدرس چكيده:
ساختن تئوري در متن عمل است. كتاب پيش رو تجربة زيستة يكي از معلمان ژاپني است كه با هدف 

يافته هاي درس اين كشور نگارش معرفي سيستم آموزشي ژاپن و آشنايي با فرهنگ و جو حاكم بر كالس
 است.

 

 وزيري. ص.208 ،1394، آواي نور: تهران مكاتب فلسفي و تعليم و تربيت..حبيبي، شراره.401

   9786003091320 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   هاي فلسفييادگيري، تعليم و تربيت، مكتب كلمات كليدي:
مسائل آموزش مطرح شده است. در اين راستا در  هاي متعددي دربارهدر قرن حاضر، نظريه چكيده:

شود. هاي فلسفي گذشته و معاصر ارتباط آنها با يادگيري بررسي ميكتاب حاضر ضمن معرفي مكتب
 شناسي بر آموزش بحث و فلسفه تربيتي اسالم در ابعاد مختلف نيزپيرامون تاثير متافيزيك و معرفت

 شود.تشريح مي

 

مؤسسه فرهنگي : تهران مالحظات جنسيتي در نظام تربيت رسمي وعمومي..حسني، محمد.402
   9789640808368 شابك: وزيري. ص.216 ،1394، مدرسه برهان

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   هاي جنسي، نقش جنسيتتفاوت كلمات كليدي:

هاي خود موضوع جنسيت را مدنظر قرار گذارياي است كه در سياستامروزه كمتر جامعه چكيده:
رو هايي روبهها و مناقشههاي آموزشي نظام تربيت رسمي و عمومي نيز در اين زمينه با پرسشندهد.برنامه

امعه تناسب هستند و در برخي موارد نياز به بازبيني دارند كه بايد با بسترهاي فرهنگي و اجتماعي ج
داشته باشند. مؤلف با انجام پژوهش و مصاحبه روي جامعه هدف، به مباحث نظري و ارائه تعريف جنسيت 

هاي دهد كه چگونه و در چه سطحي مالحظات جنسيتي در نظامپرداخته و به اين پرسش پاسخ مي
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هاي تربيتي بايد صورت بگيرد.اجتماعي و برنامه

 

هاي خيرگزيني: باال بردن توان كنترل و مهارت.فياض، فاطمه/ اديب، مريماخوت، احمدرضا/.403
 شابك: وزيري. ص.236 ،1394، قرآن و اهل بيت نبوت(ع): تهران ساله. 14تا  7مراقبت در كودكان 

9786007218730   
   مربي/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

   انديشه و تفكر، تربيت كلمات كليدي:
شود. آموزش توان گزينش خير و دوري از شر، اختيار نام دارد كه در دورة دوم رشد فعال مي چكيده:

مهارت خيرگزيني به باال رفتن توان اختيار مي انجامد. كتاب حاضر مي كوشد در سه بخش، با تبيين 
ري دهد. بخش راهكارهاي تقويت تقوا در هفت سال دوم زندگي، متوليان و مربيان تربيتي را در اين راه يا

به شناخت موانع رشد و اقتضائات سني و در نهايت انتخاب » شناسينياز و ذائقه «اول كتاب با موضوع 
شود هاي مناسب ذائقة فرزندان مي پردازد. در بخش دوم، مخاطب با راهبردهاي تقويت تقوا آشنا ميشيوه

ح و در بارة اهميت نماز صحبت مطر» مصون سازي فرزندان با محوريت مساجد«و در بخش سوم موضوع 
 شود.مي

 

. هنر اول: تبريز. آغاجيسعيد قرههاي مطالعه براي يادگيري بهتر.مهارت.بلر/ ال، داياناكام، ون.404
   9786007460078 شابك: وزيري. ص.150 .1393

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   خواندن، يادگيريراهنماي آموزشي،  كلمات كليدي:

هاي علمي معتبر به معرفي و بررسي راهبردهاي مختلف ها و پژوهشكتاب با تكيه بر نظريه چكيده:
گذاري كتاب و... اختصاص دارد. گذاري، مديريت زمان، بهبود حافظه، عالمتمرتبط با مطالعه، مانند هدف
توضيح داده شده است. تأكيد محوري اين ها نيز هاي آماده شدن براي آزموندر فصول پاياني كتاب روش

 كتاب، آموختن عميق مطالب و پرهيز از مطالعه و يادگيري سطحي است.

 

: تهران نقش خالقيت در موفقيت و پيشرفت تحصيلي جوانان..رشيديان، مريم/ رستمي، ليال.405
   9789648515916 شابك: رقعي. ص.128 ،1394، خورشيدباران

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمشاور/ مخاطب: 
   شناسي آموزش و پرورش، راهبردهاي توسعهآفرينندگي، روان كلمات كليدي:

شناختي بشر برشمرد. در پژوهش ترين عوامل روانتوان يكي از پيچيدهشك خالقيت را ميبي چكيده:
ها و كاركرد آن در اين حوزه پيش رو مفهوم خالقيت در علوم شناختي و فرايندهاي آموزشي معرفي شده

بررسي و تحليل گرديده است. نگارنده پس از ذكر جزئيات و مباني نظري بحث، نقش خالقيت در 
 هاي مهم بيان كرده است.پيشرفت تحصيلي و توانايي حل مسئله را همراه با نظريه

 

اجتماعي و موفقيت نقش دين و قرآن در سازگاري فردي و .رستمي، ليال/ رشيديان، مريم.406
   9789648515923 شابك: رقعي. ص.116 ،1394، خورشيدباران: تهران جوانان.

   مربي/ مشاور/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   اخالق اسالمي، روابط اجتماعي، فضايل اخالقي كلمات كليدي:

ها و سبك زندگي جوانان و نوجوانان بررسي شده در اين جستار تأثير نظام ارزشي ديني بر عادت چكيده:
هاي قرآن و دين اسالم در تربيت و ترويج اخالق و است. نگارنده ضمن اشاره به مباني اين بحث، شيوه

 ست.هاي اخالقي را تشريح كرده اهاي آموزشي در نهادينه كردن ارزشنقش خانواده و محيط
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 .1393. تيمورزاده/ طبيب: تهران ها.نكته. لهي امين، علي/ پوردست، عاليهرضا/ اسدايلدا، علي.407
   9786002381392 شابك: رقعي. ص.138

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   دانشمندان، تفكر خالقهاي اخالقي، مشاوره، ارزش كلمات كليدي:
آورد. رهايي از تنگناهاي خودمحوري است و بارورسازي عقالنيت را در پي مي شور و مشورت راه چكيده:

آوري هاي مختلف جمعها، نوشتارها، و جمالت قصاري كه از كتاباين مجموعه، مشتمل است بر نكته
شورت براي كسب، تقويت و حفظ شده است. مطالعه تجربيات ارزشمند دانشمندان مطرح موثق م

 هاي انساني و اخالقي به منظور رشد و بالندگي است.هاي ناب و ارزشانديشه

 

اي نگاهي به توسعه حرفه. پورشافعي، هادي/ ايوبي، فاطمه/ اكبري، محمد/ حسيني، سيده مليحه.408
   9786007521328 شابك: وزيري. ص.222 ،1394، چهار درخت: بيرجند معلم.

   مربي/ مشاور/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، راهبردهاي توسعهراهنمايي حرفه كلمات كليدي:

هاي همگامي با تغييرات و تحوالت جامعة امروزي به معلماني نيازدارد كه كاركردها و شيوه چكيده:
ن راستا و به منظور باالبردن جديدي در فرايند ياددهي يادگيري به كار گيرند. كتاب حاضر در همي

كوشد بامهم شمردن آموزش ضمن خدمت، به تبيين هاي معلمان عصر جديد و حتي فردا، ميتوانمندي
اي و مديريت دانش براي معلمان اقدام كند. مخاطب در فصل اول با اهميت و ضرورت توسعة توسعة حرفه

آموزد. پس از و شاخص هاي آن نكاتي مي اي معلماي آشنا مي شود و سپس دربارة توسعة حرفهحرفه
اي و راهكارهاي خلق دانش اي آشنا شد نيز عوامل مؤثر بر توسعة حرفههاي توسعه حرفهآنكه با مدل

آموزد. در انتها با زمينه هاي كاربرد مديريت دانش در نظام آموزشي، به منظور رشد حرفه اي را ميحرفه
 اي، آشنا مي شود.

 

. نژاد، اختردانشيار، شبنم/ باقري، صرفناز/ كريملو، صديقه/ قاسمي، كتايون/ علمي، زهرا/ صفري.409
 شابك: وزيري. ص.240 ،1394، آلتين: تبريز نگاهي به نوآوري در مديران شهر تبريز.

9786007101797   
   مدير/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيانمخاطب: 

   ريزي راهبرديراهبردهاي توسعه، برنامهمديريت نيروي انساني،  كلمات كليدي:
آميز تكامل است و اين بدان معنا است كه تغيير اساس آفرينش و هستي را نتيجه تغيير موفقيت چكيده:
دهد. در اين كتاب مفاهيم و راهبردهاي عملي در باب تأثير خالقيت در مديريت همراه با شكل مي

تر تواند دستيابي به اهداف را آساناي ارائه شده در كتاب ميآماري تبيين شده است. راهكاره هاينمونه
 كند.

 

. نژاد، اخترباقري، صرفناز/ دانشيار، شبنم/ قاسمي، كتايون/ مهدوي، مريم/ علمي، زهرا/ صفري.410
 شابك: وزيري. ص.124 ،1394، آلتين: تبريز نگاهي فلسفي بين ذهنيت با محبوبيت دبيران.

9786007101773   
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي آموزششناسي آموزش و پرورش، تربيت معلم، روشروان كلمات كليدي:
آموز مسلماً در يادگيري او مؤثر است. لذا توجه به نوع ارتباط آموزگار ارتباط ميان معلم و دانش چكيده:

نده در اين پژوهش درصدد يافتن و بررسي رابطه شود. نگارو آموزنده از مباحث مهم تربيتي محسوب مي
 آموزان است.هاي ذهنيت فلسفي و ميزان محبوبيت دبيران نزد دانشميان ويژگي
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ها در آموزش ـ مجموعه تجربيات و نوآوري. اداره توسعه آموزش وزارت آموزش و فرهنگ جاكارتا.411
 ،1394، طاهره(شادي) جمشيدي.: جمشيديشادي  نوآوري آموزشي در اندونزي. :13آسيا شماره 

   9786000422530 شابك: رحلي. ص.54
   مدير/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 

   هاي آموزشي، راهبردهاي توسعه، منابع اطالعاتينظام كلمات كليدي:
در كشور اندونزي  1973تا  1969هاي كتاب پيش رو به بررسي روند آموزش و پرورش در دوره چكيده:

ها نيز اند، شكستشده اختصاص دارد. طي اين بررسي عالوه بر تجربيات و اصالحاتي كه با موفقيت انجام
ه و ارزيابي آموزشي ريزي، توسعهاي مربوط به برنامهاند. نگارنده در گام اول پژوهش نوآوريبيان گرديده

هاي تازه در مقاطع ابتدايي و متوسطه و آموزش غيررسمي در اين كشور را شرح داده و در ادامه، رويكرد
 را شرح داده است.

 

نوآوري آموزشي در : 12ها در آموزش ـ مجموعه آسيا شماره يتجربيات و نوآور.لي، يانگدوگ.412
 شابك: رحلي. ص.42 ،1394، طاهره(شادي) جمشيدي.: شادي جمشيدي جمهوري كره.

9786000422547   
   مدير/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي آموزشي، راهبردهاي توسعه، منابع اطالعاتينظام كلمات كليدي:
كره مانند بسياري از كشورها، كليد توسعه ملي و سعادت فردي را در ارتقاي سطح آموزش  چكيده:

بيند. اين مطالعه حول دو محور اصلي نوآوري در زمينه سياست ملي آموزش و نوآوري در سطح مي
مؤسسات آموزشي انجام گرفته است. نگارنده طي هر يك از دو فصل، راهبردهاي عملي كه منجر به 

 شود را شرح و بسط داده است.فرايند آموزش ميتوسعه

 

. ظهرابي اصل، سيد محمدعلي/ رضايي نيك، اسماعيل/ سعادت فر، طاهره/ روهنده، ابوالحسن.413
   9786007411575 شابك: رقعي. ص.86 ،1394، چويل: ياسوج همدلي و هم زباني.

   والدين/ مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   اسالمي، روابط اجتماعي، نوجوانانفرهنگ  كلمات كليدي:

هاي زندگي، يعني برقراري روابط اين كتاب با نگاهي به آيين دين اسالم، به شرح يكي از مهارت چكيده:
گيرد. ضمن آنكه در پايان كتاب پردازد. اين بررسي در دو زمينة شناختي و عاطفي صورت ميهمدالنه مي

گذاري توضيح و ضرورت اين نام» زباني و همدليو ملت، همدولت «به سال  1394گذاري سال علت نام
 داده شده است.

 

اي مهارت اساسي براي معلمان به همراه ضميمه7همه چيز براي معلمان:.مجدفر، مرتضي.414
 رقعي. ص.124 ،1394، مدارپيشگامان پژوهش: تهران مند در جهان.هاي معلمان حرفهدرباره ويژگي

   9786009230884 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   علوم تربيتي، تربيت معلم، روش تدريس كلمات كليدي:
مهارت اساسي براي معلمان، چگونگي كاربرد هر  7نويسنده سعي كرده است تا با معرفي و شرح  چكيده:

يك را در فرايند ياددهي ـــ يادگيري و خلق فضاي آموزشي جذاب و برقراي ارتباط كالمي و عاطفي 
توان ا ميههايي ارائه شده است كه با مرور آنمناسب با فراگيرندگان توضيح دهد. در پايان نيز سنجه

 اي را در جهان شناسايي كرد.معلمان حرفه
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مبتكران/ : تهران اشاراتي چند به كاربرد طبيعت در شاهنامه فردوسي..پناه، تورجايزد.415
   9789640720783 شابك: وزيري. ص.144 .1393. پيشروان

   هنرآموزمخاطب: 
   هاي حماسيادبيات كالسيك، شعر، داستان كلمات كليدي:

هاي اساطيري و پهلواني اي است كه به تجزيه و تحليل داستاناين كتاب دربردارنده مقاله چكيده:
هاي طبيعت در تار و پود ساختار اشعار آن اختصاص دارد. در اين شاهنامه فردوسي براساس كاربرد پديده

ظر بوده و ريشه و مطالعه ساختار بحث صرفاً در روند حوادث و نتايج آن در رابطه با كاربرد طبيعت موردن
 رشته پيوستگي آن حادثه به طبيعت و جهان هستي آشكار شده است.

 

هاي انشا و شيوه. اجيرلو، جمال، نقي/ شفايي عسگر خانلو، بهرام/ فخيميبشيري، عوض/ فاتح.416
   9786003831650 شابك: وزيري. ص.94 ،1394، سخنوران: تهران آموزش آن.

   هنرآموزمخاطب: 
   هاي آموزشي، نوشتنادبيات فارسي، مهارت كليدي: كلمات

آموزان در نوشتن انشا معرفي و توضيح داده شده است. راهبردهاي تقويت قدرت علمي دانش چكيده:
ها در درست ديدن، آموزان و تشويق آنهدف از اين آموزش تقويت قوه استدالل، تفكر و دقت دانش

هاست. هدف ديگر اين آموزش شكوفايي ها و شنيدهديدهدرست نوشتن و بيان كردن روشن و ساده 
 آموزان است.نفس در دانشبهاستعدادهاي نهفته و ايجاد حس اعتماد

 

 ،1394، فرهنگ دانشجو: تهران بوستان سعدي.گلستان شعر و ادب فارسي:.يزدي، عباس.417
   9789648479652 شابك: وزيري. ص.210

   هنرآموزمخاطب: 
   ادبيات فارسي، آثار ادبي، شاعران كليدي:كلمات 
الدين سعدي شيرازي شاعر و شيخ مصلح» بوستانِ«نامه و متن كتاب اين اثر شامل زندگي چكيده:

يك ديباچه و ده باب دارد و در بحر متقارب مثمن » نامهسعدي« نويسنده بزرگ ايراني است. بوستان يا 
هاي ر و مدينه فاضله سعدي نام گرفته؛ چرا كه در آن نكتهشهمحذوف سروده شده است. بوستان، آرمان

 اخالقي، اجتماعي، تربيتي و سياسي بسياري بيان شده است.

 

 شابك: رقعي. ص.72 ،1394،مؤسسه فرهنگي آرمان رشد:تهرانچيست آن؟..مرادي، حسين.418

9786007633113   
   كارشناسانمربي/ والدين/ هنرجو/ هنرآموز/ ساير مخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات شفاهي، چيستان، كودك و نوجوان كلمات كليدي:

هاي شيرين و قابل تأمل است كه در پنج بخش اي از چيستانكتاب دربردارنده مجموعه چكيده:
ف الفبا، علمي و رياضي، تفنني و با بندي و ارائه شده است. معماها از نوع معمولي و بر اساس حروطبقه

 آورد.اي را براي مخاطب فراهم مينكته انحرافي انتخاب شده، و لحظات سرگرم كننده
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ي فردوسي به نظم و نثر ساده هاي شاهنامهداستانگلستان شعر و ادب فارسي:.يزدي، عباس.419
   9789648479690 شابك: وزيري. ص.248 ،1394، فرهنگ دانشجو: تهران و روان.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي حماسي، شاعرانادبيات كالسيك، داستان كلمات كليدي:
سراي حسن فردوسي، شاعر و حماسهنامه حكيم ابوالقاسم منصوربنكتاب حاضر شامل زندگي چكيده:

ها ايستادگي و مقاومت ايرانيان را در نظم و نثر ساده است. داستانبه » شاهنامه«هاي ايراني و داستان
آيد. وجود ميطلبي بهكند كه براي هر ملت مقاوم و استقاللها بيان ميبرابر حوادث تلخ و دشواري

هاي نياكان و آموختن راه و رسم زندگي از ديگر نكاتي است كه در اين ها، حكمتها، اندرزانديشه
 خورد.ه چشم ميها بداستان

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانالدين محمد حافظ.ديوان خواجه شمس.عليدوست، محمد.420
   9789640808399 شابك: رحلي. ص.906 .1393. برهان

   والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   شعر، غزل كلمات كليدي:

نمودن متن صحيح از اشعار خواجه شيراز كه اين نسخه نفيس، كوششي است به منظور فراهم چكيده:
شرح حال شاعر، فهرست اشخاص و بزرگان زمان وي و توضيح برخي ابيات و لغات مشكل را در بردارد. 

هاي كتب ديگر اشاره دارند. فرهنگ نيز شامل شرح اشعاري است كه به آيات و احاديث يا داستان
 هاي استفاده شده در تهيه اثر به پيوست آمده است.طالحات و لغات و فهرست ديواناص

 

نامه، رباعيات، غزليات، قصيده، قطعات و ديوان رودكي (شامل زندگي.يزدي، عباس.421
   9789648479768 شابك: وزيري. ص.128 ،1394، فرهنگ دانشجو: تهران مثنويات).
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 
   ادبيات فارسي، شعر، شاعران كلمات كليدي:

محمد رودكي، از شعراي معروف اوايل قرن چهارم هجري در عصر بنزندگي ابوعبداهللا جعفر چكيده:
هاي شعري سراي نامي در قالبن غزلمنظوم، شرح داده شده است. اي» كليله و دمنه«ساماني و خالق 

 مختلف شعر سروده است. معاني لغات مبهم متن در پانوشت كتاب درج شده است.

 

 وزيري. ص.142 .1393. فدك ايساتيس: تهران (نثر).2شناسيراهنماي سبك.نيا، شيماعابد.422

   9786001601996 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   هاراهنماي آموزشي، آزمونادبيات فارسي،  كلمات كليدي:
شناسي هاي مختلف بررسي شده است. هدف از سبكانواع نثر از لحاظ تاريخي و معنايي در دوره چكيده:

ها و اهداف شاعران، با توجه به شناختن ساختارهاي زباني و معنايي متون است كه هريك بيانگر انديشه
نامه تشريحي ارائه شده است تا همراه با پاسخ هاييفرهنگ قلمرو زندگيشان است. در هر فصل آزمون
 دانشجويان بتوانند به ميزان يادگيري خود پي ببرند.
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 ،1394، ضريح آفتاب: مشهد نويسي و سرودن شعر.روش آسان داستان.كازراني، عبدالصمد.423
   9789644298080 شابك: وزيري. ص.424

   هنرآموزمخاطب: 
   نويسندگي، راهنماي آموزشيادبيات فارسي،  كلمات كليدي:

هاي نويسندگي در اين كتاب توضيح داده شده و نيز روش نويسي و سبكمراحل مختلف داستان چكيده:
اي و نويسندگان نويسي اسطورهشاعران در سرودن شعرهاي داستاني و غير داستاني از ديدگاه داستان

هاي شعري و مراحل عملي سرودن ، قالبمعاصر بررسي شده است، همچنين درباره آشنايي با وزن شعر
 شود.شعر سنتي بحث مي

 

: تهران نامه.سفرنامه ناصرخسرو به انضمام واژهگلستان شعر و ادب فارسي:.يزدي، عباس.424
   9789648479676 شابك: وزيري. ص.148 ،1394، فرهنگ دانشجو

   هنرآموزمخاطب: 
   ادبيادبيات فارسي، شاعران، آثار  كلمات كليدي:

سراي قرن پنچم نامه و شرح سفرنامه ناصرخسرو قبادياني، شاعر و قصيدهكتاب حاضر زندگي چكيده:
رساند. اين سفرنامه با يك كند و در بلخ به پايان ميهجري است. قبادياني آهنگ سفر را از مرو آغاز مي

هاي دلنشين، دقت و كايتشود و از زباني روايي ــ ادبي برخوردار است. ححادثه داستاني شروع مي
 هاي بارز اين سفرنامه است.نگري از ويژگيجزئي

 

 شابك: رقعي. ص.180 ،1394،نشربه: تهران سيري در گلزار مثنوي..اي، مهديهقمشهالهي.425

9789640221907   
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي عرفاني، پند و اندرزادبيات فارسي، داستان كلمات كليدي:

آمده است. در هر حكايت ابيات و » مثنوي معنوي« حكايت از دفتر نخست  32در اين اثر شرح  چكيده:
ترتيب توضيحات ديني، عرفاني، ادبي مربوط به آن بيان شده و همچنين ارجاع ابيات و آيات و روايات به

هاي معتبر و هاي ارائه شده به نسخهبر اساس شماره جلد، صفحه و بيت صورت گرفته است و نيز حكايت
 تر و متون تصيح شده ارجاع داده شده است.هاي دقيقترجمه

 

 رقعي. ص.112 .1393. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان:تهرانقطره و جويبار..داوودي، حسين.426

   9789640807521 شابك:
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، امالي فارسي كلمات كليدي:

هاي زباني و ادبي فارسي امروز را ارائه كرده است. در اين راستا هاي آموزشي از كاربردكتاب نكته چكيده:
هر يك از مباحث مرتبط با دستور زبان و دستور خط فارسي با ذكر مثال و نيز بيان كاربرد مرسوم آن 

و همچنين صحيح يا اشتباه بودن آن اثبات شده است. هدف از اين مطالعه آشنايي و شناخت  آورده شده
 بيشتر با زبان فارسي به منظور استفاده صحيح واژگان در گفتار و نوشتار است.
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 ،1394، فرهنگ دانشجو: تهرانالسالم.كلمات قصار منظوم حضرت علي عليه.يزدي، عباس.427
   9789648479775 شابك: وزيري. ص.80

   هنرآموزمخاطب: 
   اسالم، امامان، شعر كلمات كليدي:

اين اثر حاوي اشعاري استادانه و فصيح از موالنا مكتبي شيرازي است كه سخنان حضرت  چكيده:
توان علي(ع) را به نظم در آورده است. سبك اين اشعار به سبك سنايي و يا به اوحدي شبيه است و مي
درج اشعار را به شعراي قرن ششم هجري نسبت داد. توضيحات الزم درباره اشعار نيز در پانوشت سخنان 

 شده است.

 

فرهنگ : تهران ي ديوان وصال شيرازي.گزيده گلستان شعر و ادب فارسي:.يزدي، (بهمن)عباس.428
   9789648479683 شابك: وزيري. ص.128 ،1394، دانشجو

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شاعران، شعر، تاريخ معاصر كلمات كليدي:
» وصال«و متخلص به » ميرزا كوچك«كتاب شامل اشعار ديوان ميرزا شفيع شيرازي معروف به  چكيده:
شاه قاجار است. در اين ديوان، مثنوي شاه و محمدگويان بنام دوران فتحعليسرايان و مثنوياز غزل

هاي قي كه وصال شيرازي آن را به پايان رسانده، ارائه شده است. مثنويوحشي باف» شيرين و فرهاد«
 است. وصال در مرثيه سيدالشهدا(ع)، تفسير قسمتي از دعاي جوشن كبير و...

 

 ،1394، فرهنگ دانشجو: تهران گلستان سعدي.گلستان شعر و ادب فارسي:.يزدي، عباس.429
   9789648479669 شابك: وزيري. ص.168

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات فارسي، شاعران، نثر كلمات كليدي:
الدين سعدي شيرازي، شاعر و نويسنده بزرگ شيخ مصلح» گلستانِ«نامه و متن كتاب زندگي چكيده:

ايراني قرن هفتم در اين كتاب آمده است. گلستان هشت باب دارد كه در آغاز آن سعدي از سيرت 
و دهد و آنان را به صبر هايي بر ضد درويشان شكم پرست ادامه ميگويد و با كنايهپادشاهان سخن مي

شمارد و هواداران فقر كند و در پايان خود را حامي اغنيا و خداوندان نعمت ميتحمل و بخشش دعوت مي
 دهد.و درويشي را پاسخ مي

 

بندهاي عاشورايي در استقبال محتشم نامه؛ گزيده تركيبمحتشم.فروغي، مهديامين.430
   9789644763724 شابك: وزيري. ص.550 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران كاشاني.

   هنرآموزمخاطب: 
   شعر، ادبيات ديني، عاشورا كلمات كليدي:

عنان با اين درنگ پس از واقعه عاشورا متولد شد و همهاي عاشورايي بيشعر حسيني و مرثيه چكيده:
بندهايي است اي از بهترين تركيبرويداد حركت كرد و مانع از فراموشي آن شد. مجموعه پيش رو گزيده

ه مفصلي بند جاودانه محتشم كاشاني سروده شده است. در ابتداي كتاب مقدمكه در استقبال تركيب
 اي از شعر آنها آمده است.درباره مرثيه سرايان نامدار و نمونه
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، مؤسسه خانه كتاب: تهران محمد نخجواني. مشاهير كتابشناسي معاصر ايران:.هاشميان، هادي.431
   9786002222039 شابك: پالتويي. ص.48 ،1394

   كتابدار/ هنرآموزمخاطب: 
   هنر و فرهنگ، تاريخ معاصرها، نامهسرگذشت كلمات كليدي:

) اختصاص 1279ــ 1341كتاب به معرفي زندگي محمد نخجواني از ادبا و فضالي شهر تبريز ( چكيده:
را نوشته كه در نوع خود يك شاهكار است. زندگي » تربيت«دارد. نخجواني فهرست كتب خطي كتابخانه 

 ر اين اثر بررسي شده است.شناس و بازرگان دشناس، خطاو به عنوان كتاب

 
  
 

 

پرسش و پاسخ در باره قرآن براساس  114از قرآن بيشتر بدانيم؛.خسروي، مهدي.432
  9789644937903 شابك: رقعي. ص.176 ،1394، مؤسسه فرهنگي دارالحديث: قم شناختنامه قرآن.

   هنرآموزمخاطب: 
   هاپرسشهاي آسماني، اسالم، علوم قرآني، كتاب كلمات كليدي:

ترين راه شناخت قرآن، آشنايي با خود كتاب و نيز سخناني است كه پيامبر و اهل بيت(ع) مهم چكيده:
پرسش درباره قرآن و موضوعات وابسته به آن پاسخ داده شده  114اند. در اين كتاب به درباره آن فرموده

قرآن و حاالت جسمي و روحي  است تا شناخت كاملي از آن حاصل شود. ريشه و معاني واژه آن، نزول
 ها اشاره شده است.ها به آنپيامبر هنگام نزول قرآن از نكاتي هستند كه در پرسش

 

 رقعي. ص.144 ،1394، هنر اول: تبريز اعداد در قرآن كريم..بخشايش، ناهيدزادهحاجي.433

   9786007460269 شابك:
   هنرآموزمخاطب: 

   تفسير قرآن، علوم قرآني هاي آسماني،كتاب كلمات كليدي:
پرداختن به اعداد و بررسي عددهاي قرآني موضوعي است كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده  چكيده:

است. در اين كتاب اعداد قرآني بررسي شده و در اين بررسي فقط به ظاهر آيات بسنده شده است. در 
ها و شايان ذكر است كه اغلب ترجمه آيه بررسي شده است. همچنين 261رابطه با اعداد مطرح شده 

 اي است.شرح برخي از آيات مبتني بر شرح و تفسير مهدي الهي قمشه

 

 شابك: پالتويي. ص.88 ،1394، جمال: قم امت واحده اختالف چرا؟..رحيمي، عباس.434

9789642024308   
   هنرآموزمخاطب: 

   قرآن، اسالم، مسلمانان كلمات كليدي:
خواند. در اين كند و به دوري از تفرقه و جدايي فراميقرآن مسلمانان را به وحدت دعوت مي چكيده:

جستار موضوع وحدت ميان مسلمانان، اهميت و ضرورت آن با توجه به وضعيت سياسي اجتماعي عصر 
اي حاضر و با رويكردي تحليلي به تاريخ اسالم بررسي و تبيين شده است. نگارنده در خالل مباحث بر

گذران مستند كردن مطالب از آيات قرآن، سخنان پيامبر گرامي اسالم (ص)، سخنان اهل بيت (ع) و بنيان
 انقالب اسالمي عصر حاضر شواهدي همراه با تحليل و توضيح آورده است.
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 شابك: رقعي. ص.572 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي:تهرانانكار قرآن..نصري، عبداهللا.435

9789644763526   
   هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 

   وحي، علوم قرآني، اسالم كلمات كليدي:
در طول تاريخ تفكر اسالمي، وحي به عنوان دريافت پيام از سوي خدا مطرح بوده و پيغمبر پيام  چكيده:

رسانده است. برخي ديگر كرده، به ديگران ميالهي را با همان مضمون و كالمي كه از خداوند دريافت مي
اشته است. كننده وحي نبوده، بلكه نقش توليدكنندگي در وحي دمعتقدند كه پيامبر فقط دريافت

پيرايه، اما مستدل به نقد نويسنده در اين كتاب نظريه دوم را تجزيه و تحليل كرده و با زباني ساده و بي
 اين نظريه كوشيده است.

 

 ص.296 ،1394، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانپيوند قرآن و طبيعت..محمدقاسمي، حميد.436
   9789644763458 شابك: وزيري.

   مربي/ هنرآموزمخاطب: 
   تفسير قرآن، علوم قرآني، اسالم كلمات كليدي:

اند كه در كنار هم يك تصوير واحد از منظر اسالم، قرآن و طبيعت دو تجلي از ناحيه يك خالق چكيده:
روند. نگارنده در اين اثر به ابعاد و زواياي گوناگون پيوند مفاهيم قرآني با طبيعت توجه داشته به شمار مي

هاي اين پيوند را واكاوي كرده است. در خالل هر مبحث شواهدي از آيات قرآن همراه ها و ظرافتكتهو ن
 با ترجمه و شرح نيز درج گرديده است.

 

داستان يوسف و زليخا (قصه يوسف و زليخا از گلستان شعر و ادب فارسي:.يزدي، عباس.437
: تهران مثنوي هفت اورنگ حكيم جامي). ديدگاه قرآن كريم و مفسران قصه يوسف و زليخا از

   9789648479782 شابك: وزيري. ص.272 ،1394، فرهنگ دانشجو
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي بلندادبيات فارسي، شعر، پيامبران، داستان كلمات كليدي:

هفت « سرگذشت حضرت يوسف(ع) و زليخا با استناد به قرآن كريم، به نثر و با تكيه بر كتاب  چكيده:
عبدالرحمان جامي از شاعران و نويسندگان معروف قرن نهم هجري به نظم ارائه شده نورالدين» اورنگ

جوي وكند. جستنكات اخالقي بسياري را به مخاطبانش گوشزد مي» يوسف و زليخا« است. داستان 
 هاي داستان است.ترين پيامعشق الهي در عشق زميني يكي از مهم

 

)؛ 2هاي تربيتي در قرآن (روش علوم تربيتي:. الدينبزاده، سيدعلي/ مشايخي، شهاحسيني.438
 .1393. سمت: تهران آموزي، عفو و گذشت، تكريم و احترام، رفق و مدارا، احسان.حكمت

   9786002980571 شابك: وزيري. ص.234
   مربي/ هنرآموزمخاطب: 

   اخالق اسالمي، رشد شخصيت، فضايل اخالقي، قرآن كلمات كليدي:
هاي گوناگون، هاي تربيتي از منظر قرآن اختصاص دارد. در فصلكتاب حاضر به بررسي روش چكيده:

هاي پرورشي و تربيتي معرفي شده كه بر پايه اصول تربيت اسالمي و ديني تدوين راهكارها و دستورالعمل
 شناسي آن بررسي شده و سپس مبانيها ابتدا مفهومگرديده است. در شرح هر يك از اين روش

شناسي آن تحليل و هاي اجراي آن، كاركردهاي آموزشي آن و در پايان آسيبكارگيري، اصول و شيوهبه
 تشريح گرديده است.
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 .1393. احسان: تهران فرهنگ مبين؛ شرح و بررسي واژگان قرآن كريم..مهدوي، حميد.439
   9789643569693 شابك: وزيري. ص.704

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي قرآنقرآن، ترجمه كلمات كليدي:
اي از درك گفتار و نوشتار هر زبان در گرو فهميدن وجوه گوناگون كاربرد واژگان و بخش عمده چكيده:

تركيبات آن است. زبان عربي و به ويژه زبان قرآن كريم سرشار از كلمات چندمعنايي با مفاهيم متعدد 
گردد. اگر واژگان در بستر مناسب خود قرار داده و معني نشوند، درك حقيقي متن نيز محقق نمي است و

اند، معني اصلي و ديگر هاي قرآني بر اساس ريشه واژه درج شدهدر اين اثر، با نگاهي تحليلي به الفاظ، واژه
 ذيل هر كلمه ذكر شده است.ها و آيات شاهد و ترجمه آنهابودن واژهمعاني، وجه تسميه، دخيل يا معرب

 

 شابك: جيبي. ص.744 ،1394، قدياني: تهران.سيد علي موسوي گرماروديقرآن كريم..440

9786002516183   
   مربي/ والدين/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي آسماني، اسالمهاي قرآن، كتابترجمه كلمات كليدي:
قرآن كتاب آسماني مسلمانان و سند هويت و شناخت دين اسالم است. اين كتاب حاوي متن  چكيده:

اي شامل دعاي ختم قرآن، قرآن به زبان عربي و ترجمه فارسي آن است. در پايان متن اصلي، مؤخره
 است. پژوهان درباره ترجمه حاضر درج شدهگفتارهايي از قرآنهاي وقف و فهرست الفبايي و نيز پينشانه

 

مؤسسه فرهنگي : قم السالم.بيت عليهمكرائم قرآن در فضائل اهل .شهري، محمدريمحمدي.441
   9789644938382 شابك: وزيري. ص.598 ،1394، دارالحديث
   هنرآموزمخاطب: 

   هاي اخالقي، فرهنگ اسالميتفسير قرآن، امامان، ارزش كلمات كليدي:
آيه از ميان آيات قرآن كريم درباره خاندان رسول خدا(ص) و بررسي  40اين كتاب با گزينش  چكيده:

هاي اهل بيت(ع) را بررسي ترين فضايل، حقوق و ويژگيها، برجستهروايات و تفسيرهاي ناظر بر آن
ردار برخو …كند تا با شناخت ايشان جامعه اسالمي از بركات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي ومي

هاي هر آيه در پايان بحث شود. همچنين، به شبهات مطرح درباره هر يك از آيات پاسخ داده شده و پيام
 شود.بيان مي

 
 

 

. وند، ميرهاشم/ جزقاسمي، شهرزادپور، جهانشاه/ نصيري، فرهاد/ ريسمانچيان، مجيد/ فتحيايران.442
   9786003080904 شابك: وزيري. ص.176 .1393. نگاردانش: تهران كشي.جوجه

   هنرجو/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، دامپروري، توليدات دامينامهواژه كلمات كليدي:
نگارنده اين كتاب بر آن است تا با استفاده از دستاوردهاي علمي، اطالعات مهم و ضروري را در  چكيده:

باب صنعت مرغداري در اختيار خوانندگان قرار دهد. در بخش ابتدايي كتاب توضيحاتي درباره شرايط 
ت، مراحل زيستي و فيزيولوژي مرغ ارائه شده و در ادامه، ضمن معرفي تجهيزات و تأسيسات اين صنع

 كشي تشريح شده است.گوناگون عمليات جوجه
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 فلش كارت كوچك. ص.128 ،1394، اقبال: تهرانگياهان دارويي..گر زحمتكش، فرهادقناعت.443

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب:  9789644063909 شابك:
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   بهداشت، داروها سالمت، كلمات كليدي:
در اثر مصور حاضر، نگارنده به معرفي انواع گياهاني كه ارزش دارويي دارند، پرداخته است. در هر  چكيده:

شده، نام آن، نام علمي و خانواده گياه و خصوصيات و موارد صفحه پس از تصاوير گياه تازه و خشك
 طور كامل تشريح شده است.مورداستفاده آن به

 
  
 

 

 .1393. دنياي تغذيه: تهران آشپزي با انواع ماكاروني (جلد دوم)..تحريريه مجله آشپزباشي.444
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب:  9786007433027 شابك: رقعي. ص.64

   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاها و آشاميدنيآشپزي، غذا، خوردني كلمات كليدي:

اند. شان ارائه شدهدر كتاب مصور حاضر، انواع ماكاروني و پاستاها به همراه مواد الزم و طرز تهيه چكيده:
به دليل . اي مناسب و مفيد استشود كه ماكاروني يك ماده غذايي باارزش تغذيهدر اين كتاب بيان مي

كربوهيدراتي اين غذا كه شاخص غذاهاي بر پايه غالت است، در صورت در نظرگيري هرم انرژي  ماهيت
 دهنده سهم باالي آن در تأمين انرژي موردنياز روزانه است.گيرد اين امر نشاندر پايه آن قرار مي

 

 رقعي. ص.64 .1393. دنياي تغذيه: تهران زميني.آشپزي با سيب.تحريريه مجله آشپزباشي.445

   هنرجومخاطب:  9786007433126 شابك:
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاها و آشاميدنيآموزش آشپزي، غذا، خوردني كلمات كليدي:
پردازد. مؤلف ابتدا ميزميني در اين اثر مصور، مؤلف به بيان نكات مهم و اساسي درباره پخت غذا با سيب چكيده:

كند. هاي آن را بيان ميزميني و برخي ويژگيهاي سرخ كردن سيبزميني، روشهاي زيبا براي آراستن سيبايده
زميني را ارائه كرده است. زميني، دستورات پخت انواع غذاها با سيبوي در ادامه توضيحاتي در زمينه فوايد سيب

 طور مختصر شرح داده است.موردنياز و طرز تهيه هر غذا را بهمؤلف بعد از تصوير هر غذا، مواد

 

المللي بين: تهران. اكرم ذاكري.1آشپزي غذاهاي تركي استانبولي دنياي هنر:.جونس، تري.446
   9786002770172 شابك: خشتي. ص.72 ،1394، حافظ

   والدين/ هنرجومخاطب: 
   كاردانشاي، سوم سوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، غذا، تغذيه، آموزش آشپزيها و آشاميدنيخوردني كلمات كليدي:
هاي مختص به خود را هاي جغرافيايي و بافت اجتماعي، خوراكيهر سرزميني بر اساس ويژگي چكيده:

غذاها، انواع سوپ، ساالد، سس و دسر تركي همراه دارد. در اين كتاب طرز تهيه و پخت انواع غذاها، پيش
 با تصوير و فهرست مواد مورد نياز درج شده است.
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المللي بين: تهران. اكرم ذاكري.2آشپزي غذاهاي تركي استانبولي دنياي هنر:.جونس، تري.447
   9786002770189 شابك: خشتي. ص.60 ،1394، حافظ

   هنرآموزمخاطب: 
   ها، غذا، تغذيه، آموزش آشپزيها و آشاميدنيخوردني كلمات كليدي:

هر ملتي ذائقه منحصر به خود را دارد و آشپزي در هر بوم نيازمند آموزش و كسب تجربه و  چكيده:
هاي تركي شناخت غذاهاي آن سرزمين است. در اين كتاب طرز تهيه و آماده كردن غذاها و خوراكي

 غذا، غذاي اصلي، سوپ، ساالد، سس و دسر تركي آموزش داده شده است.شامل انواع پيش

 

 ،1394، المللي حافظبين: تهران. اكرم ذاكري آشپزي غذاهاي فرانسوي.دنياي هنر:.دونا، هي.448
   9786002770080 شابك: خشتي. ص.72

   والدين/ هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، غذا، تغذيه، آموزش آشپزيها و آشاميدنيخوردني كلمات كليدي:
هاي خوشمزه بوده و غذاهايي هاي آشپزي و خوراكيكشور فرانسه از ديرباز سرزمين خالقيت چكيده:

مملو از مواد مغذي با ارزش غذايي باال داشته است. در اين كتاب طرز تهيه انواع تارت و دسر، سوپ و 
تاب نيز هاي گوشتي آموزش داده شده است. در پايان كساالد، موس، سوفله و پنكيك و انواع خوراكي

 نكات مربوط به پخت غذاهاي بهتر درج شده است.

 

، المللي حافظبين: تهران. اكرم ذاكري .1اي آشپزي غذاهاي مديترانهدنياي هنر:.كالرك، پامال.449
   9786002770448 شابك: خشتي. ص.84 ،1394

   والدين/ كتابدار/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشحرفهسوم فني و  پايه تحصيلي:

   ها، غذا، تغذيه، آموزش آشپزيها و آشاميدنيخوردني كلمات كليدي:
هاي سالم اي است كه شخص را به خوردن چربياي يك روش كامل تغذيهرژيم غذايي مديترانه چكيده:

غذاها، غذاهاي كند. در اين اثر طرز تهيه پيشمانند روغن زيتون، آجيل، حبوبات و ماهي تشويق مي
اي آموزش هشده با گوشت، مرغ و ماهي، انواع اسپاگتي و پاستا و انواع ساالد، سس و دسر مديترانآماده

 داده شده است.

 

 ص.72 .1393. دنياي تغذيه:تهران آموزش آشپزي با مايكروويو..تحريريه مجله آشپزباشي.450
   9786007433133 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   دهم كاردانش پايه تحصيلي:

   داريغذا، آموزش آشپزي، خانه كلمات كليدي:
هاي امروز خوبي وارد فضاي آشپزخانهمايكروويوها معجزه مهندسي دنياي مدرن هستند كه به چكيده:

شوند. در اثر مصور حاضر، طريقه پخت انواع تر پخته ميتر و سريعها غذاها راحتاند و به كمك آنشده
ه است. در ابتدا مؤلف وسيله مايكروويو با زباني ساده به همراه مواد الزم به طور مختصر بيان شدغذاها به

كند و در ادامه دستورهاي اطالعاتي درباره شيوه استفاده از مايكروويو و تكنولوژي ساخت آن ارائه مي
 كند.پخت غذاهاي مختلف را بيان مي
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 .1393. دنياي تغذيه: تهران آموزش آشپزي بدون گوشت (جلد اول)..تحريريه مجله آشپزباشي.451
   9786007433171 شابك: رقعي. ص.96

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   آشپزي، غذا كلمات كليدي:
كه كننده پروتئين بدن انواع گوشت است، درحاليكنند كه تنها منبع تأميناكثر مردم تصور مي چكيده:

هستند. در اثر مصور حاضر، مؤلف پس از توضيحاتي در زمينه خريد و گياهان نيز از منابع غني پروتئين 
ها، دستورات پخت انواع غذاهايي كه بدون گوشت هاي صحيح خرد كردن سبزيها و روشپخت سبزي

طور شوند را ارائه كرده است. در اين اثر مواد موردنياز و طرز تهيه هر غذا بعد از تصوير هر غذا بهپخته مي
 اند.ئه شدهمختصر ارا

 

. دنياي تغذيه: تهران آموزش آشپزي بدون گوشت (جلد دوم)..تحريريه مجله آشپزباشي.452
   9786007433188 شابك: رقعي. ص.88 .1393

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاها و آشاميدنيآشپزي، غذا، خوردنيآموزش  كلمات كليدي:
دهند كه افراد غير گياهخوار نسبت به افراد ها نشان ميآمده از برخي از پژوهشدستاطالعات به چكيده:

هاي خطرناك هستند. در اثر مصور حاضر، نگارنده پس از گياهخوار بيشتر در معرض خطر ابتال به بيماري
شوند را اري، دستورات پخت انواع غذاهايي كه بدون گوشت پخته ميتوضيحاتي در زمينه فوايد گياهخو

طور مختصر شرح ارائه كرده است. نگارنده بعد از تصوير هر غذا، مواد موردنياز و طرز تهيه هر غذا را به
 داده است.

 

سادات فاطمه آموزش ارزشهاي اخالقي و انساني به كودكان.والدين چه كنند؟:.ابراين، سوزان.453
   9786007655047 شابك: خشتي كوچك. ص.72 ،1394، ماوشما: تهران. موسوي

   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   آموزش والدين، فضايل اخالقي، منابع اطالعاتي كلمات كليدي:

گيرند؛ كنند و ياد ميهاي رفتاري را از گفتار و عادات عملي والدينشان گزينش ميكودكان مدل چكيده:
توان انجام داد. در ترين كاري است كه در حق فرزندان ميهاي مهم و اخالقي مهمبنابراين آموزش ارزش

فتارهاي صحيح و هاي آموزش و انتقال رهاي نيك، روشاين كتاب بعد از ارائه تعريف هر يك از صفت
 هاي اخالقي پسنديده بيان شده است.عادت

 

 ص.64 .1393. دنياي تغذيه: تهران آموزش انواع ساالد (جلد اول)..تحريريه مجله آشپزباشي.454
   9786005040999 شابك: رقعي.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاها و آشاميدنيغذا، آشپزي، خوردني كلمات كليدي:
ساالد تركيبي متنوع از انواع سبزيجات است كه همراه نمك، روغن، سركه يا آبليمو خورده  چكيده:

شود، اما امروزه ديگر اين تعريف براي ساالد كافي نيست، چون در حال حاضر از انواع گوشت سفيد و مي
غذا شود و به همين دليل اين پيشجات در ساالد استفاده ميز، حبوبات، پنير، غالت، ميوه و صيفيقرم

بندي جديدي دارد. در كتاب مصور حاضر، نگارنده روش تهيه و مواد الزم انواع نياز به بازتعريف و طبقه
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ها ارائه داده است.ساالدها به همراه تصويري از آن

 

 ص.64 .1393. دنياي تغذيه: تهران آموزش انواع ساالد (جلد دوم)..آشپزباشيتحريريه مجله.455
   9786005040975 شابك: رقعي.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاها و آشاميدنيآشپزي، غذا، خوردني كلمات كليدي:
عنوان يك وعده مجزا، غذا، بعد از غذاي اصلي بهعنوان پيشساالد، غذايي است كه قبل از غذا به چكيده:

شود. ساالد معموالً تركيبي متنوع غذاي اصلي مصرف ميعنوان يك وعدههمراه با غذاي اصلي، يا خود به
كتاب مصور حاضر،  شود. دراز انواع سبزيجات است كه همراه نمك، روغن، سركه يا آبليمو خورده مي

 اختصار بعد از تصوير هر ساالد، مواد الزم و طرز تهيه آن ساالد را بيان كرده است.نگارنده به

 

 .1393. دنياي تغذيه: تهران آموزش انواع كوفته و دلمه (جلد اول)..تحريريه مجله آشپزباشي.456
   9786007433140 شابك: رقعي. ص.80

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاها و آشاميدنيآشپزي، غذا، خوردني كلمات كليدي:
در كتاب مصور حاضر، نگارنده پس از بيان مطالبي در شناخت كوفته و دلمه، روش تهيه انواع  چكيده:

دارد كه كوفته غذايي ها ارائه كرده است. نگارنده بيان ميز آنكوفته و دلمه را به همراه تصاويري جالب ا
صورت آش، سوپ و تريد مصرف كرد توان آن را بهقديمي و از ابداعات ايرانيان است و غذايي است كه مي

 شود كه كوبيده شده باشد.و در اصل با گوشتي درست مي

 

 .1393. دنياي تغذيه: تهران آبگوشت.آموزش پخت انواع آش و .تحريريه مجله آشپزباشي.457
   9786005040968 شابك: رقعي. ص.80

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   آشپزي، غذا كلمات كليدي:
ها از غذاهاي اصيل ايراني هستند كه با دقت و توجه و استفاده از حبوبات و انواع آش و آبگوشت چكيده:
هاي درماني تهيه كرد. در هاي بسيار مطبوع و حتي با خاصيتها را در طعمتوان آنهاي مختلف ميسبزي

غذا مواد الزم، طرز كتاب مصور حاضر، مؤلف به معرفي انواع آش و آبگوشت پرداخته و پس از تصوير هر 
 طور مختصر شرح داده است.تهيه آن را به

 

 رقعي. ص.80 .1393. دنياي تغذيه: تهران آموزش پخت انواع سوپ..تحريريه مجله آشپزباشي.458

   9786005040913 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   آشپزي، غذا كلمات كليدي:

كه طوريترين غذاهايي است كه انسان تهيه آن را ياد گرفته است، بهسوپ يكي از اولين و آسان چكيده:
هاي مختلفي كه خوشمزه ازاينكه گوشت را با آب پخت، براي اينكه بو و طعمي بگيرد از سبزيانسان پس

ها به طور كامل معرفي و طرز تهيه آنها بهمختلف سوپبودند استفاده كرد. در اثر مصور حاضر، انواع 
ها، همراه مواد الزم ارائه شده است. در اين اثر همچنين مطالبي درباره چگونگي خريد و پخت سبزي
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 ها و استفاده از گياهان معطر ارائه شده است.هاي صحيح خرد كردن سبزيروش

 

 رقعي. ص.80 .1393. دنياي تغذيه: تهران انواع كباب.آموزش پخت.تحريريه مجله آشپزباشي.459

   9786005040982 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   غذا، آشپزي كلمات كليدي:

اصطالح كباب كردن هاي خانوادگي، تهيه غذا بر روي آتش و بهنيكها و پيكدر بيشتر مهماني چكيده:
هاي كبابي بسيار مهم است. در اين بخش است، اما چگونگي تهيه انواع و اقسام گوشتامري مرسوم و لذت

هاي بهداشتي وصيهها ارائه شده است. همچنين تها به همراه تصوير آنكتاب مصور طرز تهيه انواع كباب
 صورت سالم بيان شده است.در خريد گوشت و پخت كباب به

 

تيمورزاده/ طبيب، : تهران آنچه همگان الزم است از سونوگرافي بدانند..جورابيان، مرتضي.460
   9786002381811 شابك: رقعي. ص.46 ،1394

   والدين/ هنرجو/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفه دهم فني و پايه تحصيلي:

   بهداشت، علوم پزشكي، سالمت كلمات كليدي:
سونوگرافي شامل در معرض قرار دادن قسمتي از بدن با امواج صوتي با فركانس باال به منظور  چكيده:

ايجاد تصاوير داخلي بدن است. در اين مختصر، مطالب كليدي در باب آشنايي عمومي با چگونگي انجام 
ي با مواردي هاي الزم قبل از آن، آشناياين تصويربرداري آمده است. اين اطالعات شامل آموزش آمادگي

 كه با سونوگرافي قابل تشخيص نيستند و توضيحات ضروري ديگر است.

 

 شابك: رقعي. ص.64 ،1394،امام علي بن ابيطالب(ع):قماحكام مادران..مكارم شيرازي، ناصر.461

9789645332240   
   والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   بهداشت، فقه، اسالم كلمات كليدي:
در اثر حاضر، سعي شده مطالبي كه مرجع تقليد مزبور درباره مبحث بارداري و پس از آن و نيز  چكيده:

احكام اوليه نوزادان بيان كرده، گردآوري شود. همچنين به برخي سؤاالت مقلدين در باب اين موضوع و 
 علوم جديد مرتبط با آن پاسخ داده شود.

 

: تهران جديد حمايت از خانواده. شويي همراه با قوانينزناازدواج و رضايت.اشكان، ساناز.462
   9789642662050 شابك: رقعي. ص.104 .1393. كمال انديشه

   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   سوم كاردانش پايه تحصيلي:

   هاي اجتماعي، حقوق مدنيخانواده، آسيب كلمات كليدي:
اهميت رويداد اجتماعي ازدواج و تغييرات سريع همسرداري در جريان نوسازي و توسعه جوامع  چكيده:

ها و مختلف هميشه مورد توجه بوده است. اين كتاب تالشي براي ارائه اطالعات و افزايش دانسته
زا و هاي گوناگون عوامل آسيبزاي جوانان است. در بخشپيشگيري از تشكيل ساختارهاي مشكل

 آفرين، راه حل علمي براي برخورد و حل آنها و نيز قوانين جديد مرتبط درج شده است.ارهاي مشكلرفت
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اي از رفتارهاي اصول شهروندي در فرهنگ ايراني: مروري بر مجموعه.هيبتي، خليل.463
   9786003650220 شابك: رقعي. ص.168 ،1394، خليل هيبتي:  پسنديده.
   هنرآموزمخاطب: 

   آداب معاشرت، تعامل اجتماعي، رفتار جمعي كليدي:كلمات 
هاي ضروري در تربيت است كه در صورت ناديده گرفتن آنها رفتار پسنديدة اجتماعي از نكته چكيده:

اي از رفتارهاي يابد. در اين كتاب سعي شده با زباني ساده، مجموعهمقبوليت فرد در اجتماع كاهش مي
 بندي و معرفي شود.هاي مختلف طبقهموقعيتپسنديده در فرهنگ ايراني، در

 

امداد و نجات: سالمت  فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه ساداتپورعباسي، عطااهللا/ ابراهيم.464
 ،1394تيمورزاده/ طبيب، : تهران در اردوها، راهنماي داروها در مدرسه و اردوها، مبارزه با آتش.

   9786002381743 شابك: پالتويي. ص.48
   هنرجومخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   شناسي، داروهاها، آسيببهداشت، بيماري كلمات كليدي:

آموزان در اردوها بيشتر در معرض ابتال به مشكالت بهداشتي و سالمتي قرار دارند. در اين دانش چكيده:
هاي بهداشتي براي پيشگيري و درمان سردرد ها، نكتههاي اوليه در پانسمان و نگهداري از زخماثر كمك

 هاي مقطعي درج گرديده است.و نيز اطالعات دارويي مورد نياز براي درمان

 

مؤسسه : تهران انتخاب هوشمندانه، زندگي شيرين.:)1همسر آري (جلد.عبدالصمدي، محمد.465
   9786007633045 شابك: رقعي. ص.176 ،1394، فرهنگي آرمان رشد

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسي، خانوادهروان كلمات كليدي:
هاي نويسنده درباره اي از خاطرات، تجربيات و پژوهشجلد نخست از كتاب پيش رو شامل پاره چكيده:

زندگي زناشويي است. در اين مجلد به نگراني والدين و جوانان در امر انتخاب همسر و مسائل پيش از آن 
زودهنگام پاسخ داده شده و با ارائه راهكارهاي عملي، دغدغه والدين و جوانان درخصوص فروپاشي 

رفت هاي برونها در زندگي اشاره و راهها كاهش داده شده است. همچنين به چگونگي بروز تنشخانواده
 ها بررسي شده است.از اين چالش

 

پور، نجف طهماسبي ايمان و سالمت روان (منابع مذهبي جهت شفا جستن)..كوئنيگ، هارولد.466
   9786003090965 شابك: وزيري. ص.264 ،1394، آواي نور: تهران. محمد شعباني

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هابهداشت رواني، سالمتي، بيماري كلمات كليدي:
نويسنده با روش علمي، پژوهشي و با احترامي بسيار زياد به همه اديان الهي به ويژه دين اسالم،  چكيده:

كند. در اين ارتباط مذهب و سالمت روان و چگونگي ارائه سالمت روان از سوي مسيحيت را بررسي مي
عه طولي و بررسي پس از بيان فاكتورها و متغيرهاي گوناگون ژنتيكي، شخصيتي، رواني در يك مطال

هاي استرس، اختالل دو قطبي، اسكيزوفرني و وسواس روشن نگر نقش مذهب در درمان بيماريآينده
 شود.مي
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. سروش قرايي، سما قرايي اين كتاب براي پسران خطرناك است..ايگلدن، گان / ايگلدن، هال.467
   9786009229574 شابك: رحلي. ص.180 ،1394، گيسا: تهران

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، نوجواناناطالعات، سرگرمي كلمات كليدي:
نويسندگان اين كتاب با نگاهي به دوران گذشته تالش دارند تا يك بار ديگر حس و حال عصر  چكيده:

تنها به آموزش ساختن برخي از ها نههاي بلند را در مخاطبان زنده كنند. آنروزهاي تعطيل و تابستان
هاي اين مقال از نبردكنند. در پردازند، بلكه اطالعات مرتبط را نيز ارائه ميوسايل بازي در آن دوران مي

 مشهور تاريخ تا چرخه زندگي دايناسورها و حشرات سخن به ميان آمده است.

 

سادات فاطمه اينترنت؛ خطرها، هشدارها والدين چه كنند.والدين چه كنند؟:.اسميت، هالي.468
   9786007655009 شابك: خشتي كوچك. ص.96 ،1394، ماوشما: تهران. موسوي

   والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   هاي گروهي، وسايل ارتباطيآموزش والدين، رسانه كلمات كليدي:

توان به راحتي از آن گذشت. در اين اي است كه نمياينترنت با همه امكانات و خطرهايش مقوله چكيده:
هايي درباره استفاده كودكان از شبكه جهاني اطالعات و راهبردهايي براي امن كردن اين فضا كتاب توصيه

عي در فضاهاي مجازي، هاي اجتماهاي مثبت شبكهتشريح شده است. نگارنده ضمن اشاره به فوايد و كاربري
 هاي خطرزا و ناامن نيز توضيح داده و راه حل مواجهه با اين موارد را نيز ذكر كرده است.درباره موقعيت

 

 توان كرد؟.با استرس (فشارهاي رواني، اجتماعي) چه مي.گروه مولفين انتشارات باهدف.469
   9786009533510 شابك: رقعي. ص.192 ،1394، باهدف: تهران

   والدين/ مشاورمخاطب: 
   اي، دهم كاردانشدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   درمانگريهاي روانشناسي، سالمتي، روشروان كلمات كليدي:
» ابراهم مازلف«نويسنده با نگاهي واگرايانه پس از بيان تعريف استرس و ترسيم نمودار نيازهاي  چكيده:

پردازد تا از اين طريق مخاطبان بتوانند مبتال به استرس ميهاي فردي و مشترك افراد به بيان ويژگي
هايي براي درمان و ايجاد تغيير در زمينه شناخت بيشتري از اين موضوع كسب كنند. در پايان روش

ترين نكاتي است كه براي كنترل شود. مساوي دانستن فردا با امروز يكي از مهماسترس معرفي مي
 شده است.استرس در كتاب به آن اشاره

 

هاي داميز، كتاب. والد، مريجارويس، سارا/ هندرسون، راجر/ استون، جوآن/ ادلمن، كيت/ دوئن.470
 شابك: وزيري. ص.334 ،1394، آوند دانش: تهران. پناهمريم حبيبي بارداري. كاربردي و سودمند:

9786007022580   
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:
   علوم پزشكي، سالمت، بهداشت كلمات كليدي:

هايي كه اولين بار كننده است، خصوصاً براي خانمانگيز و گاهي نگراناي هيجانبارداري دوره چكيده:
حال عملي را در هر مرحله از بارداري هاي آسان و مطمئن و درعينشوند. اين كتاب توصيهاست مادر مي

قبت از زنان باردار و ها تجربه مراكند. نويسندگان كتاب با بهره گرفتن از سالبه خواننده پيشنهاد مي
كنند تا براي بارداري آماده شود و طي اين دوره و همچنين آخرين تحقيقات پزشكي به خواننده كمك مي
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 خوبي مراقبت كند.پس از زايمان، از خود و نوزادش به

 

 شابك: رقعي. ص.128 ،1394، طليعه سبز:قمبانوان بهشت..نژاد، محبوبهنيك.471

9786007679128   
   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

   قرآن، فرهنگ اسالمي كلمات كليدي:
هاي اي است از كالم آسماني در ارتباط با مقوله زن در جهت پاسخ به پرسشاين اثر گزيده چكيده:

تپد. در اين اثر هاي ذهني دختران و زناني كه قلب پاكشان در جستجوي حقيقت مياساسي و دغدغه
تي كه در ارتباط با موضوع موردنظر است، استخراج و با ترجمه فارسي و البته سعي شده كليه آيا

توضيحات مختصري پيرامون آيات ارائه شوند. مفاهيمي مانند جايگاه و مسئوليت زن از ديدگاه قرآن 
 اند.كريم، مسئله پوشش و حجاب، مسئله تعدد زوجات بررسي شده

 

بيمه مركزي جمهوري : تهرانبدنه درد (بيمه بدنه خودرو).بيمه براي همه:.عزيزي، مهدي.472
   9786007079157 شابك: خشتي كوچك. ص.48 ،1394، اسالمي ايران

   والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   اطالعاتيبيمه اتوموبيل، قوانين، منابع  كلمات كليدي:
شونده ضروري استفاده از بيمه بدنه ماشين قوانين و مقرراتي دارد كه آگاهي از آنها براي بيمه چكيده:

هاي كوتاه همراه گذار با جملهنامه اين نوع بيمه و تعهدات بيمهاست. در اين كتاب بندهاي گوناگون آيين
هاي ضروري براي دارندگان شونده، توصيهبا كاريكاتور تبيين شده است. همچنين حقوق و وظايف بيمه

 هاي طنزآميز بيان شده است.گيرد با زبان ساده و نقاشيبيمه و مواردي كه تحت پوشش بيمه قرار نمي

 

 ،1394، درمانيكتاب: تهران. زادهمحبوبه رمضان بلوغ دختران..ميدلمن، امي/ گران والد، كيت.473
   9786006483139 شابك: خشتي. ص.112

   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   بهداشت، مراحل رشد و تحول، بلوغ، نوجوانان كلمات كليدي:

ها و مسئوالن تربيتي كودكان با مرحله گذار از كتاب پيش رو به منظور آشنا كردن خانواده چكيده:
هاي كودكي و ورود به نوجواني تهيه شده است. نگارنده در دو بخش، مراحل تحول كودك از جنبه

در هاي نوجوانان را دهد و اطالعات كاربردي و راهگشا در راستاي پرسشجسماني و رواني را شرح مي
 دهد.اختيار مخاطب قرار مي

 

بهداشت رواني خانواده: برگرفته از . شجاع كاظمي، مهرانگيز/ رضايي، طاهره سادات.474
 ص.200 ،1394، آواي نور: تهران شناسي و اسالم (با رويكرد فرهنگ ايراني).هاي روانديدگاه

   9786003091337 شابك: رقعي.
   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   شناسي، خانوادهسالمت، روان كلمات كليدي:

هاي ديني و ملي به اثر حاضر در زمينه چگونگي حفظ سالمت رواني خانواده با استفاده از نظريه چكيده:
خوبي بيان شده هاي داراي وضعيت روحي مناسب بهرشته تحرير درآمده است و در آن عملكرد خانواده

انفرادي آن است. نگارنده همچنين نشان داده است كه رعايت سالمت در بعد اجتماعي نيز همانند شكل 
 مهم و ضروري است.
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، اطالع: تهران. رضا اليقيغالمبهداشت و سالمت.ها:بهترين.هيئت تحريريه نشريه باتم الين.475
   9786006231013 شابك: خشتي. ص.46 ،1394

   والدينمخاطب: 
   داروها، پزشكي باليني، بهداشت كلمات كليدي:

هزينه و شايان توجهي براي سالمتي ها و توجه به تغييرات بدن، كليد كمپيشگيري از بيماري چكيده:
اي از مطالب مفيد و كاربردي درباره بهداشت و مصرف داروهاست. است. اين كتاب دربردارنده گزيده

 ها و مطبوعات علمي دنيا است.شده در روزنامهها برگرفته از مطالب چاپگزيده

 

آوند : تهران. آرزو بناب هاي قلبي.بيماري هاي داميز، كاربردي و سودمند:كتاب.ريپ، جيمزام.476
   9786007022641 شابك: وزيري. ص.102 ،1394، دانش

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، درمان، علوم پزشكيبيماري كلمات كليدي:
كه مخاطب را از دهد و درحاليهاي قلبي را شرح مياين كتاب راهنما، انواع مختلف بيماري چكيده:

دهد كه چطور با تغيير سبك زندگي از چنين مشكالتي كند، يادش ميهاي درماني مطلع ميآخرين شيوه
براي  هاي سودمنديپيشگيري كند. اين كتاب كه به قلم پزشكي باتجربه نوشته شده است حاوي توصيه

هاي هاي قلبي افراد در دنياي كنوني است. همه اطالعاتي كه در صورت ابتال به بيماريمديريت بيماري
 قلبي براي حفظ سالمتي نياز است، در اين كتاب به زباني ساده ارائه شده است.

 

، اطالع: تهران. رضا اليقيغالم ها.پيشگيري از بيماريها:بهترين.هيئت تحريريه نشريه باتم الين.477
   9786006231020 شابك: خشتي. ص.48 ،1394

   والدينمخاطب: 
   شناسي، بهداشتها، آسيببيماري كلمات كليدي:

گيري از دانش نوين است. در اين ها، پيشگيري از آنها با بهرهبهترين روش براي مقابله با بيماري چكيده:
ها و پيشگيري از آنهاست و هايي از مطبوعات جهان كه مرتبط با موضوع مقابله با بيماريكتاب گزيده

 آوري و تدوين شده است.تواند در مسير ارتقاي سالمتي راهگشا باشد، جمعمي

 

 .1393. گيسا: تهران تربيت جنسي و بلوغ در دختران..زاده، مسلمطاهباز، سحر/ ابوالحسن.478
   9786009229550 شابك: رقعي. ص.74

   والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   بهداشت، مراحل رشد و تحول، بلوغ، نوجوانان كلمات كليدي:

ها و مسئوالن تربيتي كودكان با مرحله گذار از كتاب پيش رو به منظور آشنا كردن خانواده چكيده:
هاي كودكي و ورود به نوجواني تهيه شده است. نگارنده در دو بخش، مراحل تحول كودك از جنبه

در هاي نوجوانان را دهد و اطالعات كاربردي و راهگشا در راستاي پرسشجسماني و رواني را شرح مي
  دهد.اختيار مخاطب قرار مي
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 شابك: وزيري. ص.206 ،1394، آواي نور: تهرانتعليم و تربيت بزرگساالن..حبيبي، شراره.479

9786003091306   
   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانشدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ريزيبرنامهتعليم و تربيت، آموزش والدين،  كلمات كليدي:

عنوان يك ريزي آموزش بزرگساالن، بهها، ابعاد، اصول و روند برنامهاين كتاب به بررسي ويژگي چكيده:
رشته تحصيلي پرداخته است. آموزش بزرگساالن فرايندي است، سازمان يافته به منظور ايجاد آگاهي، 

كنند و در سرنوشت جامعه از لحاظ شناخت و مهارت در آن ها تا بتواننددر جهت تكامل و تعالي حركت 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مشاركت داشته باشند. همچنين در كتاب چگونگي آموزش 

 بزرگساالن در چند كشور منتخب شرح داده شده است.

 

تغذيه براي مبتاليان به  داميز:. ماركمن، موري/ لمرزفلد، كارولين/ ترستر لوگايدس، كريستينا.480
   9786007022504 شابك: وزيري. ص.338 ،1394، آوند دانش: تهران. مهرك ايروانلو سرطان.

   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   هاها و آشاميدنيها، بهداشت، خوردنيآموزش تغذيه، بيماري كلمات كليدي:

كند؛ از اين رو الزم است بيماران بدن انسان تركيبي از موادي است كه روزانه مصرف مي چكيده:
هاي ضدبيماري خود را بشناسند و كاركرد سيستم ايمني بدن را با استفاده از مواد سرطاني خوراكي

نيز نوع غذاي مقوي و  80خوري بهبود بخشند. در اين كتاب بيش از كننده و شيوه سالمغذايي تقويت
هايي براي هاي مناسب معرفي شده و نيز راهنمايينكاتي درباره آشپزي با استفاده از ابزارها و تكنيك

 هاي درمان ارائه گرديده است.مبارزه با آثار جسماني شيوه

 

 ص.224 ،1394، دنياي تغذيه:تهران. فردمنيره نوريچروك.وتغذيه و چين.تانيس، اليسون.481
   9786007433201 شابك: وزيري.

   هنرآموزمخاطب: 
   پوست، تغذيه، سالمتي كلمات كليدي:

در اثر حاضر نگارنده مطالب متنوعي پيرامون نقش تغذيه در زيبايي و جواني پوست و رفع  چكيده:
آيد و در موارد ها به شمار ميوچروك ارائه داده است. تغذيه مقوله بسيار مهم از زندگي انسانچين

اب، مواد متعددي ازجمله پوست و زيبايي مؤثر است. تأثيرات مواد غذايي بر پوست، مواد غذايي ضدالته
رسان و لطافت پوست برخي از موضوعاتي هستند كه در شوند، مواد غذايي آبغذايي كه باعث شادابي مي

 اند.طور كامل تشريح شدهاين اثر به

 

. عباسعلي گائيني، بهزاد ساكي تغذيه و گوارش. كند؟:بدن انسان چگونه كار مي.سواليوان، روابرت.482
   9789640809310 شابك: وزيري. ص.152 ،1394، مدرسه برهانمؤسسه فرهنگي : تهران

   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   سالمت، بهداشت، تغذيه كلمات كليدي:

هاي زيادي هاي فيزيكي و شيميايي است كه اندامهضم غذا، فرايندي پيچيده همراه با تجزيه چكيده:
اي و مشكالت مانند كبد و لوزالمعده در آن نقش دارند. در اثر مصور حاضر، درباره برخي اختالالت تغذيه

رش تشريح شود. همچنين آناتومي و فيزيولوژي دستگاه گوابهداشتي موجود در اين زمينه بحث مي
 گردد.مي
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آوند : تهران. احمد روستا، محمدرضا ابراهيمي تغييري كوچك تحولي شگرف..هادفيلد، سو.483
   9786007022542 شابك: رقعي. ص.172 ،1394، دانش

   والدين/ مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانشاي، دهم كاردانش، سوم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسي، انگيزه، موفقيتروان كلمات كليدي:
ايد، كتاب حاضر به شما نشان هاي تازهها و چالشايجاد تغيير و استقبال از ايده اگر آماده چكيده:

هايي واقعي از زندگي دهد كه چگونه تمركز الزم براي برداشتن اين قدم را به دست آوريد. با ذكر مثالمي
كنند، تان ميهاي عملي متعددي كه در اين راه يارياند و گاممثبتي ايجاد كرده افرادي كه تغيير

خواستيد باشيد، فهميد كه چگونه به خود انگيزه دهيد و چطور خود را به شخصي كه هميشه ميمي
 تبديل كنيد.

 

   9786007294352 شابك: رقعي. ص.96 ،1394،بزم قلم:قمتكبر..كوهستاني، عطيهصادق.484
   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي آسمانيهاي اخالقي، اخالق اسالمي، كتاباعتقادات مذهبي، ارزش كلمات كليدي:

خاطر خودبرتري و خُلقي است نفساني و حالتي است دروني كه در انسان به» كبر« چكيده:
شود. در اين مطالعه با واكاوي آيات و روايات مطرح در موضوع بيني نسبت به ديگران پيدا ميزرگخودب

ها و خطرات اجتماعي و اخالقي اين شوند و چالشمورد بحث، مخاطبان با تعريف و اقسام كبر آشنا مي
 د.شوها ارائه ميرفت از آنهاي برونها راهشناسد. پس از طرح اين چالشصفت را مي

 

 شابك: رقعي. ص.96 ،1394، بزم قلم: قم تهمت و سوظن..كوهستاني، عطيهصادق.485

9786007294369   
   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   شناسيهاي آسماني، رواناخالق اسالمي، كتاب كلمات كليدي:

همان » سوظن«نسبت دادن چيز غيرواقعي به كسي است كه از آن عيب مبراست و » تهمت« چكيده:
وجوي تحليلي در قرآن و كتب ديني معتبر به واكاوي و بررسي بدگماني است. اين كتاب با يك جست

 كند.پردازد و مخاطب را با مضرات دنيوي و اخروي اين بيماري آشنا ميدقيق بسياري تهمت و سوظن مي

 

بيمه مركزي : تهران چگونه در زمان سوختن نسوزيم؟.مجموعه بيمه براي همه:.ايزدي، محسن.486
   9786007079119 شابك: خشتي كوچك. ص.48 .1393. جمهوري اسالمي ايران

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   حوادث، قوانين، منابع اطالعاتيبيمه  كلمات كليدي:
سوزي، انفجار و صاعقه نيز به عنوان خطرات اصلي تحت پوشش بيمه قرار هاي آتشدر بيمه چكيده:

گذار با زبان شونده و بيمهسوزي و وظايف و حقوق متقابل بيمهگيرند. در اين كتاب شرايط بيمه آتشمي
هايي كه مشمول اين نوع بيمه ت. همچنين موقعيتطنزگونه و با كاريكاتور معرفي و تشريح شده اس

 شود نيز به صورت مختصر بيان شده است.نمي
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بيمه مركزي جمهوري : تهران چگونه روي حادثه را كم كنيم؟.بيمه براي همه:.ايزدي، محسن.487
   9786007079126 شابك: خشتي كوچك. ص.48 ،1394، اسالمي ايران

   والدين/ هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   بيمه حوادث، قوانين، منابع اطالعاتي كلمات كليدي:
بيني اند و براي در امان ماندن از خطرات پيش رو بعضي از بالياي طبيعي غير قابل پيش چكيده:

ن كتاب اطالعات اساسي درباره كاربرد بيمه و انواع آن به زبان ها استفاده كرد. در ايتوان از انواع بيمهمي
شونده و هاي ضروري براي بيمهآميز نوشته شده است. طي مطالب كتاب قوانين بيمه شدن، توصيهطنز

 حقوق و وظايف طرفين بيمه با زبان ساده بازگو شده است.

 

حديث راه : اصفهان حالل براي خانواده.چند لقمه حرف .كريمي، نسيم/ ميرزاداراني، حميده.488
   9786006722603 شابك: رقعي. ص.168 ،1394، عشق

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانشدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسيشناسي اجتماعي، روانخانواده، آسيب كلمات كليدي:
مسئله زن در دنياي امروز و ازجمله در كشور ما، يكي از مسائلي است كه به جهات مختلف،  چكيده:

همچنان درخور پيگيري و تأمل است. اثر حاضر، مشتمل بر چند مقاله و نوشته درباره اركان مختلف 
 اند.خانواده، خصوصاً زنان است كه با زباني ساده و روان نگاشته شده

 

   9786007294376 شابك:رقعي. ص.96 ،1394،بزم قلم:قمحسد..كوهستاني، عطيهصادق.489
   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي آسمانيهاي اخالقي، كتاباعتقادات مذهبي، ارزش كلمات كليدي:

ريشه در كفر دارد؛ چرا كه شخص حسود، نعمتي را كه به انسان رسيده است، از خدا » حسد« چكيده:
داند و درواقع مشرك به خدا شده است. در اين كتاب، با آوردن آيات و روايات مطرح در موضوع حسد نمي

 شود.شناسي اين موضوع پرداخته مييابي و آسيبهاي قرآني، به ريشهو نيز نقل داستان

 

طلوع : تهران خانواده موفق.. ماجالن، محمود/ صفري، جواد/ ابوالفضلي، الهام/ پيرقلي، زهرامشكي.490
   9786006637297 شابك: وزيري. ص.120 ،1394، دانش

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   والدين، رفتار اوليا و فرزندانهاي ارتباطي، آموزش مهارت كلمات كليدي:
توانند بعضي از مشكالت ها والدين ميوسيله آنشود كه بهدر اثر حاضر، راهكارهايي بيان مي چكيده:

تربيتي فرزندانشان را حل و امكان ايجاد زندگي شيرين را براي آنان فراهم كنند. خودشناسي والدين، 
 ب بررسي شده در اين كتاب هستند.هاي ارتباطي با فرزندان از اهم مطالمهارت

 

خانواده و تربيت  سلسله مباحث تربيتي در سبك زندگي اسالمي:.محمودحسيني، سيدمرويان.491
   9786007044155 شابك: پالتويي. ص.148 ،1394، دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد جنسي.

   اي، سوم كاردانشحرفهسوم فني و  پايه تحصيلي:    والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   آموزش والدين، رفتار اوليا و فرزندان، سالمت كلمات كليدي:

هاي فرهنگي اجتماعي مهم كشور در دهه آينده، بحران اخالق جنسي است. در اين راستا بحران چكيده:
بيت بينانه و سالم مواجهه با غريزه ازنظر قرآن و احاديث اهلنگارنده به بررسي مدل تربيتي واقع

 كند.ها را تشريح ميهاي پيشگيري و درمان آنها و راهپردازد. وي همچنين انحرافمي
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 ص.64 ،1394، اطالع: تهران. رضا اليقيغالم خانواده.:هابهترين.هيئت تحريريه نشريه باتم الين.492
   9786009028900 شابك: خشتي.

   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   شناسي كودك، آموزش والدين، فرزندانروان كلمات كليدي:

آموزند كه چگونه با مشكالت برخورد كنند. اثر كودكان از طريق مشاهده رفتار والدين خود مي چكيده:
هاي علمي دنيا چاپ ها و مجلهاي از مطالبي است كه ذيل موضوع خانواده در روزنامهحاضر حاوي گزيده

 هاي تربيت و ايجاد آرامش در خانواده اختصاص دارد.شده است. مباحث اين كتاب به روش

 

 ص.128 ،1394، جامعة القرآن الكريم: قم آموزان.هاي دانشدانستني.زرنق، فهيمهزاهدي.493
   9786003580268 شابك: وزيري.

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانشدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   آموزش، احاديث، قرآن كلمات كليدي:
دهنده ماست را بدانيم. در آموزيم كه هر آنچه براي زندگي دنيا و آخرت يارياز قرآن و سنت مي چكيده:

اين اثر بخشي از اطالعات ديني و عمومي مانند سيره پيامبران و معصومين كه شايسته است هر انساني 
 ها آگاهي داشته باشد، ارائه شده است.براي سعادت از آن

 

هاي ضروري در مورد اختالالت پستان: راهكارهاي دانستني.سيدمحمدربيعي هاشمي،.494
 وزيري. ص.108 .1393. مبتكران/ پيشروان: تهران هاي شما.هاي آن پاسخ به پرسشغلبه بر بيماري

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب:    9789640720516 شابك:
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسيها، آسيبها، تومورها، سرطانبيماري كلمات كليدي:
هاي مربوط به سينه است، كه عالوه بر شاغالن اين كتاب حاوي اطالعات تقريباً كامل درباره همه بيماري چكيده:

شده در عين سادگي جمالت و به دليل  به حرفه پزشكي، براي عموم مردم نيز قابل استفاده است. مطالب ارائه
هم است. همچنين كتاب حاوي برگردانده شدن اصطالحات پزشكي به فارسي، براي خواننده عام قابل ف

 هاي علمي به آنها است.هاي بيماران درباره مراحل گوناگون بيماري و درمان و پاسخپرسش

 

 ها (نظر اسالم در مورد دخانيات).دخانيات و رابطه آن با انواع سرطان.پور آبكناري، تقيتقي.495
   9786003063297 شابك: رقعي. ص.104 ،1394، بلور: رشت

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   سالمت، بهداشت، درمان كلمات كليدي:
ها استفاده از سيگار و مواد داراي ترين آنعوامل مختلفي در ابتال به اين بيماري مؤثرند، كه مهم چكيده:

منظور پيشگيري، درمان، ارتقا دانش و اطالعات، تغيير نگرش، ر حاضر، نگارنده بهتنباكو است. در اثر مصو
 هاي خاص به بيان اطالعات مختصري پرداخته است.تصحيح باورهاي غلط و آموزش مهارت

 

   9786007294383 شابك: رقعي. ص.96 ،1394،بزم قلم:قمدروغ..كوهستاني، عطيهصادق.496
   والدين/ مشاور/ هنرآموزمربي/ مخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي اخالقيهاي آسماني، اعتقادات مذهبي، ارزشكتاب كلمات كليدي:

تنها گناهي نابخشودني است، بلكه گناهي است كه به سبب آن افعالي چون نه» دروغ« چكيده:
آيد. در اين كتاب با استناد به اعتمادي، حس حقارت، خودستايي، دورويي، نفاق و... نيز به وجود ميبي

اط آن با هاي قرآني، درباره اين گناه بزرگ توضيحاتي ارائه شده و ارتبآيات قرآن و شرح برخي از قصه
 بقيه گناهان و طول عمر انسان آشكار گرديده است.
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زاده، فريد/ رزاقي آذر، تيموري، مهدي/ امير ساالري، سوزان/ اميري، نسرين/ انصاري، قاسم/ ايمان.497
: تهران : كودكان.1دكتر سالم. زاده، عباساكبر/ عربگل، فريبا/ مسلمي، معصومه/ مومنمريم/ سياري، علي
   9786002381323 شابك: پالتويي. ص.174 ،1394تيمورزاده/ طبيب، 

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسي كودك، بهداشتتغذيه، روان كلمات كليدي:
انتقال مفاهيم مرتبط با سالمت و پزشكي به زبان ساده براي عموم مردم از اركان اصلي آموزش  چكيده:

سالمت است. نگارنده در اين جستار مطالب اصلي و مورد نياز در باب مراقبت از كودك را با زباني ساده و 
با نگاه ويژه به  طور مختصر شرح داده است. مطالب با تاكيد بر نحوه برخورد و تعامل با كودك وبه

هاي گوارشي، تغذيه و بهداشت عمومي آنها تدوين شده هاي جسمي و رواني كودكان، بيماريبيماري
 است.

 

 خشتي. ص.60 ،1394، المللي حافظبين: تهران بخش.دمنوشهاي آرامدنياي هنر:.ذاكري، اكرم.498

   9786002770486 شابك:
   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ها، غذاها و آشاميدنيخوردني كلمات كليدي:

تواند بر اساس سليقه و ذائقه اند و هر كس ميطعم و مناسبي براي چايهاي خوشها جايگزيندمنوش چكيده:
پس از معرفي  ثري كه پيش رو داريد،ها يا نيازهاي بدن خويش از آنها بهره ببرد. در اخود و نيز توجه به بيماري

 هر گياه و يادآوري خواص دارويي آن، طرز تهيه و آماده كردن هر نوشيدني شرح داده شده است.

 

: تهران سال). 2- 6راهنماي تغذيه تكميلي (به همراه تغذيه كودكان .ساداتجالدتي، نفيسه.499
   9786002381828 شابك: رقعي. ص.86 ،1394تيمورزاده/ طبيب، 

   والدينمخاطب: 
   سوم كاردانش پايه تحصيلي:

   هاها و آشاميدنيتغذيه كودكان، بهداشت، خوردني كلمات كليدي:
هاي اوليه زندگي خود بيش از هر زماني به توجه و رسيدگي والدين نياز دارند. كودكان در سال چكيده:

سالگي خواهد هاي صحيح غذايي بعد از يكشروع تغذيه تكميلي دوره بسيار حساسي براي ايجاد عادت
راحل گوناگون رشد ها با توجه به موعدههاي اصلي و ميانبود. در اين كتاب بهترين برنامه تغذيه در وعده

 هاي خاصي چون بيماري نونهاالن تشريح شده است.و نيز طي دوره

 

پريوش  آرامش. سويدختران: از تشويق به عملي درمان اضطرابراهنماي.آمونرو، ارين.500
   9786003090958 شابك: وزيري. ص.228 ،1394، آواي نور: تهران. نريماني

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسي، بهداشت رواني، سالمتروان كلمات كليدي:
برند. راهكارهاي ارائه اغلب دختران و زنان، دو برابر پسران و مردان از اضطراب و ترس رنج مي چكيده:

هايي ساده، قبل از هر چيز اضطراب خود را انجام تمرينكند با شده در اين اثر به مخاطب كمك مي
نفس داشته باشد، افكار مثبت را جايگزين افكار منفي نمايد و تشخيص دهد و خوددرماني كند، اعتمادبه

 تشويش خود را مديريت كند.
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راهنماي عملي درمان مشكالت رفتاري كودكان و نوجوانان (آموزش مديريت .كازدين، آلن.501
 ،1394، نوشته: اصفهان. فائزه هزاردستان، نوشين موسوي مدني، احمد عابدي، نفيسه كنعاني والدين).

   9786003860056 شابك: وزيري. ص.168
   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   درمانگريهاي روانشناسي كودك، روشروان كلمات كليدي:

)، به منظور  PMTكتاب به شرح و چگونگي كاربرد مدل مفهومي آموزش مديريت والدين (  چكيده:
سال پرداخته است.  14تا  2درمان مشكالت رفتاري همچون لجبازي، پرخاشگري و... براي كودكان سنين 

هدف از اين مدل درماني، ايجاد تغيير در مشكالت و رفتارهاي اكتسابي كودك و نيز تغيير رفتار والدين و 
 تغيير نحوه ارتباط كودك و والد در جهت مثبت است.

 

پايه غذايي بر  جي.ال. رژيمرژيم هاي داميز، كاربردي و سودمند:كتاب.دنبي، نايجل/ بايك، سو.502
 شابك: وزيري. ص.218 ،1394، آوند دانش: تهران. اهللا سميعيسعيد گرامي، عزيز گلوگز. اندازه

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب:  9786007022511
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   سالمتها، ها و آشاميدنيرژيم غذايي، خوردني كلمات كليدي:
اندام خود را حفظ كنند. مخاطب ها به دنبال برنامه غذايي سالمي هستند تا تناسبامروزه انسان چكيده:

اش را تواند با استفاده از اين كتاب و خوردن غذاهاي ارائه شده در آن وزن خود را كنترل و سالمتيمي
را توضيح داده و به » جي.ال«ذايي هاي غبهبود بخشد. نويسندگان متخصص اين كتاب اساس علمي برنامه

شان بكنند. همچنين هفتاد دستور غذايي كنند قوانين اين رژيم را وارد زندگي روزمرهمخاطب كمك مي
 اين رژيم در اين كتاب ارائه شده است.

 

 وزيري. ص.192 ،1394، آواي نور: تهران اجتماعي.روانشناسي سالمت.نيا، مجيدصفاري.503

   9786003091443 شابك:
   مدير/ مشاورمخاطب: 

   شناسي اجتماعي، سالمتبهداشت رواني، آسيب كلمات كليدي:
كند. اين اثر تالشي ها را تهديد ميهاي امروزي آن، سالمت رواني انسانتغيير سبك زندگي و پيچيدگي چكيده:

شناسي سالمت اجتماعي، عوامل مؤثر بر آن و هاي رواناست براي آشنا كردن خواننده با مفهوم و جايگاه نظريه
 هايي نيز ضميمه هستند.نامهها و پرسشهاي آن در ايران. در اين راستا جدولابعاد و شاخص

 

آفريننده حيات (نگرشي  زن خالق آگاهي، حلقه هاي نجات، حلقه اول:.رفتار همداني، فاطمه.504
 شابك: رقعي. ص.72 ،1394، مهرگان دانش: قزوين نو به نقش زنان در خانواده ايراني).

9789642678914   
   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   كاردانشدهم  پايه تحصيلي:
   خانواده، رفتار اوليا و فرزندان، آموزش والدين كلمات كليدي:

نگارنده با نگاهي مختصر به نقش زن معاصر در جامعه و خانواده، پيامدهاي مثبت و منفي  چكيده:
ترين اصول كند. با پرداختن به شرايط كنوني اجتماعي، مهماشتغال زنان در بيرون از خانه را بررسي مي

هاي كند و به چگونگي هدفمندسازي زندگي مادران و گامر تربيت صحيح فرزندان را عنوان ميمؤثر ب
 پردازد.اجرايي در مسير پرورش فرزندان مي
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 .1393. جامعة القرآن الكريم: قم سوي پاكدامني).سبك زندگي بانوان ( راهي به.عارفي، داود.505
   9786005508987 شابك: رقعي. ص.128

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   حجاب، اسالم، قرآن كلمات كليدي:
ها و سؤاالت ايشان پاسخ داده شده است. قرآن كتاب حيات است و در آن به تمام نيازهاي انسان چكيده:

در آن نگارنده به بررسي و كنكاش مفاهيم مختلف در رابطه با  اثر حاضر، تفسير سوره نور است كه
 چگونگي زندگي زنان و رعايت عفت و حجاب پرداخته و با استناد به آيات اين موارد را تشريح كرده است.

 

، جامعة القرآن الكريم: قم شدن.سبك زندگي حكيمانه، راهي به سوي حكيم.عارفي، داود.506
   9786003580145 شابك: رقعي. ص.96 ،1394

   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي آسماني، حكمت، تفسير قرآنكتاب كلمات كليدي:
در اين كتاب با استناد به آيات قرآن كريم به اثبات حق و حقيقت و كشف اسرار آفرينش  چكيده:

شود كه در ارتباط با مسائل همچنين نكاتي نيز در حوزه تدبير و اراده انسان مطرح ميشود. پرداخته مي
 اخالقي، خانوادگي و اجتماعي اوست.

 

جامعة : قم منزل مقصود.راهي به سوي سر سبك زندگي در اعماق معرفت،.عارفي، داود.507
   9786003580138 شابك: رقعي. ص.112 .1393. القرآن الكريم

   مربي/ والدين/ مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   هاي آسماني، فرهنگ اسالمي، تفسير قرآنكتاب كلمات كليدي:

و با پرداختن به » آل عمران«و » بقره«، »حمد«هاي در اين كتاب با نگاهي به آخرين آيات سوره چكيده:
مثل ، هاي اخالقيدعا و طلب و طريقه فطرت و صراط مستقيم، سبك زندگي اسالمي و پرورش ويژگي

 مداري توضيح داده شده است.شجاعت، عدالت، طهارت، خلوص و واليت

 

. جامعة القرآن الكريم: قم سبك زندگي عاشقانه، راهي به سوي عشق پاك..عارفي، داود.508
   9786005508970 شابك: رقعي. ص.108 .1393

   مربي/ والدين/ مدير/ هنرآموزمخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نوجوانانهاي اخالقي، هاي آسماني، خدا شناسي، ارزشكتاب كلمات كليدي:
تالش براي كسب رضايت دوست، تنها نشانه محبت به اوست و الزمه اين تالش آن است كه  چكيده:

ها را فراهم كنيم و چه چيزهايي را دوست ندارد تا از بدانيم خداوند چه چيزهايي را دوست دارد تا آن
ه دوستداران حق و حقيقت اهللا براي كسب معرفت براي همها دوري كنيم. اين كتاب تحقيقي در كالمآن

  است.
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، مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران سبك صحيح تغذيه در فرهنگ ايراني..دريايي، محمد.509
   9786007633144 شابك: رقعي. ص.144 ،1394

   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   تغذيه، غذا، سالمت كلمات كليدي:

در كتاب حاضر، به بايدها و نبايدهاي غذايي براي داشتن يك رويه مناسب در تغذيه پرداخته  چكيده:
دارد كه امروزه تأثير سبك صحيح و متعادل تغذيه بر اساس مزاج و با توجه به شود. نويسنده بيان ميمي

ها انسان را از هاي خوني در سالمت و طول عمر انسان اثبات شده است تا با پيشگيري از بيماريگروه
 نياز سازد.مصرف داروهاي شيميايي كه عوارض جانبي شديدي به دنبال دارد، بي

 

 شابك: وزيري. ص.456 .1393. دريافت: تهران سرطان بيماري همزاد ما..نژاد، غالمرضاشيخ.510

9786006193434   
   والدين/ مشاور/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 

   ها، فناوري و علوم تجربيدرمان، سرطان كلمات كليدي:
سه هزار سال (شايد هم بيشتر) است كه سرطان براي جامعه پزشكي شناخته شده است و بيش  چكيده:

كوبد تا شايد درماني براي اين بيماري بيابد. در اين از سه هزار سال است كه بشر در حرفه پزشكي را مي
مل تاريخچه اي از اين بيماري به زبان ساده بازگو گرديده است. اين بيوگرافي شانامهكتاب، شناخت

هاي پيشگيري و هاي شناخته شده و روند توسعه آنها، روششناخت سرطان و مراحل تحول آن، درمان
 دانشمندان شناخته شده در اين عرصه معرفي شده است.

 

صدا براي سالم دوچرخه: روايتي ساده، روان، آرام و بي.اكبرآقايي (خوانساري)، عليميرزا.511
   9786009507108 شابك: رقعي. ص.232 ،1394، صادق(ع)سيب : تهران همه.

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   سوم كاردانش پايه تحصيلي:

   سالمت، تغذيه، بهداشت كلمات كليدي:
صداي انساني اثر مصور حاضر، يك راهكار خوب و كاربردي است و روايت ساده، روان، آرام و بي چكيده:

هاي مختلفي است كه به تغيير، فكر كرده و آن را در عمل به كار برده است. او تاكنون توانسته بيماري
در مسير سالمت مانند چاقي، قند خون باال و غيره را شكست دهد و افراد متعددي را تشويق به حركت 

 نمايد.

 

 فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه سادات/ جديديان، اميرحسينپورعباسي، عطااهللا/ ابراهيم.512

 ص.60 ،1394تيمورزاده/ طبيب، : تهران ها.ها، ريزمغذيسالمت تغذيه: تغذيه اثربخش، نوشيدني
   9786002381767 شابك: پالتويي.

   هنرجومخاطب: 
   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   هاها و آشاميدنيرژيم غذايي، بهداشت، خوردني كلمات كليدي:
ترين اركان و كارآمدترين ابزارها براي پايدار نگه داشتن سالمت جسم و روان در سن يكي از مهم چكيده:

دهنده هر نوجواني تغذيه است. در اين گفتار، عالوه بر اطالعات علمي در باب مواد غذايي و عناصر تشكيل
دهنده آنها درج آلي تشكيل ها و مواديك، بهترين برنامه تغذيه براي دوره بلوغ همراه با معرفي ويتامين

 گرديده است.
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سالمت روان: استرس از  فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه ساداتپورعباسي، عطااهللا/ ابراهيم.513
 پالتويي. ص.48 ،1394تيمورزاده/ طبيب، : تهران آموز، خواب مؤثر، يادگيري اثربخش.منظر دانش

   9786002381729 شابك:
   ايسوم فني و حرفه پايه تحصيلي: والدين/ مشاورمخاطب: 

   شناسي نوجوان، اضطراببهداشت رواني، روان كلمات كليدي:
تعليم و تربيت يكي از راهبردهاي اساسي براي رشد شناختي، اجتماعي، هيجاني و جسماني  چكيده:

كودكان و نوجوانان است. در اين كتاب، راهكارهاي علمي و تجربي اثربخش براي داشتن تن و رواني سالم 
جريان  هاي هيجاني درها مخاطبان را براي مواجهه با بحرانگردآوري و تدوين شده است. اين تكنيك

 آموزد.رساند و مهارت مديريت اختالالت هيجاني را به آنها ميهاي رشد ياري ميسال

 

سالمت محيط: هواي  فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه ساداتپورعباسي، عطااهللا/ ابراهيم.514
 ،1394تيمورزاده/ طبيب، : تهران و صدا، كالس تميز من.اي به نام سر آلوده قاتل خاموش، زباله

   هنرجومخاطب:  9786002381736 شابك: پالتويي. ص.48
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   بهداشت، محيط زيست، آلودگي زمين كلمات كليدي:
گيري از مفاهيم علوم مختلفي چون پزشكي، اي از دانش است كه با بهرهطب تربيتي حيطه چكيده:

هاي طبي اثرگذار بر يادگيري را با كند تا حد امكان اختاللشناسي، علوم تربيتي و سالمت تالش ميروان
هاي صوتي و هاي بهداشتي دربارة مضرات آلودگيتشخيص درمان به حداقل برساند. اين مجلد حاوي نكته

 محيطي است كه با هدف ارتقاي دانش بهداشتي فراگيران تنظيم و تدوين شده است.

 

 رقعي. ص.88 ،1394، سيزده:تهران. مهدي شفقتيسلوك معنوي استيو جابز..ملبي، كيلب.515

   9786009513642 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي مصورشناسي صنعتي، مديريت گروهي، داستانروان كلمات كليدي:

هاي گذاران موفق شركتكتاب پيش رو دوستي يكي از راهبان بودايي را با يكي از بنيان چكيده:
وگوهاي كوتاه و تصاويري كشد. اين كتاب به مدد گفتكند و به تصوير ميالكترونيكي بازآفريني مي

دست شناسانه خود را تحت تأثير عرفان شرقي بهين فرضيه است كه جابز سليقه جمالبرساخته از راوي ا
 آورده بود و آنچه براي موفقيت در نيل به اهداف خود نياز داشت، از اين آيين برگرفت.

 

: تهران اي براي سبك زندگي بهتر.نكته هديه590سين هشتم:.اصفهاني، سعيدهيراقي.516
   9786002779458 شابك: رقعي. ص.304 ،1394، المللي حافظبين

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانش پايه تحصيلي:

   داري، آداب معاشرتخانه كلمات كليدي:
هاي كوتاه و آموزنده براي مديريت بهتر زندگي است. راهكارهاي اي از نكتهاثر پيش رو، مجموعه چكيده:

كنند. راهكارهايي براي خريد، تر ياري ميارائه شده خواننده را براي داشتن سبك زندگي بهتر و آسان
و زيبايي انسان و  داري، سالمتهاي خانهوفنصرف وقت براي آشپزي، نظافت و پاكيزه كردن خانه، فوت
 اند.همچنين نكاتي درباره آداب معاشرت در اين كتاب ارائه شده



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

138 

 

شخص شخيص ثالث كوچك (بيمه شخص ثالث با تكيه بر بيمه براي همه:.تدين، نعيم.517
 خشتي كوچك. ص.48 ،1394، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران: تهران خودروهاي سواري).

   9786007079133 شابك:
   والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   بيمه اتوموبيل، قوانين، منابع اطالعاتي كلمات كليدي:

هاي مذهبي تنها خسارت تصادفات زنان با مردان برابر است، بلكه اقليتدر بيمه شخص ثالث نه چكيده:
كنند. در كتاب پيش رو قوانين و مقررات قرارداد اين نوع بيمه و ميزان مانان را دريافت مينيز ديه مسل

نامه با يك نامه به زبان ساده درج شده است. هر يك از بندهاي آيينتعهدات مالي و جاني مندرج در بيمه
 تصوير كاريكاتوري همراه شده است.

 

سادات فاطمه هاي تربيتي قاطعانه، منطقي و متداوم.شيوهوالدين چه كنند؟:.ابراين، سوزان.518
   9786007655030 شابك: خشتي كوچك. ص.92 ،1394، ماوشما: تهران. موسوي

   مربي/ والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   شناسي كودك، آموزش والدين، بدخلقيروان كلمات كليدي:

موفقيت ما در زندگي به ميزان توانايي ما در منضبط و مسئول بودن بستگي دارد. در اين كتاب  چكيده:
شناسي و مطالعات علمي هايي علمي براي تربيت كودك معرفي گرديده كه با تكيه بر اصول روانروش

مؤثر هاي مهم در باب پرورش كودك، راهكارهاي تدوين شده است. در كتاب عالوه بر پاسخ به پرسش
 خلقي كودكان نيز بازگو شده است.هاي نادرست و كجبراي رفع عادت

 

 

 ص.50 .1393. چويل: ياسوجهاي مهرورزي در خانواده.شيوه.ظهرابي اصل، سيد محمدعلي.519
   9786007411179 شابك: رقعي.

   والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
   خانواده، رفتار اوليا و فرزندان كلمات كليدي:

شوند و خانواده به عنوان نخستين هاست كه با او متولد ميمحبت از جمله عناصر وجودي انسان چكيده:
گيري آن دارد. در اين مقاله ضمن تعريف انواع خانواده، علل محيط اجتماعي، نقش موثري در شكل

كالت ارائه شده مهري و تاثير آن در رشد عاطفي فرزندان بررسي و راهكارهايي در زمينه حل اين مشبي
 است.

 

صد سؤال والدين در مورد اعتياد: خطوط راهنماي پيشگيري، تشخيص، .اكبرابراهيمي، علي.520
   9786003860070 شابك: رقعي. ص.110 ،1394، نوشته: اصفهان درمان و پيشگيري از عود.

   والدين/ هنرآموزمخاطب: 
   هاي اجتماعيفرزندان، مهارتهاي اجتماعي، رفتار اوليا و آسيب كلمات كليدي:

پذيري مثبت يا منفي نوسانات هاي مزاج مثل نوجويي، خطرپذيري، هيجاندر نوجواني مؤلفه چكيده:
كردن تحولي زيادي دارند. والدين بايد با افزايش اطالعات خود، ارضاي نيازهاي اساسي فرزند، مشروط

كردن او به نهادهاي اجتماعي، فرزندان خود را در هاي پايه و متصلهاي او، تجهيز او به مهارتخواسته
 يابي به آن است.عبور از اين مرحله پر خطر راهبري نمايند. اين هدفي است كه اثر حاضر در پي دست
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   9786007294406 شابك:رقعي. ص.96 ،1394،بزم قلم:قمغيبت..كوهستاني، عطيهصادق.521
   والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 
   هاي اخالقيهاي آسماني، اعتقادات مذهبي، ارزشكتاب كلمات كليدي:

هاي معنوي تواند به مقاموسيله آن انسان هم ميترين اجزاي بدن انسان است كه بهزبان از مهم چكيده:
از » غيبت«سد. در اين مطالعه به بررسي موضوع ترين مرتبه از درجات انساني بردست يابد و هم به پايين

هاي هاي قرآني اين موضوع به روشني تبيين گرديده و راهزواياي مختلف پرداخته شده و با ارائه داستان
 درماني آن شرح داده شده است.

 

 ها).نام(همراه با ذكر ريشه و اصالت  زيبا يهاجامع نامفرهنگ.كمالي آشتياني، محمدجعفر.522
   9789642662531 شابك: رقعي. ص.400 .1393. كمال انديشه: تهران

   والدين/ مشاورمخاطب: 
   هانامهها، منابع اطالعاتي، نامنامهواژه كلمات كليدي:

ها و توضيحاتي هاي دخترانه و پسرانه همراه با ريشه كلمهكتاب پيش رو دربردارنده مجموعه نام چكيده:
هاي ها نيز جدولدرباره معناي هر اسم است. اسامي به ترتيب الفبا در كتاب درج شده و در انتهاي بخش

 نام برتر در چند سال اخير درج گرديده است.40فراواني

 

رضوان  راه بگذاريد: زنان، كار و اراده كسب برترين جايگاه.قدم در.سندبرگ، شريل.523
   9786006414430 شابك: رقعي. ص.272 ،1394، گل آذين: تهران. نژادصدقي

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   عناصر مديريت، راهبردهاي توسعه، پژوهش در مديريت كلمات كليدي:
اي، هاي حرفهتوان كليد كاميابي در موقعيتپذيري، وسعت نظر و اراده آهنين را ميانعطاف چكيده:

هاي مؤثر مديريت تحصيلي و اجتماعي دانست. در اين كتاب راهكارهاي دستيابي به موفقيت و نيز تكنيك
يت كارآمد و هاي دستيابي به مديراز زبان يكي از نامداران اين عرصه بازگو شده است. اين اثر روش

 كند.آل را به مخاطبان معرفي و عملكرد تأثيرگذار مدير موفق در شرايط گوناگون را بازگو ميايده

 

نويد : شيراز. پورپريسا عبدالرضاموفقيت در تحصيالت و مسير زندگي.كليدهاي.توژي، مهدي.524
   9786001925207 شابك: رقعي. ص.150 ،1394، شيراز

   هنرآموزهنرجو/ مخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ريزيمديريت مشاغل، توانايي تحصيلي، برنامه كلمات كليدي:
هاي زندگي به ياري ما بشتابد. تواند در مواجهه با چالشدانستن يك ابزار قدرتمند است كه مي چكيده:

هاي گوناگون هايي علمي و تجربي براي دستيابي به كاميابي در عرصهدر اين كتاب راهكارها و توصيه
هايي شده و در شارههاي نوابغ و افراد موفق تاريخ نيز ازندگي درج شده است. در خالل مباحث، به تجربه

  هايي نيز در نظر گرفته شده است.پايان هر بخش، تمرين
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كودك و نوجوان و  سلسله مباحث تربيتي در سبك زندگي اسالمي:.محمودحسيني، سيدمرويان.525
 شابك: پالتويي. ص.148 ،1394، دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد تربيت جنسي.

9786007044131   
  هنرآموز/ هنرجووالدين/  مخاطب: 

   سوم كاردانش اي،سوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   آموزش والدين، رفتار اوليا و فرزندان، سالمت كلمات كليدي:

پذير است. در هاي اخالقي در سطح جامعه امكانداشتن اجتماعي سالم با برطرف كردن بحران چكيده:
اين راستا نگارنده در اثر حاضر به بررسي نقش والدين، مربيان و نهادهاي فرهنگي در فرايند تعليم و 

 كرده است.ها را نيز تشريح هاي پيشگيري و درمان آنها و راهتربيت جنسي پرداخته است و انحراف

 

 ص.100 ،1394، دنياي تغذيه:تهران پزي.مباني و اصول مهم در شيريني.ظروفي، افسانه.526
   9786007433164 شابك: رقعي.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شيريني پزي، آشپزي كلمات كليدي:
پردازد. بهترين روش براي پزي ميدر اين اثر مؤلف به بيان نكات مهم و اساسي درباره شيريني چكيده:

پزي، اي تزئينات كيك، مواد اوليه شيرينيپزي، ابزار حرفهگيري، لوازم و ابزار شيرينيترين اندازهدقيق
ه انواع نان، انواع خامه و چگونگي انواع خميرهاي كاربردي در حرفه قنادي، مباني و اصول كاربردي در تهي

ها، پيدايش درخت كاكائو و كنندههاي مهم و كاربردي براي تزيين كيك، شيرينها، نكتهفرم دادن به آن
ها، خميرهاي شكالتي برخي از موارد هستند كه در اين اثر به همراه تصاوير تاريخچه شكالت، ادويه

 اند.مربوطه تشريح شده

 

: تهران مجموعه مباحث خواندني پوست، مو و زيبايي..بين، بهروز/ يوسفي، مريمباريك.527
   9786002381408 شابك: پالتويي. ص.204 .1393. تيمورزاده/ طبيب

   هابهداشت، سالمت، بيماري كلمات كليدي: مشاور/ هنرآموزمخاطب: 
ها و مؤلف در اين اثر بر آن است تا پاسخگوي بسياري از سؤاالت خوانندگان در ارتباط با بيماري چكيده:

تر، گرچه بسيار اي زيباتر و جوانمسائل پوست، مو و زيبايي باشد. اقدامات زيبايي براي دستيابي به چهره
اقدام زيبايي مناسب و با شود كه در فرد مناسب، رسد اما فقط و فقط زماني محقق ميجذاب به نظر مي

تر توسط متخصصين اين رشته يعني متخصصين پوست و مو تكنيك و مواد درماني مناسب و از همه مهم
هاي ممكن در موارد مرتبط با زيبايي، پوست و مو ارائه يا درماتولوژيست انجام شود. در اين اثر راهنمايي

 شده است.

 

: تهران مجموعه مباحث خواندني طب سوزني براي همه..قاسمي، وحيد/ جعفرقلي، رضا.528
   9786002381804 شابك: رقعي. ص.88 ،1394تيمورزاده/ طبيب، 

   هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   طب سنتي، منابع اطالعاتي، علوم پزشكي كلمات كليدي:

ها كه برگرفته از دانش باستاني و فرهنگ اقوام كهن است، هاي سنتي درمان بيماريامروزه شيوه چكيده:
هنوز كاربرد دارد. بخش اول اين اثر با زباني ساده مباحث كلي درباره تاريخچه و ماهيت طب سوزني و 

العات اجمالي تر به اين رشته توجه شده و اطدهد. در بخش دوم با ديد تخصصيكاركرد آن ارائه مي
 دهد.دست ميدرباره اين نوع درمان به
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 راهنماي عملي و ابزارهاي كاربردي).مشاوره ازدواج (همراه با.صدري، اسماعيل/ نوري، پرويز.529
   9786007460382 شابك: وزيري. ص.310 ،1394، هنر اول: تبريز

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشحرفهسوم فني و  پايه تحصيلي:

   شناسيبهداشت، خانواده، روان كلمات كليدي:
صورت جامع به كاربردي، با نثري ساده به-در اثر حاضر، سعي بر آن شده تا با رويكردي آموزشي چكيده:

بحث و آموزش در زمينه مسائل اساسي مقوله ازدواج مانند اهميت آن، نقش عوامل مختلف اجتماعي و 
 فرهنگي در آن و شرايط تشكيل خانواده پرداخته شود.

 

مشاوره ژنتيك براي عموم (هر آنچه همه مردم حتي .كريمگودرزي، حامدرضا/ دلير،.530
 شابك: رقعي. ص.68 .1393. طبيب/ تيمورزاده: تهران پزشكان بايد درباره مشاوره ژنتيك بدانند).

9786006735221   
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   مشاورهعلوم پزشكي، راهنماي آموزشي،  كلمات كليدي:

هاي نسبتاً جديد علم ژنتيك است كه در نظام سالمت هر جامعه مشاوره ژنتيك يكي از شاخه چكيده:
كند. در اين اثر، نگارنده با زباني ساده به آموزش عمومي مردم در نقشي كليدي و بسيار مهم ايفا مي

ويژه نندگان به مراكز ژنتيك، بهكتنها براي مراجعهپردازد. مطالعه اين كتاب نهزمينه مشاوره ژنتيك مي
تر براي همه مفيد فايده است، چراكه ممكن است اي سالممنظور داشتن جامعهمشاوره ژنتيك، بلكه به

اطالع افراد به مشاوره ژنتيك نياز داشته باشند، اما به دليل خأل اطالعاتي موجود در اين زمينه از آن بي
 باشند.

 

مؤسسه : تهران سالي پرتالش براي دوران آرامش.ميان):2همسر آري(جلد.عبدالصمدي، محمد.531
   9786007633052 شابك: رقعي. ص.320 ،1394، فرهنگي آرمان رشد

   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسي، خانوادهروان كلمات كليدي:
هاي نويسنده درباره زندگي زناشويي هايي از خاطرات، تجربيات و پژوهشاين كتاب قسمت چكيده:

سال از زندگي مشترك تا دوران  5است. در اين مجلد شرايط زندگي زن و مرد پس از گذشت 
شود. هدف از اين مطالعه، ارائه نكات ارزشمندي به منظور بازنشستگي و دوران پس از آن بررسي مي

حفظ و تداوم آرامش در زندگي است. الزم به ذكر است كه تمام مطالب كتاب به روش شناخت از راه 
 آوري شده است.مشاهده جمع

 

، برترين انديشه: اصفهان آموزش. و يادگيرينوين درشه مفهومي راهبردينق.فردادوند، شهره.532
   9786007134023 شابك: وزيري. ص.168 ،1394

   هنرآموزمخاطب: 
   تعليم و تربيت، يادگيري، راهنماي تدريس كلمات كليدي:

نقشه مفهومي ابزاري براي نمايش اطالعات در قالب يك سري نمودار و كادرهاي متصل به هم  چكيده:
نوعي بازنمايي تجسمي مشاهده بوده و بهها قابلروشني در آناست كه ارتباط منطقي بين مفاهيم به

آموزش شود. در اثر حاضر، مؤلف به ارائه اين نقشه در امر دار بين مفاهيم محسوب ميروابط معني
 پرداخته و مفاهيمي مانند تدريس و ارتباط آن با يادگيري را تشريح كرده است.
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موثر در تربيت وهاي سادهوالدين آگاه، كودكان شاداب: شيوه.احمدي، عليرضاكافي.533
   9786007460092 شابك: وزيري. ص.136 .1393. هنر اول: تبريز فرزندان.
   والدين/ هنرآموزمخاطب: 

   آموزش والدين، رفتار اوليا و فرزندان، راهنماي آموزشي كلمات كليدي:
نشين، زيبا و باصفاي در اثر مصور حاضر، نگارنده قصد دارد در قالبي جديد و ساده در دنياي دل چكيده:

ها آشنا كند و به بسياري از مسائل و مشكالت رايج در پرورش كودكان گام نهاده و خواننده را با دنياي آن
هاي درست ر بستن شيوههاي ساده و كاربردي بدهد، چراكه آگاهي، شناخت خوب و به كافرزندان، پاسخ

 كند.بخش ميتربيتي، كار تعليم و تربيت را آسان و لذت

 

: تهران. سارا يوسفي هنر آشپزي.: هاي داميز، كاربردي و سودمندكتاب.ميلر، برايان/ راما، ماري.534
   9786007022351 شابك: وزيري. ص.294 ،1394، آوند دانش
   والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ها، تغذيهها و آشاميدنيداري، خوردنيآموزش آشپزي، خانه كلمات كليدي:

كتاب پيش رو دستورهاي سادة پخت انواع غذاها را همراه با تصاوير تمام رنگي در بر دارد. در  چكيده:
هاي مناسب آن نيز معرفي و طرز تهية آنها شرح داده شده ها و مزهوراك، چاشنيكنار طرز پخت هر خ

هاي ايجاد تنوع در مواد اوليه و شيوة تهية انواع است. در اين كتاب همچنين فنون مهم آشپزي، روش
 دسر، سوپ و سس شرح داده شده است.

 

هوش هيجاني و تعارضات . افشين، جوادپور عمران، محبوبه/ شيروان، معصومه/ سليمانريحاني.535
   9786007601457 شابك: رقعي. ص.220 ،1394، جهاني: بجنورد سازمان.در

   مشاور/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   سازمان، رفتار اجتماعي، هوش كلمات كليدي:

ها هوش ترين آندهند كه مهمعوامل متعددي كارايي افراد را در سازمان تحت تأثير قرار مي چكيده:
هيجاني است. در اثر پيش رو، نگارنده به دنبال آن است كه مفهوم اين هوش و تعارض سازماني را بيان 

 وتحليل كند.كند و ميزان تأثير اين دو مؤلفه را بر يكديگر تجزيه

 

: تهران. رضا اليقيغالم جا خونه آدم نمي شه!. هيچها:بهترين.تحريريه نشريه باتم الينهيئت.536
   والدينمخاطب:   9786006231099 شابك: خشتي. ص.48 ،1394، اطالع

   هاي شخصيداري، بهداشت، خانهخانه كلمات كليدي:
شود. از اين رو نياز به خانه هر كس مكان آرامش و جايگاهي ايمن براي زندگي او محسوب مي چكيده:

هاي كاربردي و مهم براي حفاظت از خانه نگهداري و مديريت خانه امري ضروري است. در اين كتاب نكته
ها از دهدر برابر ورود بيگانگان و نيز نگهداري و تعمير وسايل مختلف آن درج شده است. اين گزي

 اند.مطبوعات علمي دنيا انتخاب شده

 

دنياي : تهران پزي (جلد سوم).دستور آشپزي و شيريني1000.تحريريه مجله آشپزباشي.537
   9786007433034 شابك: خشتي. ص.698 .1393. تغذيه

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   غذا، آموزش آشپزي، شيريني پزي كلمات كليدي:
مندان المعارفي ارزشمند از دستورات متنوع غذايي است كه عالقهاثر مصور حاضر، درواقع دايرة چكيده:

هاي اين كتاب دربرداشتن انواع دستورات كند. از ويژگينياز ميبه اين رشته را از هر منبع ديگري بي
زش غذاهاي سنتي و ملل است كه غذاهاي ملل آن نيز مطابق با ذائقه مردم كشورمان توسط آمو

پزي اصالح و تدوين شده است. در ابتداي كتاب مباني آشپزي و كارشناسان مجرب آشپزي و شيريني
 پزي ارائه شده و در ادامه بعد از عكس هر غذا، مواد موردنياز و طريقه پخت تشريح شده است.شيريني
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 رقعي. ص.40 .1393. دنياي تغذيه: تهران روش ساده براي كاهش وزن.90.راد، راشينوحيدي.538

   9786007433157 شابك:
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   رژيم غذايي، تغذيه، سالمت كلمات كليدي:

چاقي ارتباط مستقيمي با متابوليسم بدن دارد. كم بودن سرعت سوخت و ساز منجر به افزايش  چكيده:
 اي مطابق با استانداردهاي جهانيشود. در اين اثر راهكارهاي تغذيهحجم چربي و در نهايت اضافه وزن مي

 براي افزايش متابوليسم و كم كردن وزن پيشنهاد شده است.

 
 

 

المللي از اختراعات و معاهده همكاري ثبت آشنايي با حمايت بين.بيژناعظم،نصيري.539
   9786001602207 شابك: رقعي. ص.118 ،1394، فدك ايساتيس: تهران اختراع.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   اختراعات علمي، قوانين كلمات كليدي:
هاي جهاني حمايت از ثبت ترين معاهدهمنظور آشنايي خوانندگان با يكي از مهم اين اثر به چكيده:

المللي تهيه شده است. هدف از اين پيمان بين»  PCT«المللي، يعني معاهده اختراع در سطوح بين
ات، تسهيل و كاهش هزينه كسب حمايت براي اختراعات، تسريع در دسترسي عمومي به اطالعات اختراع

و نيز قانون »  PCT«ترويج و تسريع توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است. فرايند ثبت در 
 الحاق دولت ايران در اين معاهده در كتاب آورده شده است.

 

. دانشگاه علوم اسالمي رضوي /سمت: مشهد اسالم و حقوق ديپلماتيك..پوراميني، محمدحسين.540
   9786000200978 شابك: وزيري. ص.236 .1393

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:  مدير/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   سياست، قوانين، حقوق مدني و سياسي كلمات كليدي:

در اين اثر نگارنده بر آن است تا ضمن بيان نقش اسالم در توسعه ديپلماسي، برخي اصول و  چكيده:
مقررات آن را با تكيه بر سيره نبوي استخراج و تدوين نمايد. اصول و مقررات اين موضوع، ريشه در تاريخ 

 نقش بسزايي است. داراي اسالم در توسعه كيفي و كمي اين مهم،الملل دارد. در اين ميان،روابط بين

 

 ،1394، ريحاني گرگان: گرگانانحرافات و بزهكاري اطفال و نوجوانان..ابوالفضلسجادي، سيد.541
   9786005400847 شابك: وزيري. ص.390

   والدين/ مدير/ هنرآموزمخاطب: 
   شناسي نوجوان، سالمت، بهداشت روانيروان كلمات كليدي:

ها امري است كه از بدو تاريخ و در پذيري آنحمايت از كودكان و نوجوانان با توجه به آسيب چكيده:
تمام اديان و اركان جوامع مختلف مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. اثر مصور حاضر، تحقيقي ميداني 

 ها است.هاي موجود در آندر شناخت عوامل جسمي، روحي، رواني و شناخت ناهنجاري
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بررسي موارد مغايرت كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان .نيا، حسنحبيبي، زهره/ خسروي.542
   9786007266328 شابك: وزيري. ص.180 .1393. آيين محمود: قم با فقه و حقوق اسالمي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   شناسي اجتماعي، كودكان، حقوق مدنيآسيب كلمات كليدي:
هاي مترادف آن و شرح تاريخچه حقوق كودك در قوانين اين اثر با ارائه مفهوم كودك و كلمه چكيده:

شود. در ادامه حقوق اجتماعي و فرهنگي، فردي و خانوادگي كودك را در الملل و اسالم شروع ميبين
 كند.هاي آن دو را بيان ميكنوانسيون و فقه اسالمي بررسي و مغايرت

 

نژاد، غالمرضا گرائي اي.هاي فني و حرفهريزي توسعه مهارتبرنامه.پالمر، روبرتكينگ، كنت/.543
 شابك: وزيري. ص.184 .1393. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. رخساره كاظم

9789640807668   
   مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

   هاي شغلياي، فرصتراهنمايي حرفه كلمات كليدي:
آموزي و برنامه اي، مهارتدر كتاب پيش رو با توجه به دستور كار مطرح در آموزش فني و حرفه چكيده:

هاي حامي در مقابله ريزان ملي و سياست گذاران و موسسههاي اساسي برنامهها، به پرسشتوسعه مهارت
. همچنين سير شودهاي گوناگون، پاسخ داده ميهاي توسعه مهارتبا تصميم تخصيص منابع به برنامه

 ريزي توسعه در ايران نيز از مطالب مورد بحث در كتاب است.تحول تاريخي برنامه

 

مؤسسه خانه : تهران فارسي (از برآمدن تا انقالب).تاريخ چاپ و نشر كتاب.مرادي، فريد.544
   9786002221964 شابك: وزيري. ص.786 ،1394، كتاب

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 

   تاريخ معاصر ايران، هنر و فرهنگ، چاپ كلمات كليدي:
ساله چاپ كتاب به زبان فارسي در جهان و ايران از زمان اثر حاضر با نگاهي كالن، تاريخ دويست چكيده:

شناسي در ديگر كشورها و كند. در اين مطالعه مراكز ايرانپيدايش تا وقوع انقالب اسالمي را بررسي مي
ان پهلوي و... به تفكيك ، ناشران مذهبي، ناشران نهادهاي دولتي در دور1357نيز ناشران تهراني تا سال 

 معرفي شده است.

 

 وزيري. ص.240 ،1394، يار مانا: اصفهان هاي آموزشي.ايچندرسانه.دستجردي، نگينبرات.545

   9786007768044 شابك:
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي گروهيمواد درسي، رسانه كليدي:كلمات 
اي به رشته هاي چندرسانهاثر حاضر در رابطه با مقدمات اوليه طراحي، توليد و اجراي پروژه چكيده:

نمايي، سازي و ارائه تركيبي از متن، گرافيك، پوياتحرير درآمده است و عناصري مانند توسعه، يكپارچه
 اند.ررسي شدهصدا و ويدئو از طريق رايانه در آن ب
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، مؤسسه فرهنگي منادي تربيت:تهران سواد اطالعاتي در مراكز يادگيري مدرسه..عيني، اكرم.546
   9789643488222 شابك: وزيري. ص.252 ،1394

   مدير/ هنرآموزمخاطب: 
   هاآموزش و پرورش، يادگيري، تجهيزات كتابخانه كلمات كليدي:

هاي آموزشگاهي در سند در اثر حاضر، ميزان استفاده از استانداردهاي مطالعه و نقش كتابخانه چكيده:
وپرورش بررسي و الگويي براي تحقق اهداف موردنظر ارائه گرديده است. مؤلف ابتدا به تشريح ملي آموزش

نهادي آموزش سواد تعاريف اصلي پرداخته و در ادامه پس از تحقيق در موارد يادشده به ارائه مدل پيش
 وپرورش پرداخته است.اطالعاتي براي آموزش

 

 رقعي. ص.340 ،1394، گسترسايه مهرگان دانش/: قزوينفرهنگ واژگان جدولي..پور، يداهللاقلي.547

   9789642678754 شابك:
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاها، جدولنامهمنابع اطالعاتي، واژه كلمات كليدي:

ها، هاي پياپي در جدولدر كتاب حاضر، نويسنده بر آن است تا با پرداختن به برخي از پرسش چكيده:
گونه مندان اين رشته سهولتي در اين زمينه فراهم سازد تا تشويقي در جهت پرداختن به اينبراي عالقه

 آگاهي بخشي و اطالعات عمومي و نيز عامل محركي براي گسترش فراگيري آن باشد.

 

 .15فرهنگنامه كودكان و نوجوانان جلد  فرهنگنامه كودكان و نوجوانان:.شوراي كتاب كودك.548
 شابك: رحلي. ص.360 .1393. نامه كودكان و نوجوانانشركت تهيه و نشر فرهنگ: تهران

9789646356153   
   مربي/ والدين/ مدير/ مشاور/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه تحصيلي:پايه 
   ها، اطالعات، راهنماي آموزشيالمعارفدايرة كلمات كليدي:

و » د«جدول با تكيه بر دو حرف  36نقشه و  19تصوير،  660مقاله،  223نامه حاوي اين فرهنگ چكيده:
آهن، رنسانس، رياضيات، زلزله و سلسله زنديه را در بر است و اطالعاتي درباره موضوعاتي مانند راه» ز«

. هدف از تدوين درصد از مطالب درباره ايران است 50گيرد. نكته جالب توجه اين است كه بيش از مي
 اين كتاب تقويت غناي فرهنگي نسل نوجوان است.

 

 ص.158 .1393. فدك ايساتيس: تهران كتاب حوادث كار: فني و حقوقي..اصابتي، محمد.549
   9786001601835 شابك: وزيري.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   سوم كاردانشاي، دهم كاردانش، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   حقوق فردي و اجتماعي، قوانين، راهنماي آموزشي كلمات كليدي:
در كتاب به اختصار و به صورت كاربردي كليات قواعد عمومي حقوق كار بررسي شده است. در  چكيده:

اين بررسي لزوم پرداختن به حوادث ناشي از كار و تحليل آمار و حوادث به صورت يك كار تحقيقي و 
شود. هاي مختلف پاسخ داده ميان شده و به سؤاالت مربوط به مسائل حقوقي و فني در زمينهتجربي بي

تر از بار ناشي از حوادث كار در كارگاه و اهميت آموزش و درك صحيحهدف، تأكيد بر پيامدهاي زيان
 ها وپيشگيري از حوادث است.وظايف و مسئوليت
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هاي دانشگاهي ويژه گنجينه كنكور آشنايي با رشته.ميري، محمود/ روحداد، فاطمه.550
   9789644297915 شابك: رقعي. ص.88 ،1394، ضريح آفتاب: مشهد هاي هنر و زبان.گروه

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي تحصيلي، كنكور سراسري دانشگاهي، هنرمواد درسي، رشته كلمات كليدي:
هاي دانشگاهي مرتبط با گروه هنر و زبان، با هدف آشنايي و آگاهي داوطلبان در اين اثر رشته چكيده:

هاي شغلي هر رشته در ايران ارائه شده است. با مطالعه كنكور سراسري معرفي شده و همچنين موقعيت
 زندانشان قرار دهند.تري را در مسير پيشرفت در اختيار فرتوانند اطالعات كاملاين كتاب والدين مي

 

مجموعه  هاي دانشگاهي گروه دامپزشكي:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.551
 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران غذايي.بهداشت و كنترل مواد

   9786009497959 شابك: رحلي. ص.172
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي شغليدانشنامه، سالمتي، فرصت كلمات كليدي:

منظور افزايش آگاهي داوطلبان ورود به دانشگاه، درباره رشته تحصيلي بهداشت و اين كتاب به چكيده:
آن، با هدف ورود  هاي اين رشته و فهرست مشاغل مرتبط باكنترل مواد غذايي ارائه شده است. گرايش

هاي پژوهشي، نرم افزارهاي آگاهانه به بازار كار معرفي شده و همچنين كتاب در راستاي تقويت فعاليت
 ) را آورده است. ISIهاي نمايه شده در مؤسسه اطالعات علمي (هاي علمي داخلي و مجلهمرتبط و نشريه

 

مجموعه  هاي دانشگاهي گروه پزشكي:رشتهدانشنامه معرفي .مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.552
 شابك: رحلي. ص.382 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران پيراپزشكي.

9786009497966   
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ايعلوم پزشكي، راهنماي آموزشي، راهنمايي حرفه كلمات كليدي:

هايي كه اين مشاغل را شناخت دقيق از وضعيت بازار كار مشاغل مختلف، آشنايي با سازمان چكيده:
شود در تعيين شغل آينده و رشته هاي درآمدزايي مرتبط با هر رشته باعث ميدارند و آگاهي از فرصت

اپزشكي، هاي پيرتري اتخاذ شود. اين مجموعه شامل اصول و تعاريف رشتهتحصيلي تصميمات دقيق
هاي گوناگون و اطالعات تخصصي ديگر در باب معرفي موضوعات اصلي آن، توضيحاتي درباره گرايش

 هاي شغلي است.هاي فعال و سازمانانجمن

 

 هاي دانشگاهي گروه علوم انساني:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.553

 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران بدني و علوم ورزشي.مجموعه تربيت
   9786009497911 شابك: رحلي. ص.336

  مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاالمعارفهاي تحصيلي، دايرةهاي شغلي، رشتهفرصت كلمات كليدي:
هاي خود و آگاهي از هاي مهم هر فردي است. شناخت دقيق تواناييانتخاب شغل از دغدغه چكيده:
كند. در اين اثر با تشريح تر ميهاي درآمدزايي مرتبط با رشته تحصيلي، اتخاذ اين تصميم را دقيقفرصت

ژوهشي و هاي تحصيلي آن معرفي و اطالعات آموزشي و پها و دورهگيري اين علم، گرايشمراحل شكل
 هاي شغلي مرتبط ارائه شده است.فرصت
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مجموعه  آنچه پيش از ورود به دانشگاه بايد بدانيم:.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.554
 شابك: وزيري. ص.74 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران حسابداري.

9786007857335   
   هنرآموزمدير/ مشاور/ هنرجو/ مخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي شغليدانشنامه، مديريت مالي، فرصت كلمات كليدي:

در كتاب حاضر با هدف ارائه مشاوره و راهنمايي در جهت هدايت تحصيلي و شغلي، رشته و  چكيده:
ب اطالعات دقيق از شود. همچنين به منظور كسهاي مجموعه تحصيلي حسابداري معرفي ميگرايش

هاي شغلي مرتبط ها و بنگاهموقعيت شغلي اين مجموعه، فهرست مشاغل تخصصي آن و فهرست سازمان
شود تا هاي ايجاد كننده علم حسابداري در كتاب موجب ميبا آن ارائه شده است. بيان مسائل و زمينه

 پژوهان آشكار شود.اهميت اين علم براي دانش

 

مجموعه  هاي دانشگاهي گروه علوم پايه:دانشنامه معرفي رشته.هدايت فرهيختگان جوانمؤسسه.555
 شابك: رحلي. ص.320 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران شناسي.زمين

9786007857106   
   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   ايحرفهدهم فني و  پايه تحصيلي:
   هاالمعارفدايرة كلمات كليدي:

هاي زندگي هر فرد به شمار گيريترين تصميمانتخاب رشته تحصيلي و شغل آينده، از مهم چكيده:
شناختي خود و رشته تحصيلي و آشنايي با هاي روانها نيازمند آگاهي از ويژگيآيد. اين انتخابمي

هاي شناسي به معرفي رشته و گرايشعلمي رشته زمين مشاغل است. كتاب حاضر، با ارائه تاريخچه
مختلف آن و منابع آزمون و فهرست دروس پرداخته است. همچنين اطالعات جامعي درباره مؤسسات 

 هاي تخصصي مرتبط در اختيار مخاطب قرار داده است.پژوهشي و حرفه

 

مجموعه  دانشگاهي گروه پزشكي:هاي دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.556
 ص.804 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران سالمت، بهداشت و تغذيه.

   9786007857175 شابك: رحلي.
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   مواد درسي هاي شغلي،هاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:

هاي هاي تحصيلي و ويژگيهاي رشتهشناختي خود، ويژگيهاي روانعدم آگاهي از ويژگي چكيده:
گردد. براي هاي مربوط به آينده تحصيلي و شغلي ميگيريمشاغل موجب اشتباه در انتخاب و تصميم
در كتاب مصور حاضر،  ها و همچنين بازار كار مشاغل داشت.انتخاب درست بايد اطالعات كافي از رشته

هاي نگارنده به معرفي و شناساندن رشته سالمت، بهداشت و تغذيه و ارائه اطالعاتي در زمينه دوره
 پردازد.افزارهاي موردنياز آن ميآموزشي اين رشته، مشاغل مرتبط و نرم
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مجموعه سالمت،  آنچه پيش از ورود به دانشگاه بايد بدانيم:.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.557
 وزيري. ص.98 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران بهداشت و تغذيه.

   9786007857274 شابك:
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي شغليراهنماي آموزشي، فرصت كلمات كليدي:

هاي رشته تحصيلي سالمت، بهداشت، تغذيه و نيز معرفي در كتاب حاضر با پرداختن به ويژگي چكيده:
هاي مرتبط با اين رشته و ارائه مشاغل مرتبط با آن سعي كرده است تا داوطلبان ورود به دانشگاه گرايش

بندي ت كه دستهبتوانند براي ادامه تحصيل و ورود به بازار كار تصميم مناسبي بگيرند. شايان ذكر اس
 هاي اين مجموعه تحصيلي در قالب جدول ارائه شده است.گرايش

 

 هاي دانشگاهي گروه دامپزشكي:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.558

 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه علوم پايه دامپزشكي.
   9786007857007 شابك: رحلي. ص.174

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغليدانشنامه، علوم پزشكي، فرصت كلمات كليدي:
كتاب با هدف آشنايي داوطلبان ورود به دانشگاه درباره رشته تحصيلي علوم پايه دامپزشكي، به  چكيده:

هاي اين مجموعه تحصيلي و نيز ارائه فهرست مشاغل مرتبط با آن پرداخته است. در اين معرفي گرايش
سازي هاي آموزشي مختلف براي توانمندمطالعه ابعاد اصلي اين مجموعه تحصيلي بررسي و دوره

 دانشجويان معرفي شده است.

 

 هاي دانشگاهي گروه علوم انساني:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.559

 ص.460 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه علوم تربيتي.
   9786009428052 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   اي، منابع اطالعاتيراهنماي آموزشي، راهنمايي حرفه كلمات كليدي:
اي دارد و بر خالف تصور بسياري رشتهسازي، ماهيتي ميانعلوم تربيتي با تأكيد بر هدف انسان چكيده:

هاي متعدد دارد. در كتاب ص در زمينهاي پيچيده است و آموزش آن نياز به كسب تخصاز مردم، رشته
پردازان اين هاي پيدايش آن و نظريهاي مفصل حاوي تعاريف و كليات اين رشته، زمينهحاضر، مقدمه

عرصه ارائه گرديده است. در ادامه، مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي كه در اين حوزه فعاليت دارند و 
 عه معرفي و بررسي گرديده است.اي اين مجموهاي شغلي و حرفهنيز فرصت

 

 هاي دانشگاهي گروه علوم انساني:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.560

، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران الملل.مجموعه علوم سياسي و روابط بين
   9786007857090 شابك: رحلي. ص.298 ،1394

   هنرجو/ هنرآموزمشاور/ مخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، علوم سياسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:
ها به دنبال نيروي انساني متخصص و كارآمد هستند و اين مهم تنها در صورت امروزه سازمان چكيده:

يافتني است. به همين هاي شخصيتي و تحصيل در رشته تحصيلي مرتبط دستتناسب شغل با ويژگي
 موقع در زمينه انتخاب رشته تحصيلي ضروري است. در اثر مصور پيش رو رشته علومدليل راهنمايي به

هاي اين رشته، منابع دروس آن، طور كامل معرفي شده است. گرايشالملل بهسياسي و روابط بين
 اند.افزارهاي پركاربرد اين رشته و همچنين فهرستي از مشاغل مرتبط با آن در اين اثر ارائه شدهنرم
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 رحلي. ص.288 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه كارآفريني.

   9786007857076 شابك:
   مشاور/ هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاالمعارفهاي شغلي، دايرةهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:

گرفتن براي گذاشتن در هر راهي، شناخت دقيق مسير و مقصد نهايي است. تصميمالزمه قدم چكيده:
هاي خود و مشاغل مرتبط با آن است. اثر حاضر انتخاب رشته تحصيلي نيز نيازمند آگاهي از ويژگي

ها، فزاراها، نرمهاي تحصيلي، فهرست دروس، آزمونها، دورهاطالعات جامعي را درباره تاريخچه، گرايش
 دهد.هاي شغلي مرتبط با كارآفريني در اختيار داوطلبان قرار مينشريات و بنگاه
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 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران رساني.مجموعه كتابداري و اطالع
   9786007857014 شابك: رحلي. ص.244

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاالمعارفهاي تحصيلي، دايرةهاي شغلي، رشتهفرصت كلمات كليدي:
ها انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه اي در زمينههاي گستردههاي اخير فعاليتدر سال چكيده:

ها براي شناخت رشته و مشاغل مرتبط غفلت شده است. صورت گرفته، ولي دردادن اطالعات موردنياز آن
آزمون، طول  هاي آن، منابعبراي جبران اين نقصان در اين اثر تاريخچه كاملي از كتابداري، گرايش

 هاي شغلي مرتبط ارائه شده است.افزارها، نشريات، مؤسسات پژوهشي و بنگاههاي تحصيلي، نرمدوره

 

 مجموعه مديريت. آنچه پيش از ورود به دانشگاه بايد بدانيم:.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.563
 شابك: وزيري. ص.182 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران

9786007857298   
   مدير/ مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ريزي آموزشيدانشنامه، برنامه كلمات كليدي:

كتاب با هدف ترسيم مسيري از مبدأ پيشينه علمي هر مجموعه تحصيلي تا مقصد آينده شغلي  چكيده:
آن به معرفي و گرايش مجموعه تحصيلي اين رشته پرداخته است. بيان هدف، ضرورت ارائه و نقش 

هاي بارز اين هاي مجموعه تحصيلي مديريت، يكي از ويژگيآموختگانِ هر يك از گرايشتوانايي دانش
 هاي اين مجموعه آشنا سازد.تواند دانشجويان را بيش از پيش با رشتهتاب است كه ميك
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 رحلي. ص.854 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مديريت.

   9786009428038 شابك:
   مدير/ مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   اي، منابع اطالعاتيراهنماي آموزشي، راهنمايي حرفه كلمات كليدي:

دهي، ريزي، سامانكارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامهمديريت فرايند به چكيده:
هاي اين رشته بسيج امكانات و هدايت و كنترل آنها است. كتابي كه پيش رو داريد به معرفي همه شاخه

اطالعات  نظران اين رشته،اي مفصل درباره تاريخچه، مكاتب و صاحباختصاص دارد. پس از مقدمه
التحصيالن اين اي فارغها و مختصات حرفهجامعي در زمينه منابع مطالعاتي، مراكز آموزشي، دانشگاه

 رشته ارائه گرديده است.
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 شابك: وزيري. ص.160 ،1394، فرهيختگان جوانمؤسسه فرهنگي هنري هدايت : تهران برق.

9786007857205   
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي شغلي، مهندسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:

اند باعث هايي كه اين مشاغل را در خود جاي دادهشناخت مشاغل مختلف و آشنايي با سازمان چكيده:
تري اتخاذ شود. مؤلف شود در مورد انتخاب شغل آينده و رشته تحصيلي مناسب آن، تصميمات دقيقمي

اين رشته  در اين كتاب به ارائه اطالعات الزم در زمينه هدف از ايجاد رشته مهندسي برق، ضرورت وجود
 آموختگان اين رشته پرداخته است.و نقش و توانايي مورد انتظار از دانش
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 ص.596 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي برق.
   9786009428007 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، مهندسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:
بازار كار به دنبال نيروي انساني متخصص و كارآمد است و اين تخصص، تنها در سايه تناسب  چكيده:

آيد. بنابراين مشاوره و هاي شخصيتي و تحصيل در رشته تحصيلي متناسب به دست ميشغل با ويژگي
 موقع در جهت هدايت تحصيلي و شغلي بسيار ضروري است، در همين راستا در اثر مصورراهنمايي به

هاي آموزشي مرتبط با هاي مهندسي برق، دورهپيش رو مؤلف به معرفي، تاريخچه علمي، رشته و گرايش
 آن پرداخته است و در آخر فهرستي از مشاغل تخصصي اين مجموعه تحصيلي را ارائه كرده است.

 

 مهندسي:هاي دانشگاهي گروه فني دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.567

 ص.234 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي پزشكي.
   9786007857069 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاالمعارفهاي شغلي، دايرةهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:
تناسب شغل با  بازار كار همواره به دنبال نيروي انساني متخصص است و اين امر در سايه چكيده:
آيد. اين اثر شامل اطالعات جامعي در متناسب به دست مي هاي شخصيتي و تحصيل در رشتهويژگي

هاي آن است كه مخاطب را با تاريخچه اين علم، منابع آزمون، خصوص مهندسي پزشكي و گرايش
 كند.افزارها، مؤسسات پژوهشي و مشاغل مرتبط آشنا ميهاي تحصيلي، نرمها، دورهفهرست درس

 

 هاي دانشگاهي گروه فني مهندسي:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.568

 ص.186 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي پليمر.
   9786009428076 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، مهندسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:
هاي قدري در زندگي مهم و اثرگذارند كه تا مدتانتخاب رشته تحصيلي و انتخاب شغل به چكيده:

دهند. براي انتخاب صحيح رشته تحصيلي بايد ها را تحت تأثير خود قرار ميطوالني زندگي انسان
ها كسب كرد. در كتاب مصور حاضر، اطالعات جامعي از رشته تحصيلي و وضعيت مشاغل مرتبط با آن

هاي اين رشته و مشاغل شده مطالبي جامع در زمينه رشته مهندسي پليمر، ازجمله گرايش سعي
 تخصصي آن ارائه شود.
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 ص.516 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي شيمي.
   9786007857045 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، مهندسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:
كنند مرتبط باشد، موفقيت و رضايت اگر رشته تحصيلي افراد با شغلي كه در آينده انتخاب مي چكيده:

منظور كمك به انتخاب رشته صحيح، مؤلف به معرفي شود. در اثر مصور حاضر بهها ميبيشتري نصيب آن
رائه و شناساندن رشته مهندسي شيمي پرداخته است. تاريخچه علمي اين مجموعه تحصيلي، ضرورت ا

هاي آموزشي به همراه فهرستي از مشاغل تخصصي اين رشته تحصيلي در اين ترين دورهاين رشته، مهم
 اند.كتاب شرح داده شده
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 شابك: وزيري. ص.68 ،1394، جوانمؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان : تهران صنايع.

9786007857311   
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاالمعارفهاي شغلي، دايرةهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:

اي است و اين تخصص در سايه تناسب شغل با نيروي انساني متخصص، نياز هر جامعه چكيده:
منظور آگاهي دادن هاي شخصي و تحصيل در رشته متناسب به دست خواهد آمد. در اثر حاضر بهويژگي

هاي مند به ادامه تحصيل در زمينه صنايع اطالعات كاملي در مورد تاريخچه، دورهبه داوطلبان عالقه
 هاي شغلي گنجانده شده است.افزارها، نشريات، بنگاهها، نرمصيلي، آزمونتح
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 ص.456 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي عمران.
   9786009428021 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاالمعارفهاي تحصيلي، دايرةهاي شغلي، رشتهفرصت كلمات كليدي:
نيروي انساني متخصص و كارآمد نياز امروز بازار كار است. در همين راستا افراد بايد در مشاغلي  چكيده:

هاي شخصيتي و تحصيلي خود فعال باشند. اين اثر مشتمل بر اطالعاتي در خصوص متناسب با ويژگي
رست هاي آن است كه مخاطب را با تاريخچه اين رشته، منابع آزمون، فهمهندسي عمران و گرايش

 كند.هاي تحصيلي و مشاغل مرتبط با آن آشنا ميها، دورهدرس

 

مجموعه مهندسي  آنچه پيش از ورود به دانشگاه بايد بدانيم:.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.572
 شابك: وزيري. ص.156 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران عمران.

9786007857304   
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاالمعارفهاي تحصيلي، دايرةهاي شغلي، رشتهفرصت كلمات كليدي:

هاي مختلف و هاي رشتهتصميم درست درباره رشته تحصيلي به آگاهي از شخصيت خود، ويژگي چكيده:
ها و فهرست دروس و منابع هاي اين رشته، گرايشاثر ويژگي مشاغل مرتبط با آنها وابسته است. در اين

هاي شغلي ها و بنگاهافزارها و فهرست مشاغل، سازماناند. همچنين اطالعاتي در خصوص نرمآن بيان شده
 مرتبط با مهندسي عمران آمده است.
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 ص.348 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي كامپيوتر.
   9786007857038 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، مهندسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:
هاي طوالني زندگي رشته تحصيلي و شغل هر فرد در زندگي او مهم و اثرگذارند و تا مدت چكيده:

كه رشته تحصيلي با شغلي كه در آينده انتخاب دهند. درصورتيها را تحت تأثير خود قرار ميانسان
به  شود. در اثر مصور حاضر، نگارندهشود، مرتبط باشد، موفقيت و رضايت بيشتري نصيب افراد ميمي

معرفي و شناساندن رشته مهندسي كامپيوتر پرداخته و اطالعات جامعي را در زمينه اين رشته ازجمله 
 هاي آموزشي آن ارائه كرده است.هاي آن، مشاغل مرتبط و دورهگرايش

 

مجموعه مهندسي  آنچه پيش از ورود به دانشگاه بايد بدانيم:.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.574
 شابك: وزيري. ص.72 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران كامپيوتر.

9786007857267   
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي شغلي، مهندسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:

ها هاي طوالني زندگي انسانقدري مهم و اثرگذارند كه تا مدتانتخاب رشته تحصيلي و شغل به چكيده:
هاي شغلي دهند، در همين راستا در اين اثر مؤلف به معرفي يكي از مجموعهرا تحت تأثير خود قرار مي

نه چگونگي ايجاد يعني مهندسي كامپيوتر پرداخته است. وي در اين كتاب به ارائه اطالعات الزم در زمي
اين رشته، ضرورت وجود آن در جامعه و نقش و توانايي مورد انتظار از دانشجويان اين رشته اشاره كرده 

 اند.است. در انتهاي كتاب فهرست مشاغل تخصصي مربوطه نيز ارائه شده

 

 مهندسي:هاي دانشگاهي گروه فني دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.575

 ص.254 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي معدن.
   9786007857120 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، مهندسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:
اثر حاضر در راستاي معرفي رشته دانشگاهي مهندسي معدن براي ارائه اطالعات كاربردي در  چكيده:

خصوص اين رشته تحصيلي و مشاغل مرتبط با آن تدوين شده است. مؤلف در اين كتاب به بيان اطالعات 
تظار از الزم در زمينه ايجاد رشته مهندسي معدن، ضرورت ايجاد اين رشته در جامعه و توانايي مورد ان

دانشجويان اين رشته پرداخته است. در پايان همچنين فهرست مشاغل تخصصي مجموعه تحصيلي 
 هاي شغلي مرتبط با آن پرداخته شده است.ها و بنگاهمهندسي معدن و سازمان
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مجموعه مهندسي  آنچه پيش از ورود به دانشگاه بايد بدانيم:.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.576
 شابك: وزيري. ص.156 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مكانيك.

9786007857250   
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاالمعارفهاي شغلي، دايرةهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:

شناختي و توانايي خود و شناخت برگزيدن رشته و شغل آينده بايد با آگاهي از خصوصيات روان چكيده:
دهد. اين اثر هاي طوالني زندگي فرد را تحت تاثير قرار ميكامل مشاغل صورت پذيرد؛ چون تا مدت

ها، تحصيلي، آزمون هايها، دورهمندان به اين رشته و آنها را با تاريخچه، گرايشراهنمايي است براي عالقه
 كند.هاي شغلي مرتبط با آن آشنا ميافزار، نشريات و بنگاهنرم

 

 هاي دانشگاهي گروه فني مهندسي:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.577

 ص.540 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي مكانيك.
   9786007857137 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاالمعارفهاي تحصيلي، دايرةهاي شغلي، رشتهفرصت كلمات كليدي:
شناختي هاي روانهاي زندگي هر فردي است. آگاهي از ويژگيانتخاب شغل آينده از دغدغه چكيده:

تحصيلي  هاي درآمدزايي مرتبط با رشتههاي مختلف و فرصتخود، شناخت دقيق وضعيت بازار كار، حرفه
هندسي گيري مؤثر خواهند بود. اين اثر در راستاي ارائه اطالعات كاربردي در خصوص مدر اين تصميم

ها، نشريات مرتبط و مشاغل تخصصي آن افزارتحصيل، نرم ها، طول دورهمكانيك به شرح مفصل گرايش
 پرداخته است.

 

 هاي دانشگاهي گروه فني مهندسي:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.578

 ص.416 ،1394، جوانمؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان : تهران مجموعه مهندسي مواد.
   9786009428083 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، مهندسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:
هاي هاي تحصيلي و ويژگيهاي رشتهشناختي خود، ويژگيهاي روانعدم آگاهي از ويژگي چكيده:

هاي مربوط به آينده تحصيلي و شغلي گيريمشاغل موجب ترديد و يا حتي اشتباه در انتخاب و تصميم
ته گردد، در همين راستا مؤلف در اثر حاضر بر آن است تا به ارائه اطالعات كاربردي در خصوص رشمي

هاي هاي مختلف آن، دورهمهندسي معدن مشاغل مرتبط با آن بپردازد. تاريخچه علمي اين رشته، گرايش
هاي شغلي ها و بنگاهآموزشي مرتبط با اين رشته و فهرست مشاغل تخصصي مهندسي معدن و سازمان

 اند.مرتبط در اين كتاب ارائه شده
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 هاي دانشگاهي گروه فني مهندسي:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.579

 ص.218 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي نفت.
   9786007857199 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، مهندسيتحصيلي، فرصتهاي رشته كلمات كليدي:
هايي كه اين مشاغل را در خود شناخت دقيق از بازار كار مشاغل مختلف، آشنايي با سازمان چكيده:

شود در مورد انتخاب شغل آينده و رشته تحصيلي متناسب با آن تصميمات اند، باعث ميجاي داده
آن است تا به ارائه اطالعاتي كامل در زمينه رشته تري اتخاذ شود. در كتاب مصور حاضر، نگارنده بر دقيق

هاي آموزشي آن و ترين دورههاي اين رشته، ضرورت ارائه اين رشته، مهممهندسي نفت بپردازد. گرايش
 اند.فهرست مشاغل تخصصي مهندسي نفت برخي از مواردي هستند كه در اين كتاب آمده

 

 هاي دانشگاهي گروه فني مهندسي:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.580

 ص.324 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مجموعه مهندسي هوافضا.
   9786007857052 شابك: رحلي.

   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاي شغلي، مهندسيتحصيلي، فرصتهاي رشته كلمات كليدي:
كنند، مرتبط باشد، موفقيت و رضايت اگر رشته تحصيلي افراد با شغلي كه در آينده انتخاب مي چكيده:

شود در مورد انتخاب شغل شود. به همين دليل شناخت مشاغل مختلف باعث ميها ميبيشتري نصيب آن
ي اتخاذ شود. در كتاب مصور حاضر، رشته مهندسي ترآينده و رشته تحصيلي مناسب آن، تصميمات دقيق

اند و در آخر فهرست مشاغل تخصصي اين رشته نيز طور كامل تشريح شدههاي آن بههوافضا و گرايش
 ارائه شده است.

 

مجموعه  هاي دانشگاهي گروه هنر:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.581
 رحلي. ص.200 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران هنرهاي تجسمي.

   9786009497942 شابك:
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاالمعارفهاي تحصيلي، دايرةهاي شغلي، رشتهفرصت كلمات كليدي:

شناختي خود، رشته موردنظر و هاي روانانتخاب صحيح رشته تحصيلي به آگاهي از ويژگي چكيده:
ها و فهرست مشاغل مربوط بستگي دارد. در اين اثر با نگاهي جامع به تاريخچه علمي اين رشته، گرايش

مرتبط  افزارهاو نشرياتاند. همچنين اطالعاتي در خصوص نرمدروس و منابع كنكور جداگانه معرفي شده
 هاي شغلي مرتبط با هنر آمده است.ها و بنگاهبا آن ارائه شده و فهرست مشاغل، سازمان

 

مجموعه هنرهاي  آنچه پيش از ورود به دانشگاه بايد بدانيم:.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.582
 شابك: وزيري. ص.96 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران تجسمي.

9786007857366   
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي شغلي، نوجواناناي، فرصتراهنمايي حرفه كلمات كليدي:

هاي مجموعه تحصيلي هنرهاي تجسمي و همچنين كتاب اطالعاتي درباره رشته و گرايش چكيده:
فهرست مشاغل تخصصي اين مجموعه و فهرست سازمان و مشاغل مرتبط با آن را ارائه كرده است. اين 

 هاي مختلف اين رشته پي ببرند.مطالعه سبب خواهد شد تا خوانندگان به ارتباط ميان گرايش
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ريزي نامه مطالعات برنامهواژه.سركندي، فاطمهوحيد،معصومه/ بياضيانمظاهري،حسن/ عظيمي.583
 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران درسي انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي.

   9789640808931 شابك: وزيري. ص.444
   هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 

   ها، راهنماي آموزشينامهواژهمواد درسي،  كلمات كليدي:
دادي از ترجمه انگليسي) پيش روي شما، برون _فارسي، فارسي _زبانه( انگليسينامه دوواژه چكيده:

ها و ها از كتابريزي درسي است. اين واژهتخصصي در حوزه مطالعات برنامههاي تخصصي و نيمهواژه
نويس هر صفحه ارائه شده است. به انگليسي در پاها نامه برگزيده شده و ترجمه آنتعدادي پايان

همراه كد بازيابي و مترجم يا مترجمان هر واژه در پايان آورده مشخصات كتاب شناختي منابع واژگان، به
 شده است. همچنين يك لوح فشرده هوشمند به كتاب ضميمه شده است.

 

 .1393. هنر اول: تبريز. علي شكويي يوهان گوتنبرگ، تاريخ تحول صنعت چاپ..پوالر، ميشل.584
   9789647752848 شابك: رقعي. ص.100

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، دانشمندان، هنر و فرهنگنامهسرگذشت كلمات كليدي:
در اثر مصور حاضر، نگارنده با روايتي روان، به سرگذشت چاپ و مخترع آن پرداخته است.  چكيده:

چيني، ليتوگرافي، حروف متحرك، اولين ماشين گيري و گسترش اين صنعت، نحوه حروفچگونگي شكل
 اند.مل در اين كتاب تشريح شدهطور كاهاي جديد نيز بهها و روشو اولين كتاب

 
 

 

مؤسسه : تهران. محمدعلي جعفري آشنايي با مكانيك (جلد اول)..كلپنر، دنيل/ كلنكو، رابرت.585
   9789643188382 شابك: وزيري. ص.326 ،1394، فرهنگي فاطمي

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ها، مواد درسي، آموزشتمرين كليدي:كلمات 
سازي مسائل ترين مسائل مرتبط با مكانيك، تالش نگارنده سادهدر اثر حاضر، عالوه بر ارائه مهم چكيده:

تر كردن پايه اهميت ها است. فصل هاي آغازين كتاب براي قوياز ديدگاه فيزيكي پيش از حل رياضي آن
هاي نسبتاً جديد فيزيكي توضيح داده هايي بر مبناي پيشرفتائه مثالدارد و در مواردي نيز مفاهيم با ار

 شده است.

 

 .1393. چهارخونه: تهران گام تأسيسات سال دوم هنرستان.بهآموزش گام.جمادي، ناصر.586
   9786003050297 شابك: رحلي. ص.328

   ايدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:   هنرجومخاطب: 
   ها، مواد درسيها، تمرينآزمون كلمات كليدي:

رود و با تر ميشود و به سوي مطالب مشكليادگيري روندي است كه از مطالب ساده آغاز مي چكيده:
انجامد. در اين كتاب مباحث فني در حوزه تأسيسات بهداشتي ساختمان به صورت تكرار به تسلط مي

اي براي هاي مرحلهر پايان هر فصل نيز آزمونگزيده و با رسم شكل به مخاطب آموزش داده شده است. د
سال مجموعه بندي مطالب در نظر گرفته شده است. همچنين براي ارزشيابي در پايان هر نيمجمع

 هاي پاياني ارائه گرديده است.پرسش
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 ،1394، چهارخونه: تهران گام تأسيسات سال سوم هنرستان.بهآموزش گام.جمادي، ناصر.587
   9786003050037 شابك: رحلي. ص.440

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاآموزش، مواد درسي، تمرين كلمات كليدي:
ها و سؤاالت درون درس در اين اثر مختصر توضيحاتي در مورد مطالب درسي، پاسخ كليه تمرين چكيده:

هاي مربوط به آن را ارائه كرده وجود دارد. مؤلف ابتدا مبحث موردنظر را تشريح كرده و سپس تمام مثال
خاطبان بتوانند هاي پاياني طراحي شده تا ماي و آزمونهاي چهارگزينهاست. در پايان هر مبحث پرسش

 ميزان يادگيري خود را موردسنجش قرار دهند.

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانفعاليت). فني (كتابتمرينات رسم.غالمرضايي، حميدرضا.588
   9789640807811 شابك: رحلي. ص.244 .1393. برهان

   هنرجومخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هاهاي فني، فناوري و علوم تجربي، تمرينرسم كليدي:كلمات 
شده هاي حلكشي صنعتي اين است كه مثاليكي از رموز موفقيت در تدريس رسم فني و نقشه چكيده:

هاي ها، فعاليتها، مثالاز لحاظ جديد بودن و نحوه پرداختن به موضوع بررسي شود. در اين كتاب نكته
هاي امتحاني از منابع مختلف علمي هاي داخلي و خارجي، نمونه سؤالكتاب هاي كاربرديكتاب و تمرين

 كشي بوده، گردآوري و تدوين گرديده است.و آموزشي كه حاصل تدريس رسم فني و نقشه

 

، مؤسسه خانه كتاب: تهران عباس سحاب. مشاهير نشر كتاب ايران:.نيا، محمدجواداحمدي.589
   9786002222800 شابك: پالتويي. ص.48 ،1394

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، نشرنامهجغرافيا، زندگي كلمات كليدي:
هاي مختلف زماني و اي دويست ساله، نقش تأثيرگذاري در دورهنشر كتاب در ايران با سابقه چكيده:

هاي گوناگون داشته است، اما كمتر به معرفي مشاهير آن در ايران پرداخته شده است. اين نوشتار عرصه
هنرهاي زيبا  اي فرهنگي متولد شد و در دانشگاهاختصاص دارد. وي در خانواده» عباس سحاب«به معرفي 

هاي ايران و جهان و ورود تحصيل كرد. با تأسيس مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب و چاپ نقشه
 آنها به مراكز آموزشي تحولي شگرف در تحقيق و آموزش جغرافيا پديد آورد.

 

: تهران نما از روي مدل.مجموعه تمرينات ترسيم.وحيدي، عبدالنبي / غالمرضايي، حميدرضا.590
   9789640808863 شابك: رحلي. ص.156 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، آموزشطراحي صنعتي، تمرين كلمات كليدي:
آالت، تقويت ديدن و قدرت تجسم قدم اول براي تهيه نقشه قطعات صنعتي و ساخت ماشين چكيده:

است. كسب اين مهارت با دقت در اجزا و سطوح ناشناخته قطعات ميسر است. اين اثر با تأكيد بر تأثير 
ت، هاي هدفمندي در رابطه با رسم سطوح مستوي تخهاي واقعي و تجاري در يادگيري، شامل تمرينمدل

 دار و تركيبي است.دار و سطوح انحنامستوي شيب
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كشي نقشه. الدين/ رضايي، عباس/ شهبازي كرمي، جواد/ محمودي، يوسفدل، سيدكمالميرزنده.591
   9786009424542 شابك: رحلي. ص.176 ،1394، شهبازي: تهران (رسم فني عمومي).

   هنرجومخاطب: 
   كاردانشدهم كاردانش، سوم  پايه تحصيلي:

   هاآموزش، طراحي صنعتي، تمرين كلمات كليدي:
ها سروكار دارند، از مراحل آغازين طرح تا آالت و سازهگراني كه با قطعات ماشينتمام صنعت چكيده:

اندازي به نقشه نياز دارند. در اثر مصور حاضر با بياني ساده و شيوا به مراحل پاياني ساخت، نصب و راه
بندي شده در اين زمينه نيز ارائه گرديده هاي طبقهل پرداخته شده و تمرينچگونگي رسم انواع اشكا

 است.

 
  
 

 

 شابك: وزيري. ص.168 .1393. هنر اول: تبريزقير..عدالتي، حسن/ عزيزخاني، نقي.592

9789647752930   
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   نفت، علم مواد كلمات كليدي:

عنوان يكي از مشتقات نفتي، استفاده از آن در پوشش سطح امروزه تلقي مردم از كاربرد قير به چكيده:
عنوان نوعي عايق است. در اثر مصور حاضر، نگارنده به تشريح خصوصيات، چگونگي ساخت ها و يا بهجاده

ترين اجزاي برش يدهحال پيچترين و درعينپردازد. قير سنگينو كاربرد قير در زندگي امروز و صنعت مي
شود بندي ميسازي و ساختماني تقسيميافته نفت خام است كه از حيث نوع مصرف به دو نوع قيرهاي راه

 اند.كه در متن با توضيحات كاملي بيان شده

 
  
 

 

 پالتويي. ص.192 .1393. اكسير قلم: بابل خنده بدون قلقلك..كياني شهميرزادي، محمدباقر.593

   9786009383924 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   عامه، انواع ادبي، طنز ادبيات كلمات كليدي:

شوخي و مطايبه عناصر و عواملي هستند كه در ادبيات براي ايجاد خنده و نشاط در خواننده  چكيده:
سازد. مجموعه كند و در برابر مشكالت مقاوم ميشوند. خنده جسم و روح انسان را تقويت مياستفاده مي
ارد، براي خوانندگان بيان كند و براي لحظاتي هايي كه در ميان مردم رواج دكوشد تا لطيفهحاضر مي

 لبخند بر لبان مخاطب بنشاند.
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فرزانه  ترها.ها و بزرگگويي براي بچهگويي: راهنماي قصهرازهاي قصه.رو، بĤتريسمونته.594
 شابك: وزيري. ص.240 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. فخريان

9786000101596   
   مربي/ والدين/ كتابدار/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   گوييقصه كلمات كليدي:

گويي عالقه دارند، با خواندن اين خصوص قصهمربيان، پدر و مادرها و آنان كه به ادبيات و به چكيده:
ترين كنند. نويسندة اين كتاب از معروفنويسي را تجربه مياي از آموزش قصهة فشردهكتاب در واقع دور

هاي خود را گويي دارد. او حاصل تجربهاي در قصهالعادهگوهاي كودك و نوجوان است كه مهارت فوققصه
دهد.مطالعة گويي به مخاطباني از هر گروه سني را آموزش ميهاي قصهدر اين كتاب گردآورده است و راه

اي در بر دارد. رمز و گويي، مفيد است و نكات آموزندهاين اثر براي مخاطبين در هر سطحي از دانش قصه
 بندي شده است.هاي سني متفاوت طبقهگويي اين كتاب، براي دورهرازهاي قصه

 

 رقعي. ص.92 ،1394، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان:تهرانروزگار پيري..اصالني، ابراهيم.595

   9789640808849 شابك:
   والدين/ هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   آموزش اخالق، پند و اندرز، كهنسالي كلمات كليدي:

اي كه در فرهنگ ما نسبت به پيري وجود دارد، بررسي شده و در كتاب پيش رو، نگاه منفي چكيده:
كند كه جواني هم مانند دوران پيري باارزش و نويسنده سعي كرده اين باور اشتباه را اصالح و يادآوري 

كند كه قدر يشود و به جوانان نصيحت ممهم است. متن اصلي روايتي است كه از زبان پيرمردي بازگو مي
 هايي دربارة اين دوران آمده و به ارزش اين دوران تأكيد شده است.جواني را بدانند. در ادامه اشعار و مثل

 

 ص.172 .1393. مرسل: كاشانشاه كليدهاي بهشت گمشده اسارت..خاكباز(مشتاق)، حسن.596
   9789649723723 شابك: رقعي.

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهفني و حرفهدهم  پايه تحصيلي:

   جنگ ايران و عراق، خاطره نويسي، ادبيات جنگ كلمات كليدي:
اين كتاب حاوي خاطرات بازنويسي شده شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است. نويسنده معتقد  چكيده:

كشد و آدمي را براي عبور از ه تصوير مياست، مطالعه اين خاطرات تمام بزرگي و عزت ملت ايران را ب
هايي از دوران دفاع مقدس سازد. همچنين در بخشي از كتاب واقعيتهاي سخت زندگي آماده ميگذرگاه
 كند.هاي مخاطبان هديه ميشود كه تبسم را به لبنقل مي

 

 شابك: رقعي. ص.80 ،1394،هنر اول: تبريز ظهور عشق..آبادي، سكينهدولتنژادياحمد.597

9786007460405   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   خدا شناسي، مناجات، عبادت كلمات كليدي:

نويسنده در اثر حاضر احساسات و معرفتي را كه از عشق به خداوند به دست آورده است، بيان  چكيده:
هاي مختلف كتاب به مناجات پرداخته شده است. همچنين نويسنده توضيحاتي درباره كند. در قسمتمي
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 هايي از دعاي جوشن كبير نيز ارائه شده است.دهد. بخشآفرينش آسمان، زمين و انسان مي

 

 رقعي. ص.102 ،1394، روايت فتح: تهران زاده.كتاب حسن شفيعيادگاران:.قناديان، منصوره.598

   9786003300255 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ، نوجوانان كلمات كليدي:

هايي بازنويسي زاده، در قالب خاطرهتصويرهايي از زندگي و منش سردار شهيد، حسن شفيع چكيده:
شده، به رشته تحرير در آمده است. او از ياران فداكار سردار شهيد حسن طهراني مقدم بود و در اكثر 

شهادت (ماووت) به  10در منطقه عملياتي كربالي  1366ها شركت داشت. ايشان در سال عمليات
 رسيدند.

 

هايي كه از استادغالمحسين شكوهي كالسي از جنس واقعه: درس.رضانيستاني، محمد.599
   9786007768174 شابك: رقعي. ص.100 ،1394، يار مانا: اصفهان ام.آموخته

   مدير/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   آورانروش تدريس، علمهاي آموزش، انواع ادبي، روش كلمات كليدي:

نگارنده در كتاب پيش رو با استفاده از رويكرد پديدارشناسانه مبتني بر تجربه خودزيسته،  چكيده:
وزير آموزش و پرورش بعد از پيروزي انقالب اسالمي را تبيين و تحليل هاي دكتر شكوهي، نخستكالس

هاي اين استاد را در تالش كرده كالس كرده است. در اين نوشته، نويسنده به عنوان راوي اول شخص،
هاي تربيتي وي را توصيف، ها و شيوهآمده به خدمت گيرد و از آن ميان، انديشهاي از حوادث پيشزنجيره

 نقد و ارزيابي كند.

 

 شابك: رقعي. ص.256 ،1394،روايت فتح: تهرانمگر چشم تو درياست!..عربي، جوادكالته.600

9786003300262   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ها، ادبيات جنگنامهجنگ ايران و عراق، سرگذشت كلمات كليدي:

نويسي، روايت زندگي خانواده شهيدان نويسي و داستانكتاب حاضر با تركيب متون خاطره چكيده:
جمعه سال امام 17شود. پدر اين شهيدان خود جنيدي است. داستان از زبان مادر چهار شهيد روايت مي

ر شهيد نيز رزمان اين چهاداري و اخالق زبانزد است. در اين روايت از خاطرات همرودسر بوده و در مردم
 بهره گرفته شده است.

 

 شابك: رقعي. ص.76 ،1394، قو: تهران هاي عالم مدرسه.نخبه.پدرام، عبدالعلي.601

9789641560852   
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   شادي طنز، تعليم و تربيت، آزمون، كلمات كليدي:

هاي طنزآميز آنان به آموزان و پاسخاين كتاب حاوي سؤاالت امتحاني طراحي شده براي دانش چكيده:
هاي روستاهاي داراب گردآوري شده است. تاكنون در مدرسه 1365سؤاالت است. مطالب كتاب از سال 

 ايجاد نشاط و شادي براي مخاطبان از اهداف اولية نگارش اين كتاب بوده است.
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   9789641560951 شابك: رقعي. ص.1394،168،قو:تهرانيارو..پور، رضااحسان.602
   هنرجومخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ادبيات فكاهي، ادبيات فارسي، شادي كلمات كليدي:

ها و وگوهاي روزانة نويسنده با افراد مختلف و حاضرجوابياين كتاب دربرگيرندة مجموعه گفت چكيده:
هاي تخيلي، فرهنگي، وگوهاي چندخطي است. تم موضوعي ديالوگهاي طنز در قالب گفتگوييبداهه

 ترين هدية اين كتاب به مخاطبان است.ي مهمسياسي، اجتماعي، عاشقانه، آموزشي و... است. شاد

 
  
 

 

مؤسسه فرهنگي : تهران آخرين گره. دانش آموزان:مجموعه متون نمايشي ويژه.دشتبان، حسن.603
   9789643489557 شابك: رقعي. ص.32 ،1394، منادي تربيت

   هنرجومخاطب: 
   كاردانش، سوم كاردانشاي، دهم اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات نوجوانانانواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
در روستاي صبورا همه در حال مهاجرت هستند؛ چون بر اثر خشكسالي گاو و گوسفند اهالي  چكيده:

اي است كه براي بارش باران نذر كرده است؛ ولي روستا از بين رفته است. صبورا در حال بافتن قالي
 تمام كند. اش اصرار دارند كه روستا را ترك كنند؛ اما صبورا نذر كرده كه قاليچه را در روستاخانواده

 

مؤسسه فرهنگي : تهران بلبشوي شهر حروف. آموزان:دانشمتون نمايشي ويژه.وامق، حميد.604
   9789643489649 شابك: رقعي. ص.24 ،1394، منادي تربيت

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات نوجوانانانواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
هاي اين نمايش حروف الفبا هستند. حرف ر، دال و ميم روي صفحه خشك كاغذ، به شخصيت چكيده:

كنند. موضوع نمايش درباره فرهنگ استفاده درست از آب آبي شكايت ميروند و از بيخانه آي با كاله مي
 است.

 

، مؤسسه فرهنگي منادي تربيت:تهران تازه وارد. آموزان:دانشنمايشي ويژهمتون.مهدوي، كاوه.605
   9786003900295 شابك: رقعي. ص.64 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات نوجوانانانواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
آيد تا مسابقه بار به تهران مينمايش اين كتاب درباره جواني به نام احسان است كه براي اولين چكيده:

شود؛ ولي همه كند و وارد استاديوم مياش را ببيند. او با هزار زحمت بليط پيدا ميفوتبال تيم مورد عالقه
 رود.كند؛ پيش نميطور كه او فكر ميچيز آن
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مؤسسه فرهنگي منادي : تهرانتصميم زيبا. آموزان:دانشمتون نمايشي ويژه.اهللاروحمالمير،.606
   9789643489670 شابك: رقعي. ص.46 ،1394، تربيت

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ادبيات نوجوانانها، انواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
دهد. زيبا مسئول بوفه مدرسه است. او دختري خجالتي و كم اين نمايش در يك مدرسه رخ مي چكيده:

گيرند تا به او درس زندگي و تواند از حق خود دفاع كند. آموزگاران او تصميم ميحرف است و نمي
 شجاعت بدهند.

 

مؤسسه : تهران در همين نزديكي. دانش آموزان:مجموعه متون نمايشي ويژه.سليماني، ايرج.607
   9789643489656 شابك: رقعي. ص.32 ،1394، فرهنگي منادي تربيت

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات نوجوانانانواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
كشي شود. آقاي صالحي كه دبير است با شخصي كه با آب لولهصحنه نمايش در پارك اجرا مي چكيده:

كشد. مأمور پارك كه جواني كم سن و سال است، كند و كار به دعوا ميشويد، بحث ميموتور خود را مي
اي دبير وارد شود. دست بر قضا مأمور پارك شاگرد آقاي صالحي است. آقها ميوارد شده و مانع دعواي آن

 شود.آلونك جوان شده و به اين ترتيب با زندگي او آشنا مي

 

 ص.58 ،1394، دنياي نو: تهران. محمديجمشيد شاهشجاع..مس، روبرتورثي/ ميدلهال، هال.608
   9789641721048 شابك: رقعي.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات مللانواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
شود. مردي به نام دايك، مرتكب قتل شده و اي آمريكايي روايت ميدر كتاب حاضر نمايشنامه چكيده:

شود؛ ولي اصال گويد كه مقتول مستحق مرگ بوده است. او به اعدام محكوم ميكند. او مياعتراف مي
گويد و كس از هويت واقعي او خبر ندارد. دايك درباره خودش چيزي نمي نگران اجراي حكم نيست. هيچ

اش به ديدن دايك فايده است. دختري به دنبال برادر گمشدهپافشاري رئيس زندان و پدر روحاني بي
 رود، به اين اميد كه شايد او برادرش باشد.مي

 

مؤسسه فرهنگي منادي : تهراندر آيينه. غباري آموزان:دانشمتون نمايشي ويژه.داوطلب، آمنه.609
   9786003900240 شابك: رقعي. ص.44 ،1394، تربيت

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات نوجوانانانواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
رود تا كنند. فاطمه بدون اجازه از كارگاه بيرون ميبافي كار ميفاطمه و زهرا در كارگاه قالي چكيده:

هايي گيرد. فاطمه درباره مادرش حرفشود و جر و بحث باال مينفسي تازه كند؛ ولي كارفرما متوجه مي
 شود.اش ميشنود كه باعث اضطراب و نگرانيمي
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مؤسسه فرهنگي : تهران قاضي بست. آموزان:دانشمتون نمايشي ويژه.جعفر نادري، مهرنوش.610
   9786003900257 شابك: رقعي. ص.36 ،1394، منادي تربيت

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نوجوانانها، ادبيات انواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
شوند. هاي كارگران شهرداري و با جارو وارد ميصحنه، ميداني است پر از زباله. دو نفر با لباس چكيده:

كنند. اين دو، پيرمرد و مرد جواني هستند كه در سفري خيالي به زمان حكومت مسعود غزنوي سفر مي
ث انبساط خاطر ها از طرف شهرداري مأمور پاكسازي مناطق تاريخي هستند. نمايش به طنز است و باعآن

 شود.تماشاچيان مي

 

مؤسسه فرهنگي منادي : تهرانگمگشته. آموزان:دانشمتون نمايشي ويژه.محمدي، خدامراد.611
   9786003900301 شابك: رقعي. ص.48 ،1394، تربيت

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات نوجوانانانواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
اي با دهد. در صحنه مرد نويسندهاتفاقات اين نمايش در منطقه جنگي ايران و عراق رخ مي چكيده:

شود كه در حال خواندن پشتي، بطري آب، قلم و كاغذ ديده ميوسايل و امكانات اوليه مثل كوله
شنود. شخصي داخل چاه ن از چاهي كه در همان نزديكي است، صدايي ميهاي خود است. ناگهانوشته

 گويد نام پدرش يعقوب است.كند. او مياست كه خود را يوسف معرفي مي

 

، مؤسسه فرهنگي منادي تربيت:تهران مهر ابله. آموزان:دانشمتون نمايشي ويژه.بيرانوند، قباد.612
   9786003900264 شابك: رقعي. ص.24 ،1394

   هنرجومخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   ها، ادبيات نوجوانانانواع ادبي، نمايشنامه كلمات كليدي:
دهد. خرس براي جبران در اين نمايشنامه مرد جواني، خرسي را از چنگال اژدهايي نجات مي چكيده:

دارد؛ ولي افتد. رهگذري مرد جوان را از دوستي با خرس برحذر ميمحبت جوان به دنبال او به راه مي
را دور  كند مگس مزاحمكند. زماني كه جوان به خواب فرو رفته است، خرس سعي مياي نميجوان توجه

 كند.

 
  
 

 

 ،1394، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهراناز رخ زيباي دوست..شيباني، فرهاد.613
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب:   9786000104016 شابك: خشتي. ص.64

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشحرفهاي، سوم فني و دهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هنر، نقاشي، عكس كلمات كليدي:

ها در باب موضوعات مختلف است كه به خاطر عالقه مؤلف اي از عكساثر مصور حاضر، مجموعه چكيده:
اي مناسب و قرار دادنش در اي بر زمينهبه نقاشي به وجود آمده است. اين تصاوير درواقع آراييدن صحنه

 العاده است.بندي فوقموضع نوري فراخور و تركيب
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 ص.104 ،1394، كتاب آبان: تهران. فردافشيد ريحانياسكچينگ..كالراالوفسان، اريك/ خولين،.614
   9786006413723 شابك: رحلي.

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانش پايه تحصيلي:

   طراحي صنعتي، هنرهاي تجسمي كلمات كليدي:
هاي آني و خالصه) ارزشمندترين مهارت براي طراحان صنعتي، طرحتوانايي ترسيم اسكچ (پيش چكيده:

ها و توسعه وجوي ايدهترين راه براي يافتن مشكالت، جستهمكاران و مشتريان آنهاست كه سريع
ي كاربردي هابخش، تكنيكرود. نگارنده در اين اثر با روشي الهامشمار مي دهي به آنها بههاي شكلروش

ها طيفي گوناگون از درجه آسان تا سخت را در بر دارد. در دهد. مجموعه طرحاين حيطه را نمايش مي
 تر ارائه شده است.هاي پيچيدههاي بعد، طرحبخش ابتدايي كتاب اشكال هندسي و در فصل

 

 شابك: رحلي. ص.156 ،1394، نوروزي: گرگانروش حجمي.الگوسازي به.معروف، ليال.615

9786003644663   
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   طراحي، لباس كلمات كليدي:

گيري اندام و تهيه الگو براي انواع در اثر مصور حاضر، مؤلف به ارائه ابزار كار، روش صحيح اندازه چكيده:
سازي، ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار و پارچه پردازد. وي همچنين به مدلها ميلباس

 كند.شناسي نيز اشاره مي

 

پرنيان : تهران هاي نو راهي به معماري پايدار.انرژي.بهلولي اول، نورمحمد/ انصاري، سپهر.616
   9786009400324 شابك: وزيري. ص.164 .1393. انديش

   هنرآموزمخاطب: 
   معماري، آثار تاريخي، محيط زيست كلمات كليدي:

گرفتن از ساخت هوشمندانه بناها در كنار ايجاد فضاي متناسب با كاربردهاي بشر با ياري چكيده:
موردنياز، انواع گوناگون عناصر طبيعي را به خدمت گرفته است. در اثر حاضر تالش شده است ضمن 

و تأثيرگذار  هاي كارآمدهاي نو، نمونهگيري از انرژيترين الزامات، مزايا و راهكارهاي بهرهبرشمردن مهم
 ها در جهان مورد بازبيني قرار داده شود.ساختمان

 

تهران:  .پرورش و آموزش درهنر آموزش و درسيبرنامه.مرجانكيان،/محمودمهرمحمدي،.617
  9786000200169شابك: ص. وزيري. 386. 1393سمت. 

  كارشناسان ساير/ هنرآموز/ فرهنگيان دانشگاه دانشجويانمخاطب: 
  هنر تربيت، و تعليم يادگيري،كلمات كليدي: 

 آموزشي هاينظام در شدهفراموش حالدرعين و اساسي هايحوزه از يكي هنري تربيت حوزه: چكيده
 رابطه ميان، اين در و تربيت و تعليم و هنر نسبت تبيين براي است كوچكي تالش حاضر اثر. است
 مبرم نياز به گوييپاسخ براي گسترده راهي آغازگر و كشاندمي تصوير به را آن ياددهي با ريزيبرنامه
 .استعرصهايندرايرانجامعه



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

164 

 

 ،1394، آوند دانش: تهران. گلناز نويدان پيانو. هاي داميز، كاربردي و سودمند:كتاب.نيلي، بليك.618
   9786007022399 شابك: وزيري. ص.350

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   سازها، خودآموزها، وسايل آموزشي كلمات كليدي:
هاي الزم براي خلق استادانه موسيقي با پيانو به روشي در اين اثر همه اطالعات و مهارت چكيده:

ها و خواني، حفظ ضرباهنگاسلوب نت هاي كتابياب ارائه شده است. هنرجويان در بخشكاربردي و آسان
خواهند كرد. ها قطعه پرطرفدار را تمرينآموزند و به كمك آن اجراي دهاي را مينگاري حرفهاصول نت

 يك لوح فشرده آموزشي نيز به كتاب ضميمه است.

 

مهديان، شاهده زاده اميري، نيلوفر حسين ابراهيمي، ليال شمسترجمه براي كودكان..ايتينن، ريتا.619
، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. زادهسعيدي، رقيه صاعلي، شهال انتظاريان، شهرام اقبال

   9789643915131 شابك: وزيري. ص.280 ،1394
   مربي/ والدين/ كتابدار/ مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

   شناسي كودك، ادبيات كودكان، ترجمهروان كلمات كليدي:
هاي علمي و تنها فرهنگ كودكان دچار تغييرات شده، بلكه در فعاليتهاي گذشته نهطي سال چكيده:

وجود آمده كه لزوم توجه به اين حوزه را بيش از پيش هاي اساسي بهپژوهشي مربوط به آنها نيز دگرگوني
ندصدايي و كارناوالي اي چنگارنده در اين كتاب به فلسفه ادبيات كودك به عنوان مقوله نمايان كرده است.

اند تأكيد توجه دارد و درباره ضرورت انتقال اين نوع ديدگاه در ترجمه آثار ادبي كه مخاطب آن كودكان
دارد. وي همچنين در باب اهميت توجه به فرهنگ و زبان كشور مقصد و جايگاه خواننده كودك و نوجوان 

 كند.در برگردان متون بحث مي

 

 بياضي. ص.198 ،1394، همسايه آفتاب: مشهد شريح وتحليل خط تحريري.ت.بهشتي، محمد.620

   9786006156750 شابك:
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   خط، خوشنويسي، راهنماي آموزشي كلمات كليدي:

در كتاب آموزش خط نستعليق، ابتدا دربارة طرز نوشتن هر حرف توضيحاتي آمده و در مرحلة  چكيده:
بعد نوشتن دو حرف متصل را تشريح كرده است. در ادامه تمريناتي براي آموزش بهتر درج شده و به اين 

 كند.گيرد و در عمل آنچه را آموخته اجرا ميترتيب خواننده به صورت تئوري ياد مي

 

 وزيري. ص.304 ،1394، راه انديشه: تهران خالقيت تصويري و تجسمي..اتحاد، عبدالرضا.621

   9789644912764 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   ها، نقاشيهنرهاي تجسمي، آزمون كلمات كليدي:

اند كه وظيفه انتقال مفاهيمي را بر عهده يافته اشيا، افكار و معانيهاي تجسمتصاوير، مصداق چكيده:
اي تصويري و دارند كه نوشتار از بيان آن قاصر است. مجموعه پيش رو بيش از هزار پرسش چهارگزينه
ت قواي بصري غيرتصويري و تشريح تخصصي آنها را در بر دارد. اين كتاب با هدف افزايش درك و تقوي

 داوطلبان آزمون سراسري هنر تهيه و تدوين گرديده است.
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، المللي حافظبين: تهران دوزي).دوزي (شفقخودآموز جامع عثماندنياي هنر:.ذاكري، اكرم.622
   9786002770493 شابك: رحلي. ص.80 ،1394

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   دهم كاردانش، سوم كاردانش پايه تحصيلي:

   داريهنر، آموزش، خانه كلمات كليدي:
هاي دستي در ارائه و خلق يك اثر هنري نقش مهم و مؤثري دارد. در اثر مصور حاضر، مهارت چكيده:

قدم بهصورت تصويري و توضيحات قدمنگارنده مواد الزم و موردنياز اين هنر و همچنين روش كار آن را به
 كند.لگوهاي مختلف ارائه ميشده و طرح و او نمونه كارهاي آماده

 

: تهران. اكرم ذاكري خودآموز جامع نقاشي روي پارچه و باتيك.دنياي هنر:.استوكو، سوزي.623
   9786002770417 شابك: رحلي. ص.88 ،1394، المللي حافظبين

   هنرجو/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هنرهاي زيبا، صنايع دستي، چاپ كلمات كليدي:
هاي متفاوت و استفاده از جوهر و رنگ از هنرهايي هاي ابريشمي و كتاني با نقشترسيم پارچه چكيده:

كند. در اين كتاب چگونگي استفاده از اكروليك و گوتا است كه به اقناع حس آفرينندگي كمك مي
بر به صورت عملي آموزش داده شده اي گوناگون نمك و رنگ(صمغ) براي ترسيم نقوش و نيز كاربرده

هاي مرحله اثر، مواد مورد نياز و نكتهبهاست. در هر بخش عالوه بر توضيحات ضروري، تصوير مرحله
 اساسي نيز ذكر شده است.

 

 رحلي. ص.652 .1393. فدك ايساتيس: تهران. نسبمهدي قاضيروند طراحي معماري..اي، رندو.624

   9786005203608 شابك:
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي آموزشيطراحي، مهارت كلمات كليدي:

عنوان يك خودآموز تخصصي مراحل طراحي معماري را از سطح ابتدايي تا ترسيم اين كتاب به چكيده:
دهد. تدوين اين كتاب از نظر مصور بودن و هاي مختلف به مخاطبان آموزش ميانواع نمابرش و پرسپكتيو

روند آموزش  اي است كهانجام شده، به گونه» دست آزاد«هايي كه به صورت استفاده از تصاوير و اسكيس
هاي طرح و گوناگوني كاربردها كند. ارائه تمرينات طراحي براي نشان دادن تنوع ديدگاهتر ميرا آسان

 است.

 

 شابك: رقعي. ص.88 ،1394، ايرانا رسانه: تهرانسه معبد ايران..احمديه، مليحه.625

9786007227381   
   هنرجومخاطب: 

   ايسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   آثار تاريخي، معابد، تمدن كلمات كليدي:

در نيشابور در كنار جاده شاهي » آناهيتا«در جنوب غربي ايران، » زيگورات چغا زنبيل«سه معبد  چكيده:
در كنگاور در استان كرمانشاه در اين اثر معرفي شده است. مطالعه اين سه معبد با استفاده از » آناهيتا«و 

شناسي و نيز معماري هر يك موجب خواهد شد كه عيت جغرافيايي، اقليمتصاوير مستند و تفسير موق
سازد كه اين معابد تاريخي خوانندگان به طور دقيق با اين معابد آشنا شوند. نگارنده كتاب خاطر نشان مي



 كاردانش و ايحرفه و هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره فنيفهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

 

166 
 عنوان جاذبه گردشگري و توريستي محسوب شوند.توانند بهفراموش شده، مي

 

 رحلي. ص.144 ،1394، كتاب آبان: تهران. علي حياتيدست و صورت.طراحي.لوميس، اندرو.626

     هنرجو/ هنرآموزمخاطب:    9786006413747 شابك:
   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   نگاريهنرهاي تجسمي، نقاشي سياه قلم، چهره كلمات كليدي:
پذير در نظر نخست جمجمه را به عنوان شكلي انعطاف ترين برنامه اين است كهبراي اهداف هنري ساده چكيده:

تواند به اشكال مختلف در بيايد. اين كتاب دربردارنده آموزش فنون طراحي جمجمه بگيريم كه در اثر فشار مي
هاي بعدي براي طراحي سر است. در بخش اول مشكالت تكنيكي شرح داده شده و دانش حاصل از آن در بخش

 ها نيز به مباحث افزوده گرديده است.گرايانه دستست. در ادامه، آموزش ساختارهاي واقعكار گرفته شده ابه

 

 شابك: خشتي. ص.168 .1393. دريافت: تهران طراحي صنعتي، خط به خط..خزايي، احسان.627

9786006193489   
   مشاور/ هنرآموزمخاطب: 

   مهندسيهاي شغلي، اي، فرصتراهنمايي حرفه كلمات كليدي:
گرايانه ضمن معرفي رشته طراحي صنعتي، به اختصار فرايند ساخت، نويسنده در نگاهي واقع چكيده:

هاي تخصصي دهد. طرح پرسشهاي كاربردي توضيح ميابزارشناسي و اصول طراحي را همراه با ذكر مثال
هاي ديگر اين از بخش هاي متداولبرانگيز براي داوطلبان ورود به دانشگاه و پاسخ به پرسشو چالش

 تر كرده است.كتاب است. ضمن آنكه استفاده از تصاوير مستند درك مطالب را آسان

 

 رحلي. ص.160 ،1394، كتاب آبان: تهران. مهسا شريعتمدارگرايانه.طراحي واقع.هاموند، لي.628

   9786007343135 شابك:
   هنرجومخاطب: 

   ايدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   نقاشي، هنرهاي تجسمي، طراحي كلمات كليدي:

اند و پنج عنصر وجود آمدههاي طراحي از اشكال اوليه بههنگامي كه فرابگيريد همة سوژه چكيده:
اي آماده باشيد. در اين توانيد براي طراحي هر سوژهزني در ايجاد فرم نقش اساسي دارند، آنگاه ميسايه

اي هندسي و... هها، نورپردازي، پرسپكتيو و انواع شكلهاي عملي دربارة طرح زدن زاويهكتاب درس
 آموزش داده شده است.

 

 ،1394، آوند دانش: تهران. رزا كافي فلوت. هاي داميز، كاربردي و سودمند:كتاب.مراتز، كارناواتز.629
   9786007022276 شابك: وزيري. ص.382

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   سوم كاردانشاي، دهم كاردانش، اي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   سازها، خودآموزها، وسايل آموزشي كلمات كليدي:
هاي كند و آرام مناسب تواند براي نواختن ملوديكند، ميصداي شفافي كه فلوت توليد مي چكيده:

هاي سريع را اجرا كند. اين كتاب همه اطالعاتي را كه باشد، اما در عين حال اين توانايي را دارد كه پاساژ
نوازي و مراقبت از ساز هبراي نوازندگي اين ساز الزم است، از خريد ساز تا چگونگي نوازندگي، تمرين، گرو

 گذارد. يك لوح فشرده آموزشي نيز به كتاب ضميمه است.را همراه با تصاوير در اختيار خواننده مي
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حسين قصه عشق اياز: نگاهي به تصويرگري در آثار استاد غالم.مومني، سيدمحمدعليمير.630
   9786007343098 شابك: وزيري. ص.108 .1393. كتاب آبان: تهران اميرخاني.
   هنرآموزمخاطب: 

   خطخوشنويسي، هنر و فرهنگ، نقاشي كلمات كليدي:
اي كه انسان را به دقت و تأمل وادارد يا به مقام ذوق و خلوص نزديك كند و از تكرار هر پديده چكيده:

باز دارد، رنگي از هنر در آن وجود دارد. موضوع اين جستار بررسي تصويرگري در خوشنويسي با نگاهي به 
در خلق اثر هنري، چندين گرا آثار يكي از استادان بنام اين عرصه است. نگارنده با توجه به رويكرد شكل

 قطعه از آثار اين هنرمند را بررسي و نقد كرده است.

 

. فانوس: كرمان. الملوك محتشميتاج هاي قندي براي تزئين انواع كيك.كاردستي.آشبي، پت.631
   9786005632811 شابك: وزيري. ص.184 .1393

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   سوم كاردانش اي،سوم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   داريخودآموزها، آموزش آشپزي، خانه كلمات كليدي:
گام شرح داده شده است. بههاي شيرين به صورت گامدر اين كتاب همه مراحل ساخت كاردستي چكيده:

هاي ساخت شود و اشكال برجسته و تكنيكهاي قندي، قطعات تزييني كه در وسط كيك استفاده ميگل
سازي هر ات كتاب است. براي انتقال بهتر مطالب، تصاوير رنگي از فرايند آمادهآنها از جمله موضوع

 شده در كنار توضيحات كتاب آمده است.هاي تزيينكاردستي و كيك

 

 شابك: رقعي. ص.240 ،1394،نخستين: تهران. اردشير مهرآباديكتاب بازيگري..ابوت، جان.632

9786001270826   
   هنرآموز/ ساير كارشناسانهنرجو/ مخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هنرهاي نمايشي، سينما، ارتباط غيركالمي كلمات كليدي:

ها و هاي مختلف تحليل متن و ساخت يك شخصيت با توجه به رهيافتدر اين كتاب راه چكيده:
ها به هاي جديدي كه نويسنده آنها را در تجربه سالهاي استانيسالوسكي و مايزنر در كنار تكنيكآموزه

ري هاي ضروهنرآموزان ارائه داده است، معرفي و آموزش داده شده است. مخاطب در اين كتاب تكنيك
 آموزد.هاي عملي است ميبازيگري را كه برگرفته از تجربه

 

 شابك: رقعي. ص.284 ،1394، گل آذين: تهران.قاسم صنعويكين..سارتر، ژان پل.633

9786006414461   
   هنرجو/ هنرآموز/ ساير كارشناسانمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم، سوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   الملل، تئاتر، هنرهاي نمايشيادبيات بين كلمات كليدي:

درخشد و مردم روشنفكر هنرپيشه انگليسي مشهوري است كه در اوايل قرن نوزدهم مي» كين« چكيده:
گيرد و به ها را به تمسخر ميشتابند. او مردي است كه احتمالو هنر دوست شهر براي تجليل از او مي
آورد. اين اثر بازنويسي يكي از نيز تحقير روي مي دستي ونحوي، با لذت به گستاخي، گشاده

 آيد.هاي فرانسوي است كه در پنج پرده به اجرا در مينامهنمايش
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. مطيع: قم هاي لرستان، ايالم و كرمانشاه).لباس لرهاي فيلي (در استان.قائدرحمت، عيسي.634
   9786007107102 شابك: رحلي. ص.136 .1393

   دانشجويان دانشگاه فرهنگيان/ هنرآموزمخاطب: 
   هاي قومي، آداب و رسومفرهنگ عامه، اقليت كلمات كليدي:

شود. در اثر ها ميهاي مختلف باعث تقويت و شناخت هويت انسانشناخت فرهنگ و سنن قوم چكيده:
ايالم و  ورسوم، نوع پوشش و پوشاك اين قوم بزرگ كه در مناطق لرستان،مصور حاضر، تمدن، آداب

 طور اجمالي مورد كنكاش و تحقيق و بررسي قرار گرفته است.اند، بهكرمانشاه زندگي كرده

 

. گل آذين: تهران. ياشين آزادبيگي نامه، تئاتر آمريكاي التين.ها: نمايشمانكن.والدز، لوئيز.635
   9786006414300 شابك: رقعي. ص.96 .1393

   كارشناسانهنرجو/ هنرآموز/ ساير مخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   هنر و فرهنگ، تئاتر، هنرهاي نمايشي كلمات كليدي:
دهد و از اين تئاتر از جمله هنرهايي است كه هنرمند را در برخورد مستقيم با مخاطب قرار مي چكيده:

اي ارائه گرديده نامهها و انتقال مفاهيم دارد. در اين اثر، نمايشازنمايي پيامفرد در برو جايگاهي منحصربه
هاي نمايش است كه اگرچه تاحدي كوتاه و بر پايه اصول بداهه است، ولي تفاوتي بنيادين با ديگر گونه

در جهت ايجاد  اي كه نگارنده الگوها و اساطير آمريكاي التين را احيا كرده و از آنهاكوتاه دارد. به گونه
 نوعي طنز سياسي بهره گرفته است.

 

مجموعه  هاي دانشگاهي گروه هنر:دانشنامه معرفي رشته.مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان.636
 شابك: رحلي. ص.178 ،1394، مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان: تهران مرمت.

9786007857021   
   مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اي، سوم كاردانشسوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هاي شغلي، مواد درسيهاي تحصيلي، فرصترشته كلمات كليدي:

ها به دنبال نيروي انساني رشته تحصيلي و شغل در زندگي هر فرد اثرگذارند. همچنين سازمان چكيده:
هاي شخصيتي و تحصيل در متخصص و كارآمد هستند كه اين مهم تنها در صورت تناسب شغل با ويژگي

آيد. در كتاب مصور حاضر، نگارنده به ارائه اطالعاتي كامل درباره رشته رشته تحصيلي مرتبط به دست مي
 پردازد.هاي آموزشي، فهرست مشاغل تخصصي آن ميهاي آن، طول دوره تحصيلي، دورهمرمت، گرايش

 

 ،1394، كتاب ابرار: تهران كرمانشاهان.هاي محلي موسيقي در آيين.پور، روناكاحمدي.637
   9786009397051 شابك: رقعي. ص.120

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   موسيقي كردي، هنر و فرهنگ، آداب و رسوم كلمات كليدي:
ها، هاي فرهنگ در همه جوامع وجود دارد و گاه با افسانهموسيقي به مثابه يكي از زيرمجموعه چكيده:
ها و احساسات آنان همراه است. اين اثر به موضوع مباني نظري تأثير موسيقي در ها، حكايتداستان

رپايي هايي از كتاب نقش نواهاي محلي و سازهاي كردي در بفرهنگ جامعه اختصاص دارد. در بخش
 محلي آن بوم بررسي شده است.–هاي بوميها و عزاداريجشن
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مؤسسه : تهران نخستين ساالنه هنر طراحي كتاب ايران..محمدي، عليپناه، افشين/ عليداور.638
   9786002223111 شابك: خشتي. ص.148 ،1394، خانه كتاب
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   سوم كاردانش اي،سوم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   هنر و فرهنگ، طراحي كلمات كليدي:

كننده در نخستين ساالنه هنر طراحي كتاب ايران اختصاص اين اثر به معرفي برترين آثار شركت چكيده:
همراه تصوير طراحي كتاب ارائه دارد. در اين معرفي، نام طراح جلد، نام ناشر، قطع كتاب و تاريخ نشر به

ج فرهنگ پرداختن اي طراح كتاب به اختصار آمده است. ترويشده است. همچنين كارنامه كاري و حرفه
 نظر براي كتاب از اهداف چاپ اين گزارش است.به زيبايي ظاهري كتاب و منطقي بودن طرح مورد

 

: تهران. منشسارا كاظمي نويسي.نمايشنامه هاي داميز، كاربردي و سودمند:كتاب.پارا، آنجلو.639
   9786007022474 شابك: وزيري. ص.390 ،1394، آوند دانش
   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 

   اياي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:
   انواع ادبي، تئاتر، هنر و فرهنگ، خودآموزها كلمات كليدي:

نامه و توليد آن كار پردقت و ظريفي براي نويسندگان است. در اين كتاب نوشتن نمايش چكيده:
هاي داستاني گرفته تا هاي آغازين و تبلور ايدهنامه از گاماطالعات الزم براي نگارش يك نمايش

نها را آرايي و تأمين بودجه پروژه و همه جزئياتي كه يك نگارنده الزم است آهاي تدوين و صفحهمرحله
هايي درباره موفق، توصيه هاي نمايشهاي ديگر اين اثر همچنين نشانهبداند، درج شده است. در بخش

 بازخورد و بازنويسي و مالحظات خاص براي اجراهاي موزيكال آمده است.

 

. اميرحسين غفوري، شيرين غفوري ويولن. هاي داميز، كاربردي و سودمند:كتاب.رپوپورت، كاترين.640
   9786007022436 شابك: وزيري. ص.390 ،1394، آوند دانش: تهران

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، دهم كاردانش، سوم كاردانشاي، سوم فني و حرفهدهم فني و حرفه پايه تحصيلي:

   سازها، خودآموزها، وسايل آموزشي كلمات كليدي:
ترين سازهاي ويولن اگرچه به سرسختي در برابر هنرجويان نوآموز شهرت دارد، يكي از پراقبال چكيده:

هاي كليدي در رود. اثر حاضر دربردارنده دانستنيمنتخب هنرآموزان موسيقي در سراسر دنيا به شمار مي
، تغيير وضعيت خوانينگاري و نتگرفتن آرشه، اصول نت هاي مربوط به دستباب مختصات ساز، ظرافت

 هاي نوازندگي است. يك لوح فشرده آموزشي نيز به كتاب ضميمه است.و بسط مهارت

 

 .1393. پرنيان انديش: تهران هويت معماري شهر زاهدان..بهلولي اول، نورمحمد/ انصاري، سپهر.641
   9786009400348 شابك: وزيري. ص.328

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   ايفني و حرفهسوم  پايه تحصيلي:

   شناسي، آثار تاريخي، مطالعات فرهنگيباستان كلمات كليدي:
صورت مستقل اثر مصور حاضر، گامي كوچك در راه معرفي شماري از آثار معماري اين شهر به چكيده:

هاي فرهنگي و كروكي شماتيك از بافت قديم زاهدان است. همچنين پيشينه، مختصات اقليمي، مشخصه
 كتاب آمده تا تصوير روشني از موقعيت ناحيه تحت پوشش بناهاي اشاره شده، ارائه شود.نيز در اين
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. مؤسسه خانه كتاب: تهران يوسف اعتصامي. مشاهير كتابشناسي معاصر ايران:.قاسمي، سيد فريد.642
   9786002222008 شابك: پالتويي. ص.48 .1393

   هنرجو/ هنرآموزمخاطب: 
   اي، سوم كاردانشفني و حرفهسوم  پايه تحصيلي:

   ها، هنر و فرهنگ، تاريخ معاصرنامهسرگذشت كلمات كليدي:
) پدر شاعر بزرگ معاصر ايران، پروين اعتصامي، در 1291ـــ  1316زندگي يوسف اعتصامي ( چكيده:

شناس و اين كتاب آمده است. دوران زندگي اعتصامي، از پيشگامان ترجمه رمان در ايران به عنوان كتاب
 نويس و... موردبررسي قرارگرفته است.نگار، شاعر، خوشفهرست

 



 كاردانش و ايحرفه و دوره فنيهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي فهرست توصيفي كتاب/15اي و كاردانش شماره نامه فني و حرفهكتاب

171 

  
  
 
 
 
 

 603 آخرين گره 

 46 آخرين معما 

 47 آرزوهاي بزرگ 

 314 آرش كمانگير 

 23 آزمايشگاه فيزيولوژي ورزش 

 (جلد دوم) 444 آشپزي با انواع ماكاروني 

 445 زمينيآشپزي با سيب 

  1 446آشپزي غذاهاي تركي استانبولي 

  2 447آشپزي غذاهاي تركي استانبولي 

 448 آشپزي غذاهاي فرانسوي 

 1 449اي آشپزي غذاهاي مديترانه 

 المللي از اختراعات و آشنايي با حمايت بين
 539 معاهده همكاري ثبت اختراع

 (جلد اول) 585 آشنايي با مكانيك 

  آغاز و انجام هستي و راهبري انسان؛ رويكردي
 261 اعتقادينوين در طرح مباحث 

 48 آقاي هنشاو عزيز 

 453 آموزش ارزشهاي اخالقي و انساني به كودكان 

 (جلد اول) 454 آموزش انواع ساالد 

 (جلد دوم) 455 آموزش انواع ساالد 

 (جلد اول) 456 آموزش انواع كوفته و دلمه 

 450 آموزش آشپزي با مايكروويو 

 (جلد اول) 451 آموزش آشپزي بدون گوشت 

  452 بدون گوشت (جلد دوم)آموزش آشپزي 

 457 آموزش پخت انواع آش و آبگوشت 

 458 آموزش پخت انواع سوپ 

 459 آموزش پخت انواع كباب 

 349 آموزش تفكر انتقادي 

 گام بهآموزش گامSQL Server 2014  مقدماتي و)
 299 پيشرفته)

 586 گام تأسيسات سال دوم هنرستانبهآموزش گام 

 587 سال سوم هنرستانگام تأسيسات بهآموزش گام 

 350 آموزش مسابقات فرهنگي مذهبي 

 49 هاي سايهآناهيد ملكه 

 24 ها سپر دفاعي ورزشكاراكسيدانآنتي 

 460 آنچه همگان الزم است از سونوگرافي بدانند 

 50 هايشان را خراب كردندها خانهآن 

 315 زمينيآوازهاي سيب 

 351 ابزارهايي براي موفقيت در تدريس آنالين 

 51 اتاق دربسته 

 461 احكام مادران 

 19 احمد گلچين معاني 

 300 آوري اطالعاتاخالق فن 

 262 هايشادبستان آداب معاشرت و بعضي بنيان 

  ،از تولد تا شانزده سالگي؛ پرورش سالمت جسمي
 352 اجتماعي، هيجاني و زباني كودكان

 316 كنماز خودم سوال مي 

 613 از رخ زيباي دوست 

  پرسش و پاسخ در باره  114بيشتر بدانيم؛ از قرآن
 432 قرآن براساس شناختنامه قرآن

 317 چكداز نوك خودكار من گُل مي 

 جديد  زناشويي همراه با قوانين ازدواج و رضايت
 462 حمايت از خانواده

 52 اسب و سيب و بهار 

 263 اسرار تربيتي نماز از ديدگاه قرآن و احاديث 

 614 اسكچينگ 

  540 حقوق ديپلماتيكاسالم و 
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  اشاراتي چند به كاربرد طبيعت در شاهنامه

 415 فردوسي

 53 زاده قهرماناشراف 

  اصول شهروندي در فرهنگ ايراني: مروري بر
 463 اي از رفتارهاي پسنديدهمجموعه

 (منطقه ميانه) 348 اطلس كارآفريني مشاغل بومي 

 54 اعجوبه 

 433 اعداد در قرآن كريم 

 55 پريشاه و مهخورشيدي افسانه 

 56 هاي نيل گنج هورهوتپافسون 

 34 اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي 

 (معلم پژوهنده) 353 اقدام پژوهي به زبان ساده 

 57 اقليم هشتم 

 615 روش حجمي الگوسازي به 

 58 الماس سلطنتي 

 59 زميني چهارمامپراتور سيب 

 434 امت واحده اختالف چرا؟ 

  و نجات: سالمت در اردوها، راهنماي داروها امداد
 464 در مدرسه و اردوها، مبارزه با آتش

 (كتاب اول) 60 اميلي در نيومون 

 (كتاب سوم) 61 اميلي و جستجو 

 (كتاب دوم)62 اميلي و صعود 

 465 انتخاب هوشمندانه، زندگي شيرين 

 264 انتظار تاريخ 

 541 انحرافات و بزهكاري اطفال و نوجوانان 

 616 هاي نو راهي به معماري پايدارانرژي 

 265 انسان و تعالي روح 

 416 هاي آموزش آنانشا و شيوه 

 اجتماعي -انضباط در مدارس و رفتارهاي انضباطي
 354 دانش آموزان

 435 انكار قرآن 

 63 انگشت جادويي 

 64 انگشت مهندس 

 65 انيسه خاتون و توپازخان 

 6 ايجاد انگيزه و اشتياق 
  سالمت روان (منابع مذهبي جهت شفا ايمان و

 466 جستن)

 467 اين كتاب براي پسران خطرناك است 

 468 اينترنت؛ خطرها، هشدارها والدين چه كنند 

  با استرس (فشارهاي رواني، اجتماعي) چه
 469 توان كرد؟مي

 318 ها به شادي باد بگردبا فرفره 

 66 باباي شب 

 67 باخانمان 

 ان بلند درباره انقالب هاي بيد (داستباد در شاخه
 68 اسالمي ايران)

 69 باران عشق 

 470 بارداري 

 70 ي قلندريبازجويي خانواده 

 71 بازگردانده شده 

 25 هاي پرورشي بدون وسيله ورزشيبازي 

 471 بانوان بهشت 

 319 باور بهار 

 72 آهنهاي راهبچه 

 (بيمه بدنه خودرو) 472 بدنه درد 

 73 ديگر هاي تقدير و چند داستانبر شانه 

 266 براي باالرفتن ـ عبادت 

  بررسي موارد مغايرت كنوانسيون حمايت از حقوق
 542 كودكان با فقه و حقوق اسالمي

  بررسي و تبيين آيات اعتقادي در روايات اصول
 267 كافي

 74 بركه آتش 

 75 برگرديم مجموعه داستان كوتاه كوتاه 

 617 برنامه درسي و آموزش هنر در آموزش و پرورش 

 543 ايهاي فني و حرفهريزي توسعه مهارتبرنامه 

 301 )1نويسي پايتون (برنامه 

  بصيرت در تربيت: مروري بر سيره نبوي و تعليم و
 355 تربيت ما
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 604 بلبشوي شهر حروف 

 356 بلوغ به زبان ساده براي نوجوانان 

 473 بلوغ دختران 

 76 به خاطر يك اسب 

 هاي بهداشت رواني خانواده: برگرفته از ديدگاه
 474 شناسي و اسالم (با رويكرد فرهنگ ايراني)روان

 475 بهداشت و سالمت 

 77 بهرام و گل اندام 

 268 بهشت او 

 417 بوستان سعدي 

 78 خانمانبي 

 79 بيماري در خانه 

 476 هاي قلبيبيماري 

 هاي الزم براي پرخاشگري كودكان: دانستني
 7 و مشاوران از تشخيص تا درمانوالدين 

 320 پرنده باران 

 321 پرنده خواهر من است 

 80 هاي شرلوك هلمزپرونده 

 269 پس از غروب خورشيد 

 81 سينا)پسر ستاره (داستان زندگي ابوعلي 

 82 پسر نان و نمك 

 83 پسر نپتون 

 84 ي پرتقالپنج هسته 

 86 پهلوانان پير نمي شوند 

  85 كوهپايهپولينا چشم و چراغ 

 618 پيانو 

 87 پيروزي بر شب 

 477 هاپيشگيري از بيماري 

 88 پيكار سرنوشت 

 436 پيوند قرآن و طبيعت 

 89 پيوند ماه و خورشيد 

 90 تا بگويم كه آزاد كرد و كشته شد 

 91 تاج ياقوت 

 صدا گريه كرد، بلند تاجيك هيواليي كه بي
 92 خنديد

 93 تاراز 

 از برآمدن تا فارسي ( تاريخ چاپ و نشر كتاب
 544 انقالب)

 605 تازه وارد 

 داري مجتمع آموزشي هاي مدرسهتجربه
 1332 357- 1358مهران

 478 تربيت جنسي و بلوغ در دختران 

 358 تربيت 

 بدني هايورزشي (فعاليت بدني بدون سالنتربيت
 26 آموزشي) ويژه فضاهاي رايج

 27 بدني در مدارستربيت 

 28 بدني عموميتربيت 

 619 براي كودكان ترجمه 

 359 آموزان به مطالعه غير درسترغيب دانش 

  ترمينولوژي جامع زبان انگليسي (زبان سوم و
 313 دانشگاهي)پيش

 620 تشريح وتحليل خط تحريري 

  تشكيل جلسات انجمن اوليا و مربيان و
 360 هاگيري در آنتصميم

 94 تر از منتشنه 

 361 تشويق و تنبيه در تعليم و تربيت 

 322 تصحيح انتقادي ديوان ثنايي مشهدي جلد اول 

 323 تصحيح انتقادي ديوان ثنايي مشهدي جلد دوم 

 606 تصميم زيبا 

 479 تعليم و تربيت بزرگساالن 

 480 تغذيه براي مبتاليان به سرطان 

 481 چروكوتغذيه و چين 

 482 تغذيه و گوارش 

 29 تغذيه و ورزش براي سالمتي و الغري 

  483 تحولي شگرفتغييري كوچك 

 484 تكبر 

 1 دورنگار (فكس) هايتكنولوژي دستگاه 
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 362 تكنولوژي يادگيري 

 324 تلنگر باران 

 95 تمرين خوب بودن 

 588 فعاليت) فني (كتاب تمرينات رسم 

 96 تنگه زاغ 

 485 تهمت و سوظن 

 نگاري پژوهشي در آموزش و پرورش توسعه تجربه
 363 پژوهي (دو جلد)و گزارش اقدام

 35 سازمانيتوسعه 

 97 توطئه در هرم 

 ممكج325 ج 

 98 جادوگر و موميايي 

 99 جادوي ميخك 

 4 100هاتربيتجزيره بي 

 101 آلودجشن تولد گل 

 102 ي مقواييجعبه 

 103 جمشيد شاه پادشاه نوروز 

 364 جنگ رواني 

 104 جنگاوران جوان: جادوگر شمال 

 442 كشيجوجه 

 105 جيم دگمه 

 ) 106 )1جين اير 

 )107 )2جين اير 

 108 چال 

 هاي چتر نجات شما را چه كسي مي بندد؟داستان
 109 وكاركوتاه و خواندني كسب

 326 چتري از پرنده 

 365 چرا بكتا؟ معرفي: بسته كمك به تحول آموزش 

 327 چرا تو سنگي؟ 

 270 خوانيم؟چرا نماز مي 

 366 ي تعليم و تربيتاندازهاي فلسفهچشم 

  حرمت گذاشتن را به چگونه احترام، ادب و
 367 كودكان بياموزيم

 368 پژوهي گروهي انجام دهيم؟چگونه اقدام 

  چگونه باc (جلد اول) 302 برنامه بنويسيم 

 369 چگونه تدريس اثربخشي داشته باشيم؟ 

 486 چگونه در زمان سوختن نسوزيم؟ 

  چگونه ديگران را مديريت كنيم (آنچه يك رهبر و
 36 مدير موفق بايد بداند)

 487 چگونه روي حادثه را كم كنيم؟ 

 370 چگونه شاگرد اول شويم 

 كامل  چگونه مدير بهتري باشيم (راهنماي
كارآمد در  هاياساسي و تكنيك هايمهارت

 37 مديريت)

 488 چند لقمه حرف حالل براي خانواده 

 545 هاي آموزشيايچندرسانه 

 328 هاي بستنيچهارشنبه 

 هللا مرتضي اچهل حديث عالمه شهيد آيت
روايت اعتقادي، اخالقي و  40مطهري؛ شرح 

 271 اجتماعي

 418 چيست آن؟ 

  حاج ميرزا مهدي شكوهي ( از شعراي بزرگ
 329 آذربايجان در دوره قاجار)

 110 حبيب و ميرزا شيپور 

 هاي پايه در هندبالها و تاكتيكحركات و تكنيك 

30 

 هاي تضامني و (شركت 1هايحسابداري شركت
 38 هاي خاص)مشاركت

 489 حسد 

 330 سي(س) حماسيهحسين(ع) اوجاليغيندا زينب 

 272 حكايت نامه پيامبر 

 111 حماسه؛ سرآغاز 

 273 حيا از منظر قرآن و حديث 

 112 هاي آبيخانه بزرگ سبز و پرده 

 113 اي در تاريكيخانه 

 490 خانواده موفق 

 491 خانواده و تربيت جنسي 

 492 خانواده 
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  رويي و خجالت در كودكان و خداحافظي با كم

 8 نوجوانان
 274 خردپردازي 

 114 خطاي ستارگان بخت ما 

 621 خالقيت تصويري و تجسمي 

  خالقيت، هوش هيجاني، مديريت دانش (مكانيسم
 39 رشد كاركنان در سازمان)

 593 خنده بدون قلقلك 

 115 خنده در تاريكي 

 116 خواهران غريب 

 622 دوزي)(شفقدوزي خودآموز جامع عثمان 

 623 خودآموز جامع نقاشي روي پارچه و باتيك 

 توان ديد: حجاب، ماهواره و خورشيد را نمي
 371 ارتباط دختران و پسران

 ريحان خورشيدخوارزم (داستان زندگي ابو
 117 بيروني)

 20 خورشيدكاران و ماه كاران 

 331 خوش به حال من 

 118 سمك عيار داستان 

  زليخا (قصه يوسف و زليخا از داستان يوسف و
ديدگاه قرآن كريم و مفسران قصه يوسف و زليخا 

 437 از مثنوي هفت اورنگ حكيم جامي)

 119 هاي تلفنيداستان 

 120 آموزهاي خوب و پندداستان 

 ي فردوسي به نظم و نثر هاي شاهنامهداستان
 419 ساده و روان

 121 هاي شرلوك هلمزداستان 

 122 رمهاي محلي جهداستان 

 هايي براي آرامش و تفكر در زندگي: داستان
 123 آموزش انديشيدن به زبان ساده

 493 آموزانهاي دانشدانستني 

 هاي ضروري در مورد اختالالت پستان: دانستني
هاي آن پاسخ به راهكارهاي غلبه بر بيماري

 494 هاي شماپرسش

 309 نامه رياضيدانش 

 (جلد اول) 275 دانشنامه نهج البالغه 

 (جلد دوم) 276 دانشنامه نهج البالغه 

 ها (نظر اسالم دخانيات و رابطه آن با انواع سرطان
 495 در مورد دخانيات)

 هايي تأثير گذار و ها: قصهدختران و گرگ
ها و اعترافاتي دردآور از دختراني كه در دام گرگ

 124 بازي گرفتار شدندلجنزار عشق

 125 هادر ميان برف 

 607 ديكيدر همين نز 

 332 ها براي منها براي تو پرندهدرخت 

  درس پژوهي ايده اي جهاني براي بهسازي
 372 سازي يادگيريآموزش و غني

 373 پردازيدرس خالقيت و ايده 

 تواند از تغييرات هاي فنالندي: آنچه دنيا ميدرس
 374 آموزشي فنالند بياموزد

 هاي ابديت؛ مرگ، برزخ، قيامت، بهشت و دروازه
 277 جهنم

 496 دروغ 

 هايي درباره پدر ها و روايتدرياي گذشت (داستان
 126 و مادر)

 127 دزدان مقبره 

 278 دعا از منظر قرآن و حديث 

 279 دعوت اسالمي؛ مفاهيم بنيادين فرهنگ اسالمي 

 128 دكتر جكيل و آقاي هايد 

 497 : كودكان1دكتر سالم 

 129 دلقك و نارنج تلخ 

 498 بخشدمنوشهاي آرام 

 280 السالمعليه دنيا از منظر علي 

 130 دنياي هيربل 

 131 دو دست چون دو بال 

 132 سوار تنهادوچرخه 

 133 ديداري شگفت با خواجه نظام الملك 

 134 الدين جمشيد كاشانيديداري شگفت با غياث 
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 135 ديداري شگفت با نصيرالدين طوسي 

 136 ديداري شگفت با نظامي گنجوي 

  333 ساده بودديدن او اتفاقي 

 420 الدين محمد حافظديوان خواجه شمس 

 نامه، رباعيات، ديوان رودكي (شامل زندگي
 421 غزليات، قصيده، قطعات و مثنويات)

 334 هاي پيچكراز پلك 

 137 راز خانه سه خواهرون 

 ها گويي براي بچهگويي: راهنماي قصهرازهاي قصه
 594 ترهاو بزرگ

 281 راه او 

  مسير زندگي با رهنمودهايي از راه حقيقت: در
 375 السالم)كالم امير(عليه

  راهنماي آموزش بيماري براي نوجوانان اختالل
 376 خلقي دوقطبي

  راهنماي تغذيه تكميلي (به همراه تغذيه كودكان
 499 سال) 2- 6

 422 (نثر) 2شناسيراهنماي سبك 

 دختران: از تشويق  عملي درمان اضطراب راهنماي
 500 مشآرا سويبه

  راهنماي عملي درمان مشكالت رفتاري كودكان و
 501 نوجوانان (آموزش مديريت والدين)

 377 راهنماي عملي نگارش طرح درس 

 2 راهنماي كاربردي ترانسفورماتورهاي قدرت 
 378 راهنماي كاهش اضطراب امتحان 

 502 گلوگز غذايي بر پايه اندازه جيال رژيم رژيم 

 سران)؛ مطابق با فتاواي رساله احكام جوانان (پ
 282 اهللا العظمي مكارم شيرازيآيت

 21 بيگيرستم ايل: محمد بهمن 

 هاي ورزشي نوين در ايران (تاريخچه و رشته
 31 قوانين)

 379 رضايت و استرس شغلي در حرفه معلمي 

 9 خلقرفتار با كودك لجباز و كج 
 138 رمان واقعي 

 139 كار بازنشستهرنگ 

  ،382 پرسندها را ميبهترين سؤالرهبران موفق 

  رهبري و مديريت آموزشي: بينش مندي و مهارت
 41 افزايي

 503 اجتماعي روانشناسي سالمت 

 40 شناسي صنعتي و سازمانيروان 

 1 140ي واژگون تومك رودخانه 

 2 141ي واژگون هانا رودخانه 

 595 روزگار پيري 

 142 روزي كه ليمويي بود 

  423 نويسي و سرودن شعرداستانروش آسان 

 نويسي براي پژوهشگران و روش پژوهش و مقاله
 380 آموزان محققدانش

 143 روشنك و سپهرداد 

 آموزي، )؛ حكمت2هاي تربيتي در قرآن (روش
عفو و گذشت، تكريم و احترام، رفق و مدارا، 

 438 احسان

 10 هاي كاهش استرس در كودكانروش 

 بست يادگيري يادگيري و مطالعه (كارهاي روش
 381 آموزان نسل نو)براي دانش

 624 روند طراحي معماري 

 ها در تاريخ اسالم عصر ها و چهرهرويارويي صحنه
 283 سلمو آله و  عليه اهللارسول خدا صلي

  310 براي رشته حسابداري 1رياضي عمومي 

 144 زال و رودابه 

 ن را از روي حركت زبان بدن: چگونه افكار ديگرا
 383 سر و دستشان بخوانيم؟

 145 زمستان تمام مي شود 

 146 زمستان سبز 

 ،آفريننده حيات (نگرشي نو به  زن خالق آگاهي
 504 نقش زنان در خانواده ايراني)

 147 زن خون آشام 

 148 زني با صورت پنهان 

 149 سايه هيوال 
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 150 اي روي ارلن گروندسايه 

  ) 505 سوي پاكدامني)راهي بهسبك زندگي بانوان 

 506 شدنسبك زندگي حكيمانه، راهي به سوي حكيم 

  سبك زندگي در اعماق معرفت،راهي به سوي
 507 منزل مقصودسر

 508 سبك زندگي عاشقانه، راهي به سوي عشق پاك 

 509 سبك صحيح تغذيه در فرهنگ ايراني 

  نصيرالدين  توس (داستان زندگي خواجهستارة
 151 توسي)

 آميز، جمالت قصار حضرت حسينسخنان حكمت 
 284 علي(ع)بن 

  سربداري ديگر (داستان زندگي شهيد نيكنام ثقة
 152 تبريزي) االسالم

  سرپرستي و نظارت آموزشي (گفتماني عميق از
 42 مفهوم سرپرستي)

  سرچشمه حكمت؛ جرعه اول: سياست و حكومت
 285 البالغهدر نهج

  153 از طلسم دراگوناسرزمين دراگونا جلد اول 

 510 سرطان بيماري همزاد ما 

 154 سفر بزرگ كيوان 

 424 نامهسفرنامه ناصرخسرو به انضمام واژه 

 155 سفرهاي دكتر دوليتل 

 خيس درختان 335 سكوت 

 صدا سالم دوچرخه: روايتي ساده، روان، آرام و بي
 511 براي همه

 ها، سالمت تغذيه: تغذيه اثربخش، نوشيدني
 512 هاريزمغذي

 آموز، خواب سالمت روان: استرس از منظر دانش
 513 مؤثر، يادگيري اثربخش

 اي سالمت محيط: هواي آلوده قاتل خاموش، زباله
 514 و صدا، كالس تميز منبه نام سر 

 هاي سالم، سردرد سالمت و مراقبت فردي: دندان
 11 آموزان، سرماخوردگيدر دانش

 156 آنسلحشوران پارله 

 157 سلحشوران علوي 

 515 سلوك معنوي استيو جابز 

 158 سليمان و بلقيس 

 160 سه دانشجو 

 161 سه مرد با يك نام 

 625 سه معبد ايران 

 546 سواد اطالعاتي در مراكز يادگيري مدرسه 

 159 سوگند مقدس 

 نامه سي داستان جذاب جذاب برگرفته از مرزبان
 162 براي نوجوانان

 ) 286 تفسير آيات سياسي قرآن)؛ 2سياست در قرآن 

 384 سيري در تاريخ آموزش و پرورش ايران و اسالم 

 425 سيري در گلزار مثنوي 

 مقدماتي  عاملسيستمwindows 7 303 

 336 سيصد بند در مرثيه 

 سيمرغ سهند (داستان زندگي سيدمحمدحسين 
 163 شهريار)

  :اي براي سبك نكته هديه 590سين هشتم
 516 زندگي بهتر

 337 وحش شاعري در باغ 

 596 شاه كليدهاي بهشت گمشده اسارت 

 164 شاهدخت بلخ 

 165 شاهزاده خانومي در مترو 

 166 شاهنامه آخرش خوش است 

 167 شبح و ماهيگير 

 608 شجاع 

  شجره طيبه: برگزيده مرثيه و نوحه شهادت
 338 حضرت صديقه كبري

  شخص شخيص ثالث كوچك (بيمه شخص ثالث با
 517 وهاي سواري)تكيه بر خودر

 168 ي ناپلئونشش مجسمه 

 169 ايي نقرهشعله 

 170 هاشهر شمع 
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  شهروند مسئول با رويكردي به امر به معروف و

 287 نهي از منكر

  شهريار نامه: بازنويسي از منظومه شهريارنامه
 171 سروده عثمان مختاري غزنوي

 172 شيرمرد شيرود 

 173 تر از شكرشيرين 

 518 قاطعانه، منطقي و متداومهاي تربيتي شيوه 

 519 هاي مهرورزي در خانوادهشيوه 

  صد سؤال والدين در مورد اعتياد: خطوط راهنماي
 520 پيشگيري، تشخيص، درمان و پيشگيري از عود

 هاي صدر انديشه ـ سيري در زندگي، آرا و انديشه
 22 محمدباقر صدرشهيد سيد

 174 گيرصفورا اره و غالم بهونه 

 175 صورت زرد 

 176 طاغوت 

  طبيب سرگردان (داستان زندگي ابوسهل
 177 مسيحي)

 304 هاي تحت ويندوزطراحي برنامه 

 626 طراحي دست و صورت 

 305 طراحي شبكه 

 627 طراحي صنعتي، خط به خط 

 628 گرايانهطراحي واقع 

 178 خاليطناب خال 

 597 ظهور عشق 

 179 هاعاشقانه 

 180 عامره و هرمز 

 589 عباس سحاب 

 181 عباس ميرزا آغازگر تنها 

 182 عبور از برهان 

 32 عقل و روح سالم در بدن سالم 

 288 السالم جانشين راستينعلي عليه 

 183 عموجان 

 184 عينك طاليي 

 609 غباري در آيينه 

 185 غريبه و دريا 

 521 غيبت 

 289 فرصتي براي انتخاب، موضوع ـ جبر و اختيار 

  186 بهاييشيخفرصتي براي شيخ: داستان زندگي 

 همراه با ذكر ريشه و  زيبا يهاجامع نام فرهنگ)
 522 ها)اصالت نام

 439 فرهنگ مبين؛ شرح و بررسي واژگان قرآن كريم 

 547 فرهنگ واژگان جدولي 

 290 فرهنگ وقف؛ مفاهيم بنيادين فرهنگ اسالمي 

 33 سازماني در ورزشفرهنگ 

  15 548فرهنگنامه كودكان و نوجوانان جلد 

 187 اويليفرياد آق 

 385 فلسفه آموزش پرورش 

 629 فلوت 

 386 فنون تدريس برتر و كاربردي 

 3 اي الكتروتكنيكفن سوم فني و حرفهوفوت 
 ست610 قاضي ب 

 188 قتل در روستا 

 راه بگذاريد: زنان، كار و اراده كسب قدم در
 523 برترين جايگاه

 291 قرآن چراغ راه زندگي 

 440 قرآن كريم 

  عشق اياز: نگاهي به تصويرگري در آثار قصه
 630 حسين اميرخانياستاد غالم

 189 قصه هاي آن دنيا 

 12 190تا  10هايهاي شاهنامه جلدقصه 

 191 هاي كربالقصه 

 192 هايي از قابوسنامهقصه 

 339 قطار چهارشنبه 

 426 قطره و جويبار 

 193 ققنوس 

 195 قهرمان گمشده 

 194 قوي شيپور زن 

 196 زيد(ع) بن قيام يحيي 
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 592 قير 

 197 كابوس اسب 

 198 هاي گرشاسبكابوس 

 199 كاپيتان سياه 

 631 هاي قندي براي تزئين انواع كيككاردستي 

  كاش خوابت دروغ بود: يادنامه سردار
خداكرم و خاطرات همسر فداكار جوادحاجيشهيد
 200 ايشان

 201 چيشانهكاظم مدير 

 306 كامپيوتر 

 دانش آموزان: گزيده  كاهش مشكالت رفتاري
 12 تجارب و خاطرات سي سال خدمت

 202 كبك زخمي 

 632 كتاب بازيگري 

 598 زادهكتاب حسن شفيع 

 4 كتاب حوادث كار: ايمني برق 
 549 كتاب حوادث كار: فني و حقوقي 

 3 203كتاب داستان 

 387 كرامت انساني در حقوق رسانه 

  441 السالمبيت عليهمكرائم قرآن در فضائل اهل 

 388 آموزيهاي آزاد انديشي دانشكرسي 

 204 كشتي گلوريا 

 205 كالس پرنده 

 هايي كه از كالسي از جنس واقعه: درس
 599 اماستادغالمحسين شكوهي آموخته

 427 السالمكلمات قصار منظوم حضرت علي عليه 

 524 موفقيت در تحصيالت و مسير زندگي كليدهاي 

 206 كليساي ييالقي 

  هاي سامان دادن و نظم در فعاليتكمك به سر و
 389 تحصيلي

 13 كمك به كودك براي يادگيري علم و دانش 

 340 كنار ايستگاه دل 

 5 هاي توزيعكنترل توان راكتيو در شبكه 
 207 كنيزك و پادشاه 

 208 كودك دريا 

 525 كودك و نوجوان و تربيت جنسي 

 هاي رفتاري برون نمود و درون كودكان با اختالل
 14 نمود

  15 هاي حاد و مزمنبه بيماريكودكان مبتال 

 209 هاي سفيدكوه 

 633 كين 

 210 گزيدگي 

 428 ي ديوان وصال شيرازيگزيده 

 211 گل و نوروز 

 هاي مهم حوزه ها و برنامهگل واژه تربيت (طرح
 390 پرورشي و فرهنگي استان فارس)

 429 گلستان سعدي 

 611 گمگشته 

  هاي دانشگاهي رشتهگنجينه كنكور آشنايي با
 550 هاي هنر و زبانويژه گروه

 443 گياهان دارويي 

 212 الفكاديو شيري كه جواب گلوله را با گلوله داد 

 لي (در استانيهاي لرستان، ايالم و لباس لرهاي ف
 634 كرمانشاه)

 213 ها بر باملكلك 

 214 ي دوملكه 

 ) 215 )4لناليستي و آرزوهاي دور و دراز 

  216 )2و رازهاي فوق سري (لناليستي 

 ) 217 )1لناليستي و روزهاي پردردسر 

 ) 218 )3لناليستي و روياي جهانگردي 

 219 ماتي و سامي و سه گاف گنده 

 220 ماجراجوي جوان 

 221 ماجراهاي شرلوك هلمز 

 ل222 ماجراهاي فَنك 

  223 جلدي)7ماجراهاي نارنيا(مجموعه 

 224 مادر 

 225 ماروسيا 

 635 نامه، تئاتر آمريكاي التيننمايشها: مانكن 
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 311 هامباحثي در رياضيات مهندسي و كاربردهاي آن 

 391 مباني راهنمايي و مشاوره 

  مباني روان شناختي و تربيتي پرورش فرزند
هوشمند؛ چگونه قدرت مغز و ظرفيت هوشي 

 392 كودكان و نوجوانان را افزايش دهيم؟

 307 مباني زبان سي شارپ 

  393 شناختي يادگيري و تربيتاصول عصبمباني و 

 526 پزيمباني و اصول مهم در شيريني 

 226 مترجم يوناني 

 551 غذاييمجموعه بهداشت و كنترل مواد 

 552 مجموعه پيراپزشكي 

 553 بدني و علوم ورزشيمجموعه تربيت 

 590 نما از روي مدلمجموعه تمرينات ترسيم 

 554 مجموعه حسابداري 

  555 شناسيزمينمجموعه 

 557, 556 مجموعه سالمت، بهداشت و تغذيه 

 558 مجموعه علوم پايه دامپزشكي 

 559, 394 مجموعه علوم تربيتي 

 560 المللمجموعه علوم سياسي و روابط بين 

 561 مجموعه كارآفريني 

 562 رسانيمجموعه كتابداري و اطالع 

 527 مجموعه مباحث خواندني پوست، مو و زيبايي 

  528 مباحث خواندني طب سوزني براي همهمجموعه 

 564, 563 مجموعه مديريت 

 636 مجموعه مرمت 

 566, 565 مجموعه مهندسي برق 

 567 مجموعه مهندسي پزشكي 

 568 مجموعه مهندسي پليمر 

 569 مجموعه مهندسي شيمي 

 570 مجموعه مهندسي صنايع 

 572, 571 مجموعه مهندسي عمران 

 574, 573 مجموعه مهندسي كامپيوتر 

 575 مجموعه مهندسي معدن 

 577, 576 مجموعه مهندسي مكانيك 

 578 مجموعه مهندسي مواد 

 579 مجموعه مهندسي نفت 

 580 مجموعه مهندسي هوافضا 

 582, 581 مجموعه هنرهاي تجسمي 

 227 ي مكينداومحاصره 

 بندهاي عاشورايي در نامه؛ گزيده تركيبمحتشم
 430 استقبال محتشم كاشاني

 312 خوارزمي؛ نگاهي به عصر و آثار اوموسيبن  محمد 

 431 محمد نخجواني 

 228 مدافع گم شده 

 395 مدرسه الگوي پيشرفت 

 انداز: راهنماي نوشتن مدرسه در افق چشم
هاي عمل مدرسه براساس سند گام برنامهبهگام

 396 تحول بنيادين آموزش و پرورش

  خطاي فراگير  50مدير! مواظب باش: بررسي
 397 مديران

 43 مديريت دانش: مباني، فرايندها و كاركردها 

 44 الملليمديريت رفتار سازماني بين 

 16 مديريت رفتارهاي كودكان 

 229 مرد خزنده 

 230 مرد زشت 

 231 مردان چوب كبريتي 

 232 مردي با لب كج 

 233 مسافران سرزمين خورشيد 

 398 هاي يك معلم موفقمسئوليت و ويژگي 

 راهنماي عملي و ابزارهاي با مشاوره ازدواج (همراه
 529 كاربردي)

  مشاوره ژنتيك براي عموم (هر آنچه همه مردم
 530 حتي پزشكان بايد درباره مشاوره ژنتيك بدانند)

 399 مطالعه راهي به سوي روشني درون 

 292 معاد از منظر قرآن و حديث 

 234 ي نظاميمعاهده 

 400 معلم ژاپني به مثابه رهبر 

 سوم با  قدم در هزارهبهمعلم و آموزش قدمICT 308 
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 235 معماهاي شرلوك هلمز 

 293 مقربين درگاه الهي 

 401 مكاتب فلسفي و تعليم و تربيت 

 !600 مگر چشم تو درياست 

 236 مگه من چند نفرم؟ 

  مالحظات جنسيتي در نظام تربيت رسمي
 402 وعمومي

 237 هاي كاغذيممنون به خاطر گل 

 خيرگزيني: باال بردن توان كنترل و هاي مهارت
 403 ساله 14تا  7مراقبت در كودكان 

 404 هاي مطالعه براي يادگيري بهترمهارت 

 612 مهر ابله 

 637 هاي محلي كرمانشاهانموسيقي در آيين 

 238 موشكي به نام گاليله 

 239 موكل برجسته 

 531 سالي پرتالش براي دوران آرامشميان 

 240 ستم داشتيترسم يادت برود دومي 

 241 القضات همداني)ناله ماؤشان (داستان زندگي عين 

 242 كسهايي به هيچنامه 

 243 نان و گل سرخ 

 244 ي مجردزادهنجيب 

 601 هاي عالم مدرسهنخبه 

 638 نخستين ساالنه هنر طراحي كتاب ايران 

  نظر اسالم درباره رشد اقتصادي و توزيع عادالنه
 45 ثروت چيست؟

  خالقيت در موفقيت و پيشرفت تحصيلي نقش
 405 جوانان

  نقش دين و قرآن در سازگاري فردي و اجتماعي و
 406 موفقيت جوانان

 532 آموزش و يادگيرينوين درنقشه مفهومي راهبردي 

 591 كشي (رسم فني عمومي)نقشه 

 17 نكات اساسي در تشويق و تقويت يادگيري 

 407 هانكته 

 18 پروردن كودكهايي براي نكته 

 408 نگاهي به توسعه حرفه اي معلم 

 409 نگاهي به نوآوري در مديران شهر تبريز 

 410 نگاهي فلسفي بين ذهنيت با محبوبيت دبيران 

 245 نگهبانان 

 294 نماز سكوي اعتالي انسان 

 639 نويسينمايشنامه 

 246 هانمكي 

 295 نهج البالغه 

 411 نوآوري آموزشي در اندونزي 

  412 آموزشي در جمهوري كرهنوآوري 

  نيكي و نيكان، احسان، انفاق و دستگيري، احترام
 296 به پدر و مادر

 341 نيم نگاهي به فرهنگ ايراني اسالمي 

 247 و اين بود انشاي ما 

 ريزي درسي انگليسي به نامه مطالعات برنامهواژه
 583 فارسي و فارسي به انگليسي

 اي هوالدين آگاه، كودكان شاداب: شيوه
 533 موثر در تربيت فرزندانوساده

 297 وصيت پدر 

 298 نامه سياسي الهي حضرت امام خميني(ره)وصيت 

 (رمان) !248 وقت جنگ، دوتارت را كوك كن 

 249 پيچيدوقتي گلچه باد در چارقدش مي 

 250 گيردجيك ياد ميوقتي گنجشكي جيك 

 251 ويس و رامين 

 640 ويولن 

 342 همپاي عشق 

  413 زبانيهمدلي و هم 

 343 نوازي نسيم و برگهم 

 534 هنر آشپزي 

 252 هاهنگام الكپشت 

 253 هورامه 

 535 سازمانهوش هيجاني و تعارضات در 

 254 هوگو و ژوزفين 

 641 هويت معماري شهر زاهدان 
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 255 هويج بستني 

 536 جا خونه آدم نمي شه! هيچ 

 344 اي جديد نيستهيچ عشق تازه 

 256 ياداشت هاي اخوي 

 345 يادگاري شمع براي پروانه 

 602 يارو 

 257 ياقوت آبي 

 258 يال شير 

 259 يحيي ماهيار نوابي 

 260 يك حديث، يك داستان 

 346 يك راه كوتاه تا ماه 

 347 طاقتيك شعر بي 

 642 يوسف اعتصامي 

 584 يوهان گوتنبرگ، تاريخ تحول صنعت چاپ 

 1000 537 پزي (جلد سوم)دستور آشپزي و شيريني 

 7 اي مهارت اساسي براي معلمان به همراه ضميمه
 414 مند در جهانهاي معلمان حرفهدرباره ويژگي

 90 538 روش ساده براي كاهش وزن 
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 25 آباديان، فريده 

 23 آدامز، جن ام 

 44 آدلر، نانسي جي 

 37 آرمسترانگ، مايكل 

 111 آرين، آرمان 

 391 آرين، خديجه 

 635 آزادبيگي، ياشين 

 631 آشبي، پت 

 368 آصفي، هنگامه 

 377 آقازاده، محرم 

 284 ،284 آوند، ابوالقاسم 

 217 ،216 ،215 اٌمن، فرانسين، 
218 

 302 زاده قلزم، حسينابراهيم 

 نژاد شيرواني، محبوبه ابراهيم
 514 ،513 ،512 ،464 ،11 سادات

 251 ابراهيمي، پيام 

 321 ابراهيمي، جعفر 

 245 ،243 ابراهيمي، حسين، 
619 

 520 اكبرابراهيمي، علي 

 370 ابراهيمي، فرشيد 

 483 ابراهيمي، محمدرضا 

 107 ،106 ابراهيمي، نوشين 

 453 ،389 ،367 ابراين، سوزان، 
518 

 478 زاده، مسلمابوالحسن 

 490 ،349 ابوالفضلي، الهام 

 632 ابوت، جان 

 621 اتحاد، عبدالرضا 

 227 اثناعشري، فائزه 

 602 پور، رضااحسان 

 391 احقر، قدسي 

 597 آبادي، سكينهدولتنژادياحمد 

 52 رضااحمدي، احمد 

  ،212 حميداحمدي 

 293 احمدي، نسرين 

 637 پور، روناكاحمدي 

 589 نيا، محمدجواداحمدي 

 625 احمديه، مليحه 

 403 اخوت، احمدرضا 

 127 ،98 ،97 آييناخوت، مهر، 
167 

  اداره توسعه آموزش وزارت
 411 آموزش و فرهنگ جاكارتا

  پرورش اداره كل آموزش و
 363 استان اصفهان

 470 ادلمن، كيت 

 403 اديب، مريم 

 391 اي، جواداژه 

 10 اسپريگ، رابين كي 

 42 استارات، رابرت جي 

 225 ژوليراستال، پي 

 623 استوكو، سوزي 

 470 استون، جوآن 

 26 استيري، زهرا 

 407 لهي امين، علياسدا 

 387 اسدي، عباس 

 122 اسفندياري جهرمي، محمد 

 280 جعفرزاده، رقيه اسكندر، 
294 

 267 جعفرزاده، فريبا اسكندر، 
280، 294 

 306 نمازي، شرارهاسماعيل 

 ،359 حسيناسماعيلي ليملو 

 285 اسماعيلي، محسن 

 223 اسماعيليان، پيمان 

 468 اسميت، هالي 

 462 ،354 اشكان، ساناز 

 549 ،4 اصابتي، محمد 

 595 اصالني، ابراهيم 

 163 اصالني، محمدرضا 

 140 اعطار شرقي، نويد 

 392 افروز، غالمعلي 

 535 افشين، جواد 

 362 نيا، محمدرضاافضل 

 619 زاده، شهراماقبال 

 368 اقتصادي، احمدرضا 

 242 اكبرپور، احمد 

 408 اكبري، محمد 

 ،385 پرويناكبريه 

 185 ،49 الديناكرمي، جمال، 
337 

 395 اكرمي، عاشور 

 404 ال، دايانا 

 69 السيد، كمال 

 124 صالحالقحطاني، محمد 

 144 الهام فالح 

  425 اي، مهديهقمشهالهي 
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 44 الواني، مهدي 

 614 الوفسان، اريك 

 476 ريپ، جيمزام 

 385 اميدي، جمشيد 

 497 امير ساالري، سوزان 

 274 عبداهللاآزاد، سيدامير 

 309 اميري، حميدرضا 

 497 اميري، نسرين 

 1 جم، هانيهاميري 
 430 فروغي، مهدي امين 

 303 امين، شهناز 

 9 اميني، رسامك 
 619 انتظاريان، شهال 

  ،105 ميشلانده 

 641 ،616 انصاري، سپهر 

 497 انصاري، قاسم 

 308 انصاري، مژده 

 213 انور، باهره 

 629 مراتز، كارناواتز 

 202 اوزتورك، حسين امين 

 187 اونق، عبدالرحمان 

 624 اي، رندو 

 619 ايتينن، ريتا 

 442 پور، جهانشاهايران 

 480 ايروانلو، مهرك 

 45 ايرواني، جواد 

 ،350 جوادايزانلو 

 415 پناه، تورجايزد 

 487 ،486 ايزدي، محسن 

 150 ،115 ايسبل، ارزوال 

 400 ايشي كاوا، يوشي تاكا 

 467 ايگلدن، گان 

 467 ايگلدن، هال 

 309 پور، يداهللايلخاني 

 497 زاده، فريدايمان 

 408 ايوبي، فاطمه 

 114 بابانژاد، ميالد 

 527 بين، بهروزباريك 

 410 ،409 باقري، صرفناز 

  ،35 استيونبالزاك 

 502 بايك، سو 

 180 بخشي، علي 

 545 دستجردي، نگينبرات 

 378 براتيان، مسعود 

 171 برآبادي، محمود 

 366 برخورداري، رمضان 

 27 برزگرپور، حميدرضا 

 8 بروزوويچ، ريچارد 
 107 ،106 برونته، شارلوت 

 290 ،279 بشير، حسن 

 416 بشيري، عوض 

 95 خطيبي، بهنامبشيري 

 378 بك، جان 

 28 زاد، حامدبكاني 

 476 بناب، آرزو 

 54 بهبهاني، فرح 

 348 بهتري، حسين 

 620 بهشتي، محمد 

 641 ،616 بهلولي اول، نورمحمد 

 311 بيات، مرتضي 

 583 سركندي، فاطمهبياضيان 

 211 بيدآبادي مقدم، شهروز 

 612 بيرانوند، قباد 

 162 بيرجندي، سعيده 

 40 بيسن، ويكرام 

 323 ،322 بيغمي، ميترا 

  ،329 يوسفبيگ باباپور 

 243 پاترسون، كاترين 

 639 پارا، آنجلو 

 186 نژاد، كامرانپارسي 

 205 ،116 بين، عليپاك 

 543 پالمر، روبرت 

 3 پانيذ، محمود 
 601 پدرام، عبدالعلي 

 54 پالچيو، آر.جي 

 540 پوراميني، محمدحسين 

  ،407 عاليهپوردست 

 408 پورشافعي، هادي 

 464 ،11 پورعباسي، عطااهللا، 
512، 513، 514 

 375 رضاپورمشير،علي 

 44 پورولي، بهروز 

 335 پوروهاب، محمود 

 584 پوالر، ميشل 

 490 پيرقلي، زهرا 

 383 پيز، آلن 

 481 تانيس، اليسون 

 444 تحريريه مجله آشپزباشي، 
445،450، 451 ،452 ،454 ،455 ،

456 ،457 ،458 ،459، 537 

 125 تدين، نجمه 

 517 تدين، نعيم 

  480 لوگايدس، كريستيناترستر 

 344 تركمن، فاضل 

 35 تصديقي، سودابه 

 495 پور آبكناري، تقيتقي 

 524 توژي، مهدي 

 63 توكلي، امين 

 300 توكلي، آرزو 

 112 توكلي، نيره 

 497 تيموري، مهدي 

 56 ثابت، كاتيا 
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 351 جابر، مريم 

 470 جارويس، سارا 

 305 جاويد، زهرا 

 399 جاويدان، سروناز 

  ،2 امرالهجبارزارع 
 260 جباري مقدم، عباس 

 512 جديديان، اميرحسين 

 442 جزقاسمي، شهرزاد 

 311 جزمقدم، رحيم 

 610 جعفر نادري، مهرنوش 

 528 جعفرقلي، رضا 

 585 ،172 جعفري، محمدعلي 

 499 ساداتجالدتي، نفيسه 

 380 جليلي، سيداحمد 

 587 ،586 جمادي، ناصر 

 412 ،411 جمشيدي، شادي 

 378 جهانگردي، كيومرث 

 301 جهانگير، محمدرضا 

 149 ،82 ، عباسجهانگيريان 

 170 آذر، رسول جوانعلي 

 460 جورابيان، مرتضي 

 447 ،446 جونس، تري 

 13 ،6 آمانسون، كريستينجي، 
17 

 8 چاس، ليندا 
 92 حاجي ميرزايي، حميد 

 396 ،365 آقالو، عباسحاجي 

 433 بخشايش، ناهيدزاده حاجي 

 333 حاجيالري، علي 

 542 حبيبي، زهره 

 479 ،401 حبيبي، شراره 

 351 حبيبي، نسرين 

 470 پناه، مريمحبيبي 

 131 ،94 بيگي، ابراهيمحسن، 
196 

 361 پور، نسرينحسن 

 255 زاده، فرهادحسن 

 402 حسني، محمد 

 392 راد، مرجانحسني 

 391 حسيني بيرجندي، سيدمهدي 

 408 حسيني، سيده مليحه 

 438 زاده، سيدعليحسيني 

 351 حشمتي وحيد، پروين 

 341 حصاري، علي 

 146 پرست، نوراحق 

 32 دوست، صغريحق 

 76 حكمت، عالم 

 157 ،88 ،53 حكيمي، محمود، 
159، 176، 288، 289 

 96 حكيميان، هادي 

 343 اي، رودابهحمزه 

 626 حياتي، علي 

 21 حيدري راد، محسن 

 272 رضاابهري، غالمحيدري 

 596 خاكباز(مشتاق)، حسن 

 16 ،12 خاكپور مروستي، طاهره 

 105 لو، يزدانخدابنده 

 142 خداجو، فروزنده 

 203 ،70 خرامان، مصطفي 

 101 خرمي، فريده 

 627 خزايي، احسان 

 432 خسروي، مهدي 

 542 نيا، حسنخسروي 

 38 زاده كالگر، حسينخليل 

 310 نسب، مجيدخليل 

 177 خليلي، سپيده 

 65 وند، سولمازخواجه 

 156 خواسته، سيدعلي 

 236 خورشاهيان، هادي 

 153 آخوشنويس، پانته 

 614 خولين، كالرا 

 63 دال، روآلد 

 43 الهفرد، كرمدانش 

 86 دانشگر، بهزاد 

 410 ،409 دانشيار، شبنم 

 330 الديندانيالي، سيدنجم 

 638 پناه، افشينداور 

 609 داوطلب، آمنه 

 351 داولي، ليزا 

 426 داوودي، حسين 

 261 رضامحمددربندي، سيد 

 202 دردي كريمي، آنا 

 68 اهللادرويشي، روح 

 509 دريايي، محمد 

 383 يافته، سيد حامددست 

 603 دشتبان، حسن 

 530 دلير، كريم 

 502 دنبي، نايجل 

 108 دهقان، علي 

 29 دهقان، معصومه 

 412 لي، يانگدوگ 

 448 دونا، هي 

 58 ،51 ،46 دويل، آرتوركانن، 
64، 79، 80، 84، 91، 102، 121، 

132، 138، 139، 147، 148، 160، 
161، 168، 169، 175، 178، 184، 
188، 199، 204، 206، 214، 221، 
226، 228، 229، 230، 231، 232، 
234، 235، 239، 244، 257، 258 

 213 دويونگ، ميندرت 

 470 والد، مريدوئن 
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 302 ديتل، پال جي 

 302 ديتل، هاروي ام 

 359 ديزجي قديم، سميرا 

 47 ديكنز، چارلز 

 275 الدينپرور، سيدجمالدين، 
276 

 167 ،127 ،98 ،97 دييري، تري 

 448 ،447 ،446 ذاكري، اكرم، 
449، 498، 622، 623 

 43 ذاكري، محمد 

 143 ذبيحي، راحيل 

 3 ذوالفقاري، شهرام 
 307 ،304 راثي، جعفر 

 334 راحلي، محمد 

 534 راما، ماري 

 494 ربيعي هاشمي، سيدمحمد 

 640 رپوپورت، كاترين 

 197 رجبي، مهدي 

 434 ،397 رحيمي، عباس 

 497 رزاقي آذر، مريم 

 406 ،405 رستمي، ليال 

 338 رسول زاده (آشفته)، جعفر 

 20 رسولزاده، ميكائيل 

 150 ،130 ،115 رسولي، گيتا، 
183 

 391 رسولي، محسن 

 265 رشيدپور، عبدالمجيد 

 406 ،405 رشيديان، مريم 

 413 رضايي نيك، اسماعيل 

 15 ،14 رضايي، سعيد 

 474 رضايي، طاهره سادات 

 591 رضايي، عباس 

 400 رضارضايي، علي 

 154 رضايي، محسن 

 2 رضايي، محمدعلي 
 271 رضايي، محمدمهدي 

 364 رضايي، مصطفي 

 504 رفتار همداني، فاطمه 

 473 ،10 ،8 زاده، محبوبهرمضان 

 273 ،126 رمضاني، عباس 

 194 رنجبر، شيدا 

 26 رهاوي، رزا 

 346 رهنما، شاهين 

 266 ،89 ،50 افزا، سعيدروح، 
268، 281 

 550 روحداد، فاطمه 

 119 روداري، جاني 

 483 روستا، احمد 

 413 روهنده، ابوالحسن 

 303 رياحي، فرناز 

 37 رياحين، كيوان 

 535 شيروان، معصومهريحاني 

 614 فرد، افشيدريحاني 

 442 ريسمانچيان، مجيد 

 195 ،83 ريوردان، ريك 

 352 رئيس دانا، مجيد 

 391 آبادي، مهديزارع بهرام 

 292 ،278 زارعي، رضا 

 493 زرنق، فهيمهزاهدي 

 74 زماني، محمدرضا 

 224 زهروي، فاطمه 

 264 زورق، محمدحسن 

 29 زيدي، فرزاد 

 360 الديني، حميدرضازين 

 373 زينعلي، محمد 

 26 ساترلند، چارمين 

 633 سارتر، ژان پل 

 241 ساعلي، شهناز 

 482 ساكي، بهزاد 

  ،368 ريچاردساگور 

 331 ساالروند، فاطمه 

 374 سالبرگ، پاسي 

 298 سبزي، داود 

 541 ابوالفضلسجادي، سيد 

 390 سخايي، روح اله 

 42 سرجيواني، توماس جي 

 37 سررشته، كيوان 

 372 سركارآراني، محمدرضا 

 220 سرون، ژاك 

 413 سعادت فر، طاهره 

 192 فر، سونياسعادت 

 619 سعيدي، شاهده 

 189 سكاني، احمد 

 28 اله زاده، سيد احمدسالم 

 356 سلحشور، ماندانا 

 219 سلطاني، كتايون 

 387 پور، اميرسلمان 

 535 پور عمران، محبوبهسليمان 

 369 سليماني، اعظم 

 607 سليماني، ايرج 

 502 اهللاسميعي، عزيز 

 523 سندبرگ، شريل 

 357 سهراب، معصومه 

 374 سهرابي، طيبه 

 482 سواليوان، روابرت 

 370 سوري، سارا 

 497 اكبرسياري، علي 

 207 اكبر، سيد نويدسيد علي 

 212 سيلوراستاين، شل 

 15 كليكمن، مارگارت-سيمرود 

  ،388 محمدمهديشاملو 

 608 محمدي، جمشيدشاه 
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 474 شجاع كاظمي، مهرانگيز 

 119 شجاعي ديندارلو، مرضيه 

 33 شجاعي، فاطمه 

 309 شرقي، هوشنگ 

 32 رضوي، سيداحمدشريعت 

  ،628 مهساشريعتمدار 

 347 نژاد، افسانهشعبان 

 259 شعباني، احمد 

 466 ،42 شعباني، محمد 

  416 اجيرلو، جمالشفايي 

 515 شفقتي، مهدي 

 391 آبادي، عبداهللاشفيع 

 100 شفيعي، شهرام 

 326 شفيعي، كمال 

 324 شكارسري، حميدرضا 

 77 شكرگزار، ياسمن 

 29 شكروي، مهدي 

 336 شكوهي، حاج ميرزا مهدي 

  ،584 عليشكويي 

 27 شكيبايي، فريبا 

 619 زاده اميري، ليالشمس 

 591 شهبازي كرمي، جواد 

 309 شهرياري، پرويز 

 376 شهريور، زهرا 

 548 شوراي كتاب كودك 

 613 شيباني، فرهاد 

 10 شيپرو، الرنس.اي 

 510 نژاد، غالمرضاشيخ 

 117 شيخي، مژگان 

 33 شيردل، ليال 

 484 كوهستاني، عطيهصادق، 
485، 489، 496، 521 

 360 صادقي راوندي، مرضيه 

 182 صادقي، رضا 

 297 رضامياب،عليصادقي 

 619 صاعلي، رقيه 

 301 صالحه، عليرضا 

 190 صالحي، آتوسا 

 291 رضاصالحي، علي 

 256 صامتي، مرثا 

 90 صبوري، حسين 

 40 صحتي، اسداهللا 

 309 صدر، ميرشهرام 

 529 صدري، اسماعيل 

 523 نژاد، رضوانصدقي 

 503 نيا، مجيدصفاري 

 490 صفري، جواد 

 410 ،409 نژاد، اخترصفري 

 254 ،66 كل، پورانصلح 

 27 صمدي، حسين 

 633 صنعوي، قاسم 

 376 ضرغامي، فيروزه 

 225 ،76 ،56 ضرغاميان، مهدي 

 355 ضيايي فرد، يداهللا 

 384 طالبي، طهماسب 

 478 طاهباز، سحر 

 87 طاهباز، سيروس 

 42 طاهري، عبدالمحمد 

 ،296 محمد طبيب 

 466 طهماسبي پور، نجف 

 262 طيب، محمد 

 526 ظروفي، افسانه 

 ظهرابي اصل، سيد محمدعلي 

34، 413، 519 

 422 نيا، شيماعابد 

 501 عابدي، احمد 

 507 ،506 ،505 عارفي، داود، 
508 

 210 عامل محرابي، ابراهيم 

 299 عبادي، غالمحسين 

 123 زاده، عباسعباس 

 524 پور، پريساعبدالرضا 

 531 ،465 عبدالصمدي، محمد 

 345 عبداللهي، بهنام 

 252 عبدي، عباس 

 592 عدالتي، حسن 

 313 عدلي، هومن 

 497 عربگل، فريبا 

 166 عربلو، احمد 

 33 نژاد، سلماعرب 

 592 عزيزخاني، نقي 

 472 عزيزي، مهدي 

 76 عسگري، مهناز 

 128 عطاريان، فرحناز 

 193 عطائي، زينب 

 383 عطوفي، محمدرضا 

 583 وحيد،معصومهعظيمي 

  286 الهدي، سيداحمدعلم 

 410 ،409 علمي، زهرا 

 48 پور، پروينعلي 

 420 عليدوست، محمد 

 222 عليزاده صبور، بهار 

 638 محمدي، عليعلي 

 109 عمراني، ثريا 

 546 عيني، اكرم 

 640 غفوري، اميرحسين 

 640 غفوري، شيرين 

 590 ،588 غالمرضايي، حميدرضا 

 41 زاده، حجتغالم 

 329 ، مسعودغالميه 

  416 عسگر خانلو، بهرامفاتح 

 99 فاين، آن 
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 81 فتاحي، حسين 

 442 وند، ميرهاشمفتحي 

 594 فخريان، فرزانه 

 416 ، نقيفخيمي 

 41 فرجي ده سرخي، حاتم 

 19 زاد، محمدفرح 

 247 ،18 مهر، حسينفرخ 

 532 فردادوند، شهره 

 309 فريبرزي عراقي، محمدعلي 

 227 ،104 فلنگن، جان 

 403 فياض، فاطمه 

 7 فيروزان، حميده 
 134 ،133 آبادي، ابوالقاسمفيض، 

135، 136 

 351 قادري، مصطفي 

 384 قاسمي، حسين 

 313 قاسمي، سعيد 

 642 قاسمي، سيد فريد 

 126 قاسمي، صديقه 

 410 ،409 قاسمي، كتايون 

 30 قاسمي، ميثم 

 528 قاسمي، وحيد 

 220 ،85 ،67 قاضي، محمد 

 624 نسب، مهديقاضي 

 634 قائدرحمت، عيسي 

 301 شهابقدسي، سيد 

 62 ،61 ،60 قدياني، سارا 

 467 قرايي، سروش 

 467 قرايي، سما 

 109 قربان كاسوايي، اعظم 

 404 آغاجي، سعيدقره 

 547 پور، يداهللاقلي 

 217 ،216 ،215 قماشچي، پيمانه، 
218 

 598 قناديان، منصوره 

 443 گر زحمتكش، فرهادقناعت 

 309 قندهاري، احمد 

 319 قهرماني، مصطفي 

 248 قوجق، يوسف 

 501 كازدين، آلن 

 423 كازراني، عبدالصمد 

 358 خانكاشاني، ميرزاتقي 

 543 كاظم، رخساره 

 5 اهللاكاظمي، اسد 
 209 كاظمي، ثريا 

 310 خسرقي، پروانهكاظمي 

 639 منش، ساراكاظمي 

 629 كافي، رزا 

 533 احمدي، عليرضاكافي 

 404 بلركام، ون 

 390 كامراني، سعيدرضا 

 352 كاوي، هلن 

 1 كرمي، رحيم 
 47 كرمي، محبوبه 

 36 كروم، مايكل 

 87 كريستان، ژ 

 245 ،209 ،74 كريستوفر، جان 

 409 كريملو، صديقه 

 398 كريمي، طيبه 

 488 كريمي، نسيم 

 205 ،116 كستنر، اريش 

 314 كسرايي، سياوش 

 600 عربي، جواد كالته 

 449 كالرك، پامال 

  ،585 دنيلكلپنر 

 41 كلمن، ماريان 

 585 كلنكو، رابرت 

 48 يري، بورليكلي 

 522 كمالي آشتياني، محمدجعفر 

 388 كمالي پناه، غالمرضا 

 158 رضاكمري، علي 

 312 كنعاني، ناصر 

 501 كنعاني، نفيسه 

 466 كوئنيگ، هارولد 

 617 كيان، مرجان 

 151 كيانپور، حسين 

 325 كيانوش، محمود 

  ،593 محمدباقركياني شهميرزادي 

 192 كياني، شهين 

 120 فر، محسنكياني 

 543 كينگ، كنت 

 44 گاندرسن، آليسون 

 482 گائيني، عباسعلي 

 502 گرامي، سعيد 

 473 گران والد، كيت 

 543 نژاد، غالمرضاگرائي 

 304 گرجاسي ورزقاني، نادر، 
307 

 469 گروه مولفين انتشارات باهدف 

 254 ،66 گريپه، ماريا 

 114 گرين، جان 

 306 گلداسميت، مايك 

 73 گلدوست، حسين 

 113 گلشيري، سيامك 

 23 داري، محمدگله 

 41 گلوور، درك 

 165 گودرزنيا، محدثه 

 530 گودرزي، حامدرضا 

 237 گيويان، عصمت 

 155 الفتينگ، هيو 

 492 ،477 ،475 رضااليقي، غالم، 
536 
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 51 ،46 اهللالزگي، سيد حبيب، 

58، 64، 79، 80، 84، 91، 102، 
121، 132، 138، 139، 147، 148، 
160، 161، 168، 169، 175، 178، 
184، 188، 199، 204، 206، 214، 
221، 226، 228، 229، 230، 231، 
232، 234، 235، 239، 244، 257، 
258 

 99 لزگي، هدي 

 340 اهللا، داوودلطف 

 480 لمرزفلد، كارولين 

 305 لو، دوگ 

 626 لوميس، اندرو 

 36 لوين، استوارت 

  128 استيونسن، رابرتلويي 

 223 لوئيس، سي. اس 

 يلبلبي، ك515 م 

 85 ماتوته، آناماريا 

 370 ماتول، آبراهام 

 480 ماركمن، موري 

 357 مافي، يحيي 

 606 اهللامالمير، روح 

 78 ،67 مالو، هكتور 

 75 مبيني، محمد 

 414 مجدفر، مرتضي 

 353 مجردي، مهتاب 

 631 الملوكمحتشمي، تاج 

 ،270 جواد محدثي 

 316 محقق، حامد 

 31 محمدزاده، جعفرصادق 

 41 محمدطاهري، نيلوفر 

 436 ،283 محمدقاسمي، حميد 

 611 محمدي، خدامراد 

 59 محمدي، محمدهادي 

 198 اندر، وحيدپايمحمدي 

 441 شهري، محمدريمحمدي 

 37 محمودي، اميررضا 

 371 محمودي، حسن 

 591 محمودي، يوسف 

 114 مرادي، الهه 

 418 مرادي، حسين 

 298 مرادي، صادق 

 544 مرادي، فريد 

 23 مرادي، ليدا 

 315 مرادي، مهدي 

 164 مرزوقي، محمدرضا 

 محمودحسيني، سيدمرويان 

491، 525 

 497 مسلمي، معصومه 

 438 الدينبمشايخي، شها 

 382 مشتاق، مهسار 

 123 كندي، نظامنبيمشرفي 

 490 ماجالن، محمودمشكي 

 93 مشهدي، بدري 

 583 مظاهري،حسن 

 358 معتمدي، اسفنديار 

 615 معروف، ليال 

 299 زاده، اميراحمدمعيني 

 349 كيا، مهديمعيني 

 36 مقاري، مهديه 

 374 رضامقدم، علي 

 461 مكارم شيرازي، ناصر 

 282 مكارم، مسعود 

 382 سيمكسول، جان 

 153 نيش، كليفمك 

 رج222 مكي براون، ج 

 124 عمرمالزائي، محمد 

 191 مالمحمدي، مجيد 

 287 زاده، فهيمهملك 

 327 ملكي، بيوك 

 240 ملكي، زيتا 

 104 ياري، مسعودملك 

 24 ملكيان فيني، الهه 

 71 منادي، انوشه 

 72 منصوري، پري 

 249 ،174 مهدوي، اعظم 

 439 مهدوي، حميد 

 605 مهدوي، كاوه 

 410 مهدوي، مريم 

 619 مهديان، نيلوفر 

 7 مهرافزا، مهرناز 
 632 مهرآبادي، اردشير 

 617 مهرمحمدي، محمود 

 27 مهكي، محمدرضا 

 208 ،141 ،140 مورلوا، ژان كلود 

 موسوي گرمارودي، سيد علي 

295، 440 

 501 موسوي مدني، نوشين 

 129 موسوي، سيده عذرا 

 17 ،13 ،6 ساداتموسوي، فاطمه، 
367، 389، 453، 468، 518 

 118 ،55 موسوي، فرزانه 

 155 موسوي، مازيار 

 328 موسويان، انسيه 

 497 زاده، عباسمومن 

 62 ،61 ،60 مونتگمري، ال.ام 

 تريسمونتهĤ594 رو، ب 

 500 آمونرو، ارين 

  مؤسسه هدايت فرهيختگان
 636 ،582 ‐ 551 ،394 جوان

 608 مس، روبرتميدل 

 473 ميدلمن، امي 
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 313 ميرتهامي، سعيد 

 263 محمدميرجليلي، علي 

 309 الديناللهي، عال ميرحبيب 

 (خوانساري)، آقايي ميرزا
 511 اكبرعلي

 488 ميرزاداراني، حميده 

 591 الديندل، سيدكمالميرزنده 

 110 ميركيايي، مهدي 

 630 مومني، سيدمحمدعليمير 

 550 ميري، محمود 

 534 ميلر، برايان 

  201 آبادي، سيدمحسننصرناجي 

 277 نادري، ناصر 

 366 نادينگز، نل 

 145 ناصري، علي 

 208 ،141 ناطقي، زهره 

 379 نامني، فاطمه 

 195 ،83 پور، ثميننبي 

 35 نجفي، سحر 

 152 ،137 نجفي، عبدالمجيد 

 112 نراقي، اختر 

 500 نريماني، پريوش 

 72 نسبيت، ا 

 435 ،22 نصري، عبداهللا 

 442 نصيري، فرهاد 

 539 اعظم، بيژننصيري 

 332 ،320 نظري، مهديه 

 219 نعورا، صالح 

 377 زاده، محرمنقي 

 391 نژاد، شكوهنوابي 

 300 نوبري، آزيتا 

 300 نوبري، سابينا 

 44 نوري، اكرم 

 529 نوري، پرويز 

 393 نوري، علي 

 481 فرد، منيرهنوري 

 618 نويدان، گلناز 

 599 رضانيستاني، محمد 

 381 بخش، گيتينيك 

 318 طلب، بابكنيك 

 471 نژاد، محبوبهنيك 

 618 نيلي، بليك 

 181 واعظي، مجيد 

 635 والدز، لوئيز 

  ،604 حميدوامق 

 194 .بيوايت، اي 

 590 وحيدي، عبدالنبي 

 538 راد، راشينوحيدي 

 224 ورونكوا، ليوبا 

 ،390 حشمت اله وفايي 

 23 ويليام، سي. بيم 

 483 هادفيلد، سو 

 233 پور، سهيالهادي 

 173 منش، ابوالفضلهادي 

 309 محمدرضاهاشمي موسوي، سيد 

 385 هاشمي، احمد 

 386 هاشمي، سيد جعفر 

 ،317 سعيدسيد هاشمي 

 339 هاشمي، منيره 

 431 هاشميان، هادي 

 608 ورثيهال، هال 

 628 هاموند، لي 

 238 آنسونهاينالين، رابرت 

 57 هجري، محسن 

 183 ،130 هرتلينگ، پتر 

 501 هزاردستان، فائزه 

 470 هندرسون، راجر 

 210 هياسن، كارل 

 463 هيبتي، خليل 

 342 هيزمي آراني، جعفرعلي 

 9 هيمز، پني 
 تحريريه نشريه باتم الين هيئت 

475، 477، 492، 536 

 348 ياري تركي، ارشد 

 309 رضاپور، غالمياسي 

 516 اصفهاني، سعيدهيراقي 

 428 يزدي، (بهمن)عباس 

 421 ،419 ،417 يزدي، عباس، 
424، 427، 429، 437 

 269 ،69 نژاد، زهرايزدي 

 253 يسنا، ياسر 

 407 رضايلدا، علي 

 200 ،78 زاده، حبيبيوسف 

 39 يوسفي، آرام 

 534 يوسفي، سارا 

 179 ،103 يوسفي، محمدرضا، 
246، 250 

 527 يوسفي، مريم 
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 63 آبشن 

 387 آثار فكر 

 لك291 آذر ك 

 124 آراس 

 355 آشينا 

 109 آفرينندگان 

 410، 409، 348 آلتين 

 479، 474، 466، 401، 42، 41، 15، 14 آواي نور ،
500 ،503 

 534، 502، 483، 480، 476، 470، 305 آوند دانش ،
618 ،629 ،639 ،640 

 (ص)308 آيين احمد 

 542 آيين محمود 

 399 ابتكار نو 

 382 ابوعطا 

 439 احسان 

 20 اختر 

 122 اديب مصطفوي 

 25 اراده 

 536، 492، 477، 475 اطالع 

 113، 111، 107، 106، 104، 83، 78، 70، 48 افق ،
156 ،164 ،190 ،195 ،197 ،207 ،219 ،227 ،233 ،
236 ،249 ،255 

 443 اقبال 

 593 اكسير قلم 

 (ع)461، 282 امام علي بن ابيطالب 

 26 اميد مهر 

 392، 378، 360، 265 انجمن اوليا و مربيان 

 27 انديشمندان يزد 

 284 انديشه پيك زبان 

 306 ايده پردازان چكاد 

 313 ايران باستان 

 625 ايرانا رسانه 

 323، 322 بامن 

 469 باهدف 

 330 بخشايش 

 532 برترين انديشه 

 521، 496، 489، 485، 484 بزم قلم 

 495، 386، 39 بلور 

 (عج) 364 بنياد فرهنگي مهدي موعود 

 425، 176، 159، 157، 88، 53 نشربه 

 30 بيژن يورد 

 486، 472 بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ،
487 ،517 

 516، 498، 449، 448، 447، 446 المللي حافظبين ،
622 ،623 

 641 ،616 پرنيان انديش 

 379، 33 پيام كوثر 

 217، 216، 215، 114، 110، 108، 54 پيدايش ،
218 ،242 ،346 

 494، 415، 396، 365، 23 پيشروان 

 414 مدارپيشگامان پژوهش 

 369 پيك ريحان 

 385، 359، 307، 304 تايماز 

 512، 499، 497، 464، 460، 407، 11 تيمورزاده ،
513 ،514 ،527 ،528 ،530 

 16، 12 جاجرمي 

 508، 507، 506، 505، 493 جامعة القرآن الكريم 

 434، 397، 272، 271، 263، 173 جمال 

 373 جهان جام جم 
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 535 جهاني 

 93، 92 چكه 

 408 چهار درخت 

 587، 586 چهارخونه 

 519، 413، 34، 21 چويل 

 488 حديث راه عشق 

 301 حلي 

 298، 287 خرسندي 

 463 خليل هيبتي 

 406، 405، 293، 269، 69 خورشيدباران 

 540، 525، 491، 45 دانشگاه علوم اسالمي رضوي 

 442، 246، 210، 179، 171، 103 نگاردانش 

 341 درج سخن 

 627، 510 دريافت 

 388 دف 

 117، 89، 81، 50، 22 دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،
151 ،152 ،163 ،177 ،186 ،202 ،241 ،248 ،261 ،
264 ،279 ،283 ،285 ،286 ،288 ،290 ،430 ،435 ،
436 

 454، 452، 451، 450، 445، 444 دنياي تغذيه ،
455 ،456 ،457 ،458، 459 ،481 ،526 ،537 ،538 

 608 دنياي نو 

 119، 102، 91، 84، 80، 79، 64، 58، 51، 46 ذكر ،
121 ،132 ،138 ،139 ،147 ،148 ،160 ،161 ،168 ،
169 ،175 ،178 ،182 ،184 ،188 ،199 ،204 ،206 ،
214 ،221 ،226 ،228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،234 ،
235 ،239 ،244 ،257 ،258 

 123 رامان سخن 

 621 راه انديشه 

 600، 598 روايت فتح 

 541 ريحاني گرگان 

 270 زائر 

 547 ،384 گسترسايه 

 416، 380 سخنوران 

 336 سفير اردهال 

 617 ،540 ،438، 393، 391، 362، 351 سمت 

 (ع)511 سيب صادق 

 515 سيزده 

  253 علمي و فرهنگيشركت انتشارات 

 309 شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش 

 352 شركت انتشارات ويژه نشر 

 نامه كودكان و شركت تهيه و نشر فرهنگ
 548 نوجوانان

 591 شهبازي 

 311، 302، 299، 44، 43، 38، 5 صفار 

 550، 423، 368، 32 ضريح آفتاب 

 412، 411 طاهره(شادي) جمشيدي 

 513، 512، 499، 497 ،464، 460، 407، 11 طبيب ،
514 ،527 ،528 ،530 

 490، 349 طلوع دانش 

 471 طليعه سبز 

 31 طنين دانش 

 350 عصر جوان 

 631 فانوس 

 539، 422، 312، 300، 37، 4 فدك ايساتيس ،
549 ،624 

 35 فرانگاه 

 334 فرشيم 

 428، 427، 424، 421، 419، 417 فرهنگ دانشجو ،
429 ،437 

 28 فروزش 

 155، 142، 129، 128، 99، 62، 61، 60، 47 قدياني ،
223 ،295 ،440 

 (ع)403 قرآن و اهل بيت نبوت 

 602، 601، 333، 237، 75 قو 

 3 كاگو 
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 57، 52 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،

66 ،67 ،71 ،72 ،74 ،82 ،85 ،87 ،96 ،100 ،101 ،
105 ،116 ،137 ،145 ،146 ،149 ،154 ،158 ،165 ،
166 ،185 ،187 ،203 ،205 ،209 ،212 ،213 ،220 ،
222 ،224 ،240 ،243 ،245 ،250 ،252 ،254 ،262 ،
266 ،268 ،277 ،281 ،289 ،296 ،314 ،315 ،316 ،
317 ،318 ،320 ،321 ،324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،
331 ،332 ،335 ،337 ،339 ،340 ،343 ،344 ،347 ،
594 ،613 ،619 

 637 كتاب ابرار 

 630، 628، 626، 614 كتاب آبان 

 292، 278، 273، 126، 68 كتاب تارا 

 473، 36، 10، 9، 8 درمانيكتاب 

 361 كردگار 

 522، 462، 354 كمال انديشه 

 635، 633، 523، 112 گل آذين 

 478، 467، 376، 238، 194، 167، 127، 98، 97 گيسا 

 363 ليالي 

 381 ليميا 

 518، 468، 453، 389، 370، 367، 17، 13، 6 ماوشما 

 494، 415، 396، 365، 23 مبتكران 

 141، 140، 130، 115، 76، 56، 49 محراب قلم ،
150 ،153 ،183 ،191 ،198 ،200 ،208 ،225 

 400، 377، 374، 372 مرآت 

 596، 383، 342، 338، 24 مرسل 

 319 مصطفي قهرماني 

 634 مطيع 

 329 منشور سمير 

 (س)18 مهر زهرا 

 363 مهر قائم 

 118، 55 مهرآموز 

 547، 504، 384 دانش مهرگان 

 125، 90، 86، 73 مؤسسه انتشارات اميركبير ،
172 ،189 ،193 ،256 

 260 مؤسسه بوستان كتاب 

 544، 431، 259، 201، 19 مؤسسه خانه كتاب ،
589 ،638 ،642 

  پژوهشي تاريخ  -هنري  -مؤسسه فرهنگي
 357، 59 ادبيات كودكان

 509، 465، 418 مؤسسه فرهنگي آرمان رشد ،
531 

 441، 432 مؤسسه فرهنگي دارالحديث 

 585 مؤسسه فرهنگي فاطمي 

 131، 120، 94 مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان ،
181 ،196 ،275 ،276 ،297 ،358 ،375 ،402 ،420 ،
426 ،482 ،543 ،583 ،588 ،590 ،595 

 604، 603، 546 مؤسسه فرهنگي منادي تربيت ،
605 ،606 ،607 ،609 ،610 ،611 ،612 

  303 فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

 مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان 

394 ،551‐  582 ،636 

 353 مؤسسه نشر آوامتن 

 390 ميرزاي شيرازي 

 162 مينوفر 

 632، 366، 136، 135، 134، 133 نخستين 

 356 نقش و نگار 

 615، 192 نوروزي 

 520، 501، 247 نوشته 

 524 نويد شيراز 

 1 نيلبرگ 
 398 هاوژين 

 371 هماي غدير 

 620 همسايه آفتاب 

 310، 294، 280، 274، 267، 170، 95، 40، 7 هنر اول ،
345 ،395 ،404 ،433 ،529 ،533 ،584 ،592 ،597 

 251، 211، 180، 174، 144، 143، 77، 65 هوپا 

 599، 545 يار مانا 

 29، 2 ياقوت سپاهان 
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 آبشن  

 ط.، 114شماره ، زاده جنوبيخ. جمال، انقالب م. تهران:
 2166452606 تلفن: همكف

 آثار فكر  

د يد وحيخ. شه، نيفرورد 12خ. ، م. انقالب تهران:
 2166967355 تلفن: 2ط. ، 99پ. ، ينظر

 لكآذر ك  

، پنجم ط.، ساختمان تجاري سهند - آزادگان :زنجان
 2433411583 تلفن: 502واحد 

 آراس  

 -اول ط. -پاساژ عزتي -چهار راه شهدا سنندج:
 33128341-087 تلفن: انتشارات آراس

 آشينا  

، يمقابل مسجد انگج، ياسالم يخ. جمهور تبريز:
 4155538603 تلفن: 20پ. ، خانيبست علبن

 آفرينندگان  

بن ، نوري ك.، خ جمهوري بين باستان و گلشن تهران:
 2166575881 تلفن: 5واحد ، 1پ.  -بست دوم

 آلتين  

كوي -جنب مدرسه طالقاني-دير اميشهرك سف ز:يتبر
 4134756183 تلفن: 4پ.-صفا

 آواي نور  

شهيد نظري غربي  خ.فروردين 12 خ. -انقالب م. تهران:
 2166967355 تلفن: 4واحد 2 ط. 99پ.

 آوند دانش  

بن  ك.-ناطق نوري خ.-گل نبي خ. -پاسداران تهران:
 2122893988 تلفن: 4 پ. -بست طاليي

 (ص)آيين احمد  

انتشارات آيين  5واحد ، 15پ، 15ك، شهرك ايثار قم:
 2532708763 تلفن: احمد(ص)

 آيين محمود  

 2532928051 تلفن: 11پ، 56ك، متري صدوق45 قم: 

 ابتكار نو  

- عطارد ك.-خ مفتح جنوبي-هفت تير  م. تهران:
 2188841952 تلفن: 1واحد -ساختمان عطارد

 ابوعطا  

 -ساختمان ناشران -فروردين 12 خ. -انقالب خ. تهران:
 2166485940 تلفن: چهارم ط.

 احسان  

، صفي عليشاه خ.، بعد از پيچ شميران، انقالب خ. تهران:
 2177514255 تلفن: دوم ط.، 34 پ.، تهراني ك.

 اختر  

 تلفن: نشر اختر، روي مصليروبه، طالقاني خ.اول  تبريز: 

4135555393 

 اديب مصطفوي  

 7132332915 تلفن: چاچخانه مصطفوي، توحيد خ. شيراز: 

 اراده  

، رازييخ فرصت ش، خ كارگر شمالي، انقالب م. تهران:
 2166596521 تلفن: 2واحد ، 20 پ.

 اطالع  

 خ.نرسيده به  -بان شهيد مطهريانتهاي خيا تهران:
 تلفن: 7واحد  16 پ.ارمان  ك.شريعتي 

2188428577 

 افق  

 ك.-شهيد نظري غربي خ. -فروردين 12 خ. تهران:
 2166413367 تلفن: سوم ط. -2 پ.، 1جاويد 

 اقبال  

نرسيده به سه راه ، دكتر علي شريعتي خ. تهران:
 تلفن: 261 پ.، بوشهر خ.نبش ، طالقاني

2177500973 
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 اكسير قلم  

انتشارات ، )24ماكان (رسولي  ك.، مدرس خ. بابل:
 1132325949 تلفن: اكسير قلم

 (ع)امام علي بن ابيطالب  

انتشارات امام علي بن ، 15 پ.، 22 ك.، شهدا خ. قم:
 2537744241 تلفن: ابيطالب (ع)

 اميد مهر  

 5138559315 تلفن: 68 پ.، 82امام خميني  مشهد: 

  اوليا و مربيانانجمن  

شماره ، يطالقان خ. يابتدا، قدس خ.فروشگاه:  تهران:
ان يا و مربيانتشارات انجمن اول يفروشگاه مركز، 433

ساختمان ، هينبش خ. سم، يدفتر نشر: خ. سپهبد قرن
 انيا و مربيانجمن اول، دهم ط.، منداناد عالقهيزنده

 2182284273 تلفن:

 انديشمندان يزد  

دفتر ، همكف ط.، 110پاساژ - خ فرخي يزد: 
 3536269330 تلفن: انديشمندان يزد

 انديشه پيك زبان  

خ. ، منيري جاويد (ارديبهشت) خ.، انقالب م. تهران:
 2166977774 تلفن: 3 ط.، 70 پ.، شهداي ژاندارمري

 ايده پردازان چكاد  

كامل بن بست گل  خ.تهران ايرانشهر جنوبي  تهران:
 218840632 تلفن: 4 ط. 6واحد2پ.

 ايران باستان  

نرسيده به جمالزاده ، زاديآ خ.ابتداي ، انقالب م. تهران:
، سوم ط. 37 پ.، بن بست اول، قائم مقام ك.، شمالي

 2166903165 تلفن: انتشارات ايران باستان

 ايرانا رسانه  

، سه راه پياله، خ استاد حسن بنا، مجيديه شمالي تهران:
 2122332893 تلفن: 2ط. ، 6 پ.، بهار ك.

 بامن  

ك ، يبيد نقيك شه، يكمال خ.، كارگر خ. تهران:
 2155418452 تلفن: 3پ، يطالقان

  
 
 

 باهدف  

پايين تر از ، جلفا خ.، سيد خندان، شريعتي خ. تهران:
 1 پ.، بن بست يكم، شفاپي ك.، فرهنگسراي ارسباران

 26703262-021 تلفن:

 بخشايش  

 2537737583 تلفن: 143 پ.، 28 ك.، شهدا خ. قم:

 برترين انديشه  

 تلفن: 44 پ.، 29 ك.، پروين خ.، جي خ. اصفهان:

3132294944 

 بزم قلم  

 تلفن: 62 پ.، 8سواران ، سواران خ.، توحيد م. قم: 

2538838036 

 بلور  

پ. ، جنب مسجد، ك. آفخرا، خ. امام خميني رشت: 
 1333245575 تلفن: انتشارات بلور، 80

  موعود (عج)بنياد فرهنگي مهدي  

، انيد عليبن بست شه، ك. آمار، ه(شهدا)يخ. صفائ قم: 
 2537841130 تلفن: 26پ. 

 نشربه  

كارگر شمالي باالتر از چهارراه نصرت  خ.انقالب  م. تهران:
 2188951740 تلفن: سوم ط. 16 پ.طاهري  ك.

 بيژن يورد  

 ط.، 3 پ.، افق ك.، 45طالقاني ، طالقاني خ. بجنورد: 
 5832235825 تلفن: 2+

 بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران  

مريم.  خ.نبش  - نلسون ماندال( آفريقا سابق) خ. تهران:
 2124551290 تلفن: . برج بيمه2 پ.

 المللي حافظبين  

مقابل ، بالن و وحيديهبين ايستگاه س، دماوند خ. تهران:
 2177812155 تلفن: 878 پ.، كلينيك قدس

 پرنيان انديش  

پ. ، 1انتهاي يزدانيان ، م. اختياريه، پاسداران تهران : 
 2122569274 تلفن: 3ز. ، 1
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 پيام كوثر  

 پ.، برهاني ك.، ابتداي كارگر شمالي، انقالب م. تهران:
 2166412338 تلفن: 1منفي  ط.، 20

 پيدايش  

 يژاندارمر يشهدا خ.، يفخرراز خ.، انقالب خ. تهران:
 2166970270 تلفن: 86 پ.، يغرب

 پيشروان  

 تلفن: 59 پ.وحيد نظري  خ.انقالب  خ. :تهران 

2161094311 

 مدارپيشگامان پژوهش  

 پ.، نبش يگانه، ماهشهر خ.، كريم خان زند خ. تهران:
 2188345217 تلفن: سوم ط.، 12واحد ، 3

 پيك ريحان  

ط. ، ساختمان غنچه، نبش الله ششم، خ. شهدا گرگان:
 1732239098 تلفن: دوم

 تايماز  

، 158 پ.، خ روانمهر، خ كارگر جنوبي، انقالب م. تهران:
 13145-648صندوق پستي: ، مراسالت: تهران 3 ط.

 2166402744 تلفن:

 تيمورزاده  

سوم  ط.، 111 پ.، خ كريمخان زند، هفت تير م. هران:ت
 2188809090 تلفن: انتشارات تيمورزاده، شرقي

 جاجرمي  

 ط.، وحيد نظري خ.، ابوريحان خ.، انقالب خ. هران:ت 
 2166974502 تلفن: 30 پ.، همكف

 جامعة القرآن الكريم  

فرعي اول دست ، 6شماره  ك.، 10معلم ، معلم خ. قم : 
 2537746882 تلفن: 6 پ.، راست

 جمال  

 تلفن: 422 پ.، نهم ك.، 21معلم ، معلم خ. قم: 

2537742528 

 جهان جام جم  

، نژاد غربيلبافيخ. ، خ.كارگر جنوبي، م. انقالب تهران:
 2166596618 تلفن: 5پ. ، انتهاي ك. سيمين

 

 جهاني  

 تلفن: 34پ. ، 29چمران ، خ. چمران بجنورد: 

05832210741-2 
 چكه  

، بعدازتقاطع سهروردي شمالي، شهيدبهشتي خ. تهران:
 2188547295 تلفن: 3 پ.، نكيسا ك.، كاووسي فر خ.

 چهار درخت  

از نبش معلم ، خرداد 15 خ.و  44بين معلم  بيرجند: 
 5632433286 تلفن: فوقاني ط.، مغازه دوم 44

 چهارخونه  

 19پ.، برهاني ك.، كارگر شمالي، انقالب م. تهران:

 2166944932 تلفن:

 چويل  

 7433230402 تلفن: 10 پ.، 9ارم ، بلوار ارم ياسوج: 

 حديث راه عشق  

بست بن، كوي حاج محمد جعفر، عبدالرزاق خ. اصفهان: 
 3195011051 تلفن: 51 پ.، غدير

 حلي  

، براتي ك.، فردوسي م.نرسيده به ، انقالب خ. تهران:
 2166737338 تلفن: 14واحد،  7ط.، 16پ.

 خرسندي  

نرسيده ، لبافي نژاد خ.، فخر رازي خ.، انقالب خ. تهران:
 2166971034 تلفن: 2واحد ، 174 پ.، دانشگاه خ.به 

 خورشيدباران  

بين ، خ دامپزشكي، بزرگراه نواب، جمهوري م. تهران:
 تلفن: 2واحد  -236پ - خوش و قصرالدشت

2166872686 

 دانشگاه علوم اسالمي رضوي  

ت ـ دانشگاه علوم يحرم مطهر ـ صحن هدا مشهد: 
 تلفن: ت مركز پژوهش دانشگاهيريـ مد يرضو ياسالم

5132257089 

 نگاردانش  

، وحيد نظري خ.، منيري جاويد خ.، انقالب خ. تهران : 
 2166400220 تلفن: 142 پ.، نبش وحيدنظري
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 درج سخن  

، 14 پ.، شهيد نوريان ك.، بلوار استقالل بجنورد: 
 5832260309 تلفن: انتشارات درج سخن

 دريافت  

روي وزارت (روبهيفاطم م.ده به ينرس، يخ فاطم تهران :
 تلفن: دوم ط.ـ  4پ. ، هومان ك.، خ. دوم، كشور)

2188391374 

 دف  

حد فاصل ، زير پل سيدخندان(خ. ميرمطهري) تهران:
 (همكف) نشر دف، 64 پ.، بين شريعتي تا سهروردي

 88501646-021 تلفن:

 دفتر نشر فرهنگ اسالمي  

خ. ، خ. آزادي، خ. وفامنش، هروي م.، پاسداران تهران:
 22940054-021 تلفن: 23 پ.، مريم ك.، افتخاريان

 دنياي تغذيه  

 ك.نبش -بين توحيد و باقرخان-ستارخان تهران:
 تلفن: چهارم غربي ط. 57 پ.-اكبريان آذر

2166435666 

 دنياي نو  

 همكف ط.، 300پ.، نيفرورد 12 خ.، انقالب خ. تهران:

 2166402571 تلفن:

 ذكر  

 پ.، محتشم خ.، فلسطين جنوبي خ.، انقالب خ. تهران:
 2166410041 تلفن: اول غربي ط.، 20

 رامان سخن  

 تلفن: 94 پ.، حانيخ. ابور، خ. انقالب تهران:

9149813927 

 راه انديشه  

 ك.، جمالزاده جنوبي، آزادي خ.اول ، انقالب م. تهران:
 2166421542 تلفن: 7 پ.، جمشيد

 روايت فتح  

، 4 پ.، پورخ. فالح، خ. سپهبد قرني، فردوسي م. تهران:
 2188809748 تلفن: انتشارات روايت فتح، چهارم ط.

  
 
 

 ريحاني گرگان  

جنب ، 24آفتاب ، امام خميني خ.، شهرداري گرگان: 
 1732264220 تلفن: چاپخانه گرگان

 زائر  

موسسه ، شهيد مفتح م.، متري صدوق 45ابتداي  قم: 
 تلفن: انتشارات زائر، فرهنگي اقتصادي زائر

2532940853 

 گسترسايه  

چهار راه نادري رو به روي بيمارستان بوعلي  قزوين: 
 تلفن: 4دوم واحد  ط. 310 پ.جنب داروخانه قانون 

2833235305 

 سخنوران  

، بعد از ادوارد براوان، كارگر شمالي، انقالب م. تهران:
 2166476306 تلفن: اول ط.، 1407شماره 

 سفير اردهال  

، روي بانك مليروبه، بعد از مفتح، خ. سميه تهران:
 2188319342 تلفن: 4واحد ، 2ط. ، 118پ.

 سمت  

غرب پل يادگار امام ، بزرگراه جالل آل احمد تهران:
 تلفن: سازمان مطالعه و تدوين (سمت)، (ره)

2144246260 

 (ع)سيب صادق  

، شهيد مدني خ.پايين تر از گلبرگ و ، رسالت م. تهران:
 زنگ اول 10 پ.، 132 خ.، روبه روي بانك ملي ايران

 02177034515 -02177259020 تلفن:

 سيزده  

زنگ ، 47 پ.، (مرادي) 31 خ.، كوي نصر (گيشا) تهران:
 2188245805 تلفن: 1

 شركت انتشارات علمي و فرهنگي  

چهار راه حقاني ، بلوار نلسون ماندال(آفريقا) تهران:
-021 تلفن: 25 پ.، كمان ك.، (جهان كودك)

88774569-70 

  فرهنگي آموزششركت انتشارات كانون  

بست بن، نرسيده به انقالب، خ. فلسطين تهران:
 2166962555 تلفن: 110واحد ، 7شماره ، 1حاجيان
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 شركت انتشارات ويژه نشر  

 ك.، شهيد نجات اللهي (ويال) خ.، انقالب خ. تهران:
 2188910091 تلفن: 1 پ.، هواپيمايي

 نامه كودكان و شركت تهيه و نشر فرهنگ
  نوجوانان

، 24شماره ، عنصري ك.، ابوريحان خ.، انقالب خ. تهران:
 2166404383 تلفن: 1زنگ 

 شهبازي  

، محب ك.، بعد از پل باكري، بلوار فردوس غرب تهران:
 تلفن: 612واحد ، غربي 2بلوك بي، مجتمع ساحل

2144138644 

 صفار  

 پ.، بازارچه كتاب، نما بهمنيمقابل س، انقالب م. تهران:
 2166408487 تلفن: 6

 ضريح آفتاب  

دفتر مركزي موسسه فرهنگي ، 8امام خميني  مشهد: 
 تلفن: هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب _

5132280166 

 طبيب  

 تلفن: 68شماره ، آذر 16خ ، بلوار كشاورز تهران:

2183383 

 طلوع دانش  

روي ايستگاه مترو روبه، خ. پيروزي، م. شهدا تهران:
 2188345682 تلفن: 1پ. ، رستمي ك.، شيخ الرئيس

 طليعه سبز  

، مجتمع فردوس، ابتداي محمودنژاد، بلوار جمهوري قم: 
 2532611862 تلفن: 602واحد ، Bبلوك 

 طنين دانش  

برج جديد ، چهارراه شهيد بهشتي (منصور سابق) تبريز: 
 تلفن: 15واحد ، همكف حياط مترو ط.، ابريشم

4135595609 

 عصر جوان  

 تلفن: 167 پ.، آخر ط.، پاساژ قدس، ارم خ. قم: 

2537730037 

 

 فانوس  

جنب ، روزهيچهارراه ف، يد صدوقيبلوار شه كرمان: 
 3432445639 تلفن: ريچاپ كرمان تكث

 فدك ايساتيس  

نژاد و بين لبافي، منيري جاويد خ.، انقالب م. تهران:
 2166481096 تلفن: 10ساختمان ، جمهوري

 فرانگاه  

، حد فاصل كارون و قصرالدشت، مالك اشتر خ. تهران:
 2166838356 تلفن: 8واحد ، 3 پ.، كميمهربان  ك.

 فرشيم  

 112ساختمان فجر واحد  64,3بلوار شريعتي  مشهد: 

 5135230735 تلفن:

 فرهنگ دانشجو  

واحد ، 5 ط.، برج بهار، بهار جنوبي خ.، انقالب خ. تهران:
 77616351-021 تلفن: 599

 فروزش  

، نرسيده به چهارراه آبرسان، امام خميني خ. تبريز: 
 تلفن: انتشارات فروزش، نبش كوي بزرگمهر

4133369525 

 قدياني  

شهداي ژاندارمري  خ.، فروردين 12 خ.، انقالب تهران:
 2166404410 تلفن: 90پ.، شرقي

 (ع)قرآن و اهل بيت نبوت  

، پورسينا خ.نرسيده به ، آذر 16 خ.، بلوار كشاورز تهران:
 2188536795 تلفن: درب حياط، 25 پ.

 قو  
، ك. نوربخش، باالتر از تقاطع زرتشت، عصريم. ول تهران:

 14-02188813412 تلفن: 40پ. 

 كاگو  

، الوندي ك.، فروردين 12 خ.، انقالب خ. تهران:
 2166483427 تلفن: ساختمان انتشارات كاگو

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  

 24-22خالد اسالمبولي.شماره  خ.بهشتي.  خ. تهران:

 2188715545 تلفن:
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 كتاب ابرار  

نرسيده به بزرگراه يادگار ، آزادي خ.، آزادي م. تهران:
، 5 پ.، دكتر هوشيار م.ضلع شرقي ، شهيدان خ.، امام

 2166157338 تلفن: 2واحد 

 كتاب آبان  

 پ.، انيدار يفاتح يكو، يفخرراز خ.، انقالب خ. تهران:
 2166955012 تلفن: 10واحد ، 2

 كتاب تارا  

 خ.، بهار جنوبي و مفتح خ.بين ، انقالب خ. تهران:
 تلفن: واحد جنوبي انتشارات كتاب تارا، 8 پ.، خاقاني

2188824914 

 درمانيكتاب  

بن ، كامياب ك.، كارگر جنوبي خ.، انقالب م. تهران:
 2166423370 تلفن: 2 پ.، بست يكم

 كردگار  

 تلفن: مجتمع اقبال، نبش سقراط غربي، امانيه اهواز: 

6133339198 

 كمال انديشه  

، روانمهر خ. يابتدا، يكارگرجنوب خ.، انقالب م. تهران:
 تلفن: 6واحد، 1پ.، يبن بست دولتشاه

02166973663-5 
 گل آذين  

 پ.نژاد ـ لبافي خ.ابوريحان ـ  خ.انقالب ـ  خ. تهران:
 2166970816 تلفن: 4اول ـ واحد  ط.ـ  146

 گيسا  

، 7 پ.، رشتچي ك.، خ كارگر جنوبي، م انقالب تهران:
 2166125724 تلفن: 1رنگ ، 1واحد 

 ليالي  

جنب وكالت ، سمت راست، ابتداي خ. خواجو اصفهان: 
 3132204724 تلفن: 5پ. ، فرمتانت

 ليميا  

 تلفن: 3واحد 118 پ.سميه  خ.مفتح  خ. تهران:

2122893932 

 ماوشما  

، 3 پ.، فرزين ك.، فاضل شمالي خ.، كوي نصر(گيشا) تهران:
 2188270791 تلفن: زير همكف ط.

 مبتكران  

 تلفن: وحيدنظري خ.، فخر رازي خ.، انقالب م. تهران:
2161094311 

 محراب قلم  

شهداي  خ.، فروردين 12 خ.، انقالب خ. تهران:
 2166490879 تلفن: 104 پ.، ژاندارمري

 مرآت  

 پ.، ابتداي خردمند شمالي، كريمخان زند خ. تهران:
 2188821500 تلفن: چهارم ط.، 80

 مرسل  

كوي فرخ ، اهللا مدنيآيت خ.، شهيد رجايي خ. كاشان: 
 3155454513 تلفن: 37 پ.، 2

 مطيع  

، 11و  9ي ك.بين ، (بيگدلي) 28كوي ، صفاييه خ. قم: 
 2537835787 تلفن: 177 پ.

 منشور سمير  

، 13 پ.، رشتچي ك.، كارگر جنوبي، انقالب تهران:
 2166946656 تلفن: 4واحد 

 (س)مهر زهرا  

پانزده خرداد  خ.ابتداي ، چهار راه امام (ره) نجف آباد: 
 8 پ.، متر پس از چهار راه سمت چپ) 10جنوبي(

 3142618871 تلفن:

 مهر قائم  
، ابتداي خ. چهارباغ پايين، م. امام حسين (ع) اصفهان: 

 3132221995 تلفن: 751پ. 

 مهرآموز  

  6واحد 16خ. مينا پ. ، : تهران: خ. شريعتي1
مقابل دانشگاه تهران خ دانشگاه ، : تهران: خ انقالب2

 مجتمع تجاري دانشگاه ط. زير زمين نشر مهر آموز

 02166958140، 02122277624 تلفن:

 مهرگان دانش  

 ط.، 4 پ.، وصال ك.، 35 ك.، شهيدبابايي خ. قزوين: 
 2833229588 تلفن: دوم

 مؤسسه انتشارات اميركبير  

استقالل (چهارراه مخبرالدوله  م.، جمهوري خ. تهران:
سابق)ضلع جنوب شرقي ساختمان انتشارات اميركبير 

 2133926622 تلفن: سوم كتابهاي شكوفه ط.
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 مؤسسه بوستان كتاب  

 تلفن: 17 پ.، 14معلم ، معلم خ.، چهارراه شهدا قم: 

2537742155 

 مؤسسه خانه كتاب  

 تلفن: 1080 پ.، بين صبا و فلسطين، انقالب تهران:

2188318653 

  پژوهشي تاريخ  -هنري  -مؤسسه فرهنگي
  ادبيات كودكان

درب ، 26 پ.، شايان خ.، 23 خ.، آباديوسف تهران : 
 2188718757 تلفن: سمت چپ

 مؤسسه فرهنگي آرمان رشد  

 پ. -و ابوريحان دانشگاه خ.بين  -انقالب خ. تهران:
 تلفن: 38واحد  -10 ط. -ساختمان فروردين -1182

2166486013 

 مؤسسه فرهنگي دارالحديث  

نبش  -روبروي اداره برق، معلم خ.-چهار راه شهدا  قم: 
 تلفن: 37740523تلفن :  125 پ. -12 ك.

2537740545 

 مؤسسه فرهنگي فاطمي  

 پ.- ميرهادي شرقي خ.، جويبار خ.، فاطمي م. تهران:
 2188945545 تلفن: 2واحد 14

 مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان  

، نرسيده به پل كريمخان زند -سپهبد قرني خ. تهران:
 تلفن: 8شماره ، شهيد حقيقت طلب ك.

2188800324 

 مؤسسه فرهنگي منادي تربيت  

 ك.، طالقاني خ.تر از پايين، الهياستاد نجات خ. تهران:
 2188894296 تلفن: 26 پ.، بيمه

 مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران  

 خ. يروبرو يسرو شرق خ.كاج  م.سعادت آباد  تهران:
 2122085111 تلفن: 47 پ.عالمه 

 مؤسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان  

 پ.، شهيد محمدبيك خ.، جامي خ.، حافظ خ. تهران:
 2161978000 تلفن: دوم ط.، 14

 

  آوامتنمؤسسه نشر  

 ط.نيم 32 پ.، خ. منيري جاويد، انقالب م. تهران:
 2188888203 تلفن: زيرزمين

 ميرزاي شيرازي  

 مخابرات ابوذر، روي مركزروبه، چهار راه معدل شيراز: 

 7132335597 تلفن:

 مينوفر  

 پ.، 69/1جالل ، بلوار جالل آل احمد مشهد مقدس: 
 تلفن: 91895-1755آقاي سليماني (ص.پ: ، 116

5138323553 

 نخستين  

، تقاطع روانمهر، فروردين 12 خ.، انقالب خ. تهران:
 2166498148 تلفن: 227شماره 

 نقش و نگار  

 پ.، شهداي ژاندارمري، نيفرورد 12، م. انقالب تهران:
 2166950725 تلفن: 118

 نوروزي  

 تلفن: همكف ط.، بازار رضا -شهيد بهشتي خ. گرگان: 

1732242258 

 نوشته  

صد متر مانده به چهارراه ، فلسطين خ. اصفهان: 
 تلفن: ساختمان نويد، پشت ايستگاه اتوبوس، فلسطين

3132226445 

 نويد شيراز  

 22 خ. -پشت ارگ كريمخاني -بلوار زند شيراز : 
 7132226662 تلفن: انتشارات نويد شيراز-بهمن

 نيلبرگ  

 پ.، معين ك.نبش ، خ. دكتر قريب، خ. آزادي تهران:
 2166958205 تلفن: سوم ط.، 20

 هاوژين  

باالي آبميوه  ط.، مودت ك.نبش ، بعثت خ. ساري: 
 1133361239 تلفن: نشر هاوژين، بعثت

 هماي غدير  

شهيد  ك.، 30 ك.انتهاي ، شهيدان فاطمي خ. قم: 
 2537837111 تلفن: 199 پ.، اسحاقي
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 همسايه آفتاب  

 تلفن: 382 پ.، 19آموز دانش، بلوار وكيل آباد مشهد: 

5136077117 

 هنر اول  

 تلفن: 139 پ.، سينا ك.، خ. نصر، گلكار تبريز: 

4133284738 

 هوپا  

، 3/1 پ.، دوم الف ك.، بيستون خ.، فاطمي م. تهران:
 2188964615 تلفن: دوم غربي ط.

 يار مانا  

 تلفن: 46 پ. -19كوي  -مهرآباد خ. اصفهان: 

3132616360 

 ياقوت سپاهان  

نال يترم يروروبه، كاوه خ. يابتدا، فلكه شهدا اصفهان: 
 سالم يكتابسرا، م شفايجنب داروخانه حك، بابلدشت

 31334650652 تلفن:
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