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■ مقدمه 
اين فهرستگان، حاوی منتخبی از منابع آموزشی و تربيتی مناسب است كه در سال گذشته در دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی مورد 
بررسی قرار گرفته است. چنان كه ديده می شود، بخش قابل توجهی از اين منابع، شامل منابع مكتوب و به عبارت ديگر كتاب های آموزشی 
و تربيتی است. فهرست كامل كتاب های آموزشی مناسب سال، همانند گذشته در كتاب نامه های رشد دسته بندی و عرضه شده است كه 
نسخه های الكترونيكی اين كتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان كتاب قابل دستيابی و مطالعه است. برای ديدن اين كتاب نامه ها 

و منابع بيشتر، به وبگاه سامان كتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه كنيد.

■ چرا فهرستگان؟
طی 16 سال گذشته، يكی از اهداف دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، امكان انتشار كتاب نامه رشد به تعداد آموزشگاه های كشور و 
ارسال يک نسخه رايگان برای تک تک آن ها بود كه تا به امروز محقق نشده بود. اكنون بحمدهلل اين خواسته، با انتشار منتخبی از منابع 
آموزشی و تربيتی مناسب، ميسر شده و اين فهرستگان در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار می رود با اين فهرست منتخب، 

يافتن منابع آموزشی مورد نياز خصوصاً برای معلمان آسان تر از پيش باشد و پيامدهای مثبت آن انشاءاهلل در آينده نزديک آشكار شود. 
اتفاق خوب ديگری كه در فهرستگان افتاد، اين بود كه برای نخستين بار منابع آموزشی مكتوب و غير مكتوب در يک جا و در كنار هم 
به مدارس معرفی شدند. با اين اتفاق، همكاران فرهنگی ما، فقط با استفاده از مأخذ واحد، می توانند به رفع نيازهای مختلف خود در حوزه 

منابع آموزشی و تربيتی مبادرت ورزند.
 

■ آيا کتاب درسی کافی نيست؟ 
برخی استفاده از منابع آموزشی تكميلی را با وجود كتاب های درسی مفيد نمی دانند. اين تصور نادرست است. اين كار يک دليل ساده دارد؛ 
چون كتاب درسی معمواًل برای سطح متوسط دانش آموزان نوشته می شود و در يک كالس درس همواره دانش آموزانی هستند كه باالتر از 
سطح متوسط يا به داليلی پايين تر از آن قرار دارند. طبيعی است كه گروه دوم نياز به تمرين و تكرار بيش تری دارند؛ در حالی كه فرونشاندن 
تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح كالس ميسر است و اين وظيفه يک معلم كاردان است كه شاگردانش را شناسايی 
و به هر يک منابع مناسب او را معرفی كند. منابع آموزشی و كمک درسی، كم و بيش، در همۀ كشورهای دنيا مورد استفاده قرار می گيرند!
نكته مهم ديگر اين است كه استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايی مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جای متن 

ِصرف، می تواند كيفيت يادگيری را افزايش دهد.
البته "جايگزين كردن كتاب های كمک درسی به جای كتاب درسی" قطعاً كاری نادرست است و از آن ناپسندتر، "اجباری" كردن استفاده 
از منابع آموزشی و تربيتی و تحميل هزينه های اضافی به خانواده هاست. هيچ گاه و در هيچ شرايطی نبايد اصل اختياری بودن استفاده از 

منابع آموزشی ناديده گرفته شود.
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■ مرجعی مطمئن برای معلم
با توجه به تنوع و فراوانی منابع از سويی و مشغله های زياد مربيان، وجود اين فهرستگان، كه در آن منابع آموزشی و تربيتی جديد 
بررسی و مناسب ترين آن ها معرفی شده، حقيقتاً غنيمتی بزرگ است. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا 
با برنامه های آموزشی اين منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 منبع، برای دانش آموزان يا 
همكاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعی است كه يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار كمتری را می تواند بررسی 

و با هم مقايسه كند. البته انتخاب نهايی از بين همين منابع معرفی شده نيز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

■ منابع آموزشی مناسب را از کجا تهيه کنيم؟ 
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشی آورده شده است. برای تهيه منابع می توان با مراجعه به انتهای 

فهرستگان، با ناشر يا توليد كنندگان آن ها تماس گرفت.
"پخش مدرسه" نيز عهده دار تهيه كتاب های درخواستی مديران و معلمان محترم و ارسال آن ها به آموزشگاه هاست. با پخش مدرسه 

می توانيد با شماره 88843950 )021( تماس بگيريد و منابع مورد نياز خود را سفارش دهيد. 

■ درباره اين فهرستگان
در فهرستگانی كه پيش رو داريد تعداد 131 عنوان كتاب آموزشی و تربيتی و 2عنوان منبع آموزشی غير مكتوب معرفی شده است.

كتاب های معرفی شده برای نخستين بار در سال 1394 يا يک سال قبل از آن منتشر شده اند و گزيدۀ 641 كتاب مناسب هستند. 
همچنين از كتاب های معرفی شده، 110 عنوان كمک آموزشی، 3 عنوان كمک درسی و 18 عنوان تربيتی است. 

■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفی شده در اين فهرستگان، بر اساس موضوع، و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفی منابع، چكيده ای از 
محتوا يا اطالعاتی درباره آن ها داده شده است. در پايان هر فهرستگان نيز نمايه هايی تنظيم شده است كه يافتن منبع مورد نياز را برای 

خوانندگان آسان می كنند. شماره هايی كه در اين بخش آورده شده است، ناظر به شماره رديف منابع در فهرستگان است. 

■ همكاران ما در اين فهرستگان
چنان كه گفته شد كارشناسان و ارزيابان زيادی در ارزيابی منابع آموزشی با ما همكاری می كنند. در اين بخش نام همكارانی كه در 

ارزيابی منابع اين فهرستگان ما را ياری داده اند، به تفكيک موضوع آورده شده است:
چنان كه گفته شد كارشناسان و ارزيابان زيادی در ارزيابی منابع آموزشی با ما همكاری می كنند. در اين بخش نام همكارانی كه در 

ارزيابی منابع اين فهرستگان ما را ياری داده اند، به تفكيک موضوع آورده شده است:
■ برق: مجتبی انصاری پور، غالمرضا شمسايی، محمود صموتی، سعيد كبگانيان، محسن كيا، عبداهلل مبينی، مهربان نجفی 

■ بهداشت و کودکياری: اكرم دهقانی، سارا فرجاد
■ تربيت بدنی: طيبه ارشاد، علی شاه محمدی

■ حسابداری و بازرگانی: بتول آقا علی عطاران، داود سلطانی، كبری نور شاهی
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■ داستان: محمدعلی قربانی، حبيب يوسف زاده
■ رايانه: محمدرضا شكرريز، محمدرضا يمقانی

■ شعر: حسين احمدی، محمدحسن حسينی
■ علوم تربيتی: امير رون، محمود معافی

■ عمران: مالک مختاری
■ کشاورزی: حسين اكبرلو، جليل تاجيک، مجيد شجاعی، نبی اهلل محمدپور

■ مديريت خانواده: محرم بانو بابايی، محبوبه خلفی، سعيد راصد، ابراهيم شكا، فرهاد صبری، خليل صداقت پيشه، محمدرضا قدير زاده، 
مهربان ميالنی، فرحناز نژادی، رحمان هاشمی

■ مكانيك: امير بهادر بهادران، ناصرجمادی گلفرانی، حسين دادور، محمد حسين قاسمی افشار، احمد محمودزاده، حميد يزدانی
■ مواد: رابعه شيخ زاده، مير رضا طاهری، طيبه كنش لو، حسن مخلصيان

■ هنر: صديقه آجورلو، پرستو آريا نژاد، مژگان اصالنی، خديجه بختياری، مهرانگيز دژآگاه، جواد رضاييان، فاطمه صنعتی، بشری گل بخش، 
رضا مهدوی

■ راهنمای استفاده از اين فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک كتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات ضمن معرفی كتاب به ما می گويد كه 
كتاب چه محتوايی دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مكتوب، به جای ناشر )توليد كننده( به جای سال نشر 

)سال ساخت( و به جای چكيده )معرفی( آورده شده است. 
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 قدم اول برای تهيه نقشه قطعات صنعتی و ساخت ماشين آالت، تقويت ديدن و قدرت تجسم است. كسب اين مهارت با دقت در اجزا و سطوح ناشناخته 
قطعات ميسر است. اين اثر با تأكيد بر تأثير مدل های واقعی و تجاری در يادگيری، شامل تمرين های هدفمندی در رابطه با رسم سطوح مستوی تخت، 

مستوی شيب دار و سطوح انحنا دار و تركيبی است.

چكيده

وحيدی، عبدالنبی
 غالمرضايی، حميدرضا

مؤلف

-

نام مجموعه

تهران: مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان، 1394

 محل نشر: ناشر، سال نشر

مجموعه تمرينات ترسيم نما  
از روی مدل

 نام کتاب

 156ص

مجموع صفحات 

سلطاني

قطع کتاب

113

شمارة مدخل

هنرجو، هنرآموز

مخاطب

 دهم و سوم

پايه

طراحی صنعتی، تمرين ها، آموزش

کليدواژه
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1. كرمی، رحيم/ اميری جم، هانيه. تكنولوژی دستگاه های  دورنگار )فكس(. تهران: نيلبرگ، 1394. 
182ص. وزيری 

مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرجو، هنرآموز، ساير كارشناسان 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: چاپگرها، تجهيزات كتابخانه ها، خروجی ها 

چكيده: اثر حاضر دربردارنده نكته های كليدی درباره طرز كار دستگاه های دورنگار، چاپ و اسكنرها است. در هر 
فصل انواع روش های عيب يابی و تعمير اين دستگاه ها توضيح داده شده و در ادامه هر بحث، مجموعه تمرين هايی 

برای يادگيری بهتر و جمع بندی مطالب ارائه گرديده است. 

2. جبارزارع، امراله/ رضايی، محمدعلی. راهنمای کاربردی ترانسفورماتورهای قدرت. اصفهان: ياقوت 
سپاهان، 1394. 248ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: مهندسی برق، خودآموزها، منابع اطالعاتی 

چكيده: در كتاب حاضر مفاهيم و ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت به بيانی تخصصی تشريح شده است. يک 
لوح فشرده آموزشی نيز به كتاب ضميمه است كه طی آن، مطالب تئوری و توضيحات فنی با عكس ها و فيلم های 
آموزشی همراه شده است. برای غنی تر كردن معلومات مخاطبان، نسخه الكترونيكی بعضی از كتاب های مرجع 

همراه با استانداردها و كاتالوگ های ترانسفورماتور نيز در اين لوح ارائه آمده است. 

3. ذوالفقاری، شهرام/ پانيذ، محمود. فوت و فن سوم فنی و حرفه ای الكتروتكنيك. تهران: كاگو، 1394. 
272ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: تمرين ها، آموزش، مواد درسی
 

چكيده: اين كتاب، راهنمايی برای مطالعه درس و امتحانات است كه در آن سعی شده مهم ترين نكات و كليات 
مباحث تشريح و سؤاالت نمونه از انواع مختلف ارائه گردد. درواقع اين اثر يک منبع معتبر جهت استفاده برای 

يادگيری و شركت در آزمون های مختلف درس الكتروتكنيک است. 

 
4. فيروزان، حميده/ مهر افزا، مهرناز. پرخاشگری کودکان: دانستنی های الزم برای والدين و مشاوران از تشخيص 

تا درمان. تبريز: هنر اول، 1394. 100ص. رقعی 
مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرجو 

پايه تحصيلی: دهم وسوم 
کلمات کليدی: روان شناسی كودک، روش های روان درمانگری، اختالل های رفتاری 

چكيده: نويسنده برآن است تا عالوه بر بررسی عوامل ايجادكننده پرخاشگری فردی و جمعی در كودكان، راه های درمانی اين 
اختالل رفتاری را معرفی كرده و نحوه به كارگيری آن را با شيوه ای صحيح توضيح دهد. درمان كودكان پرخاشگر با روش های هنر 

درمانی، نقاشی درمانی، قصه درمانی و. . . به گونه ای است كه موجب جذب كودكان به فرايند درمان خواهد شد. 

بـــــر ق                                      

بهداشت  و کودکياری                                      



7 دورهآموزشمتوسطهفنیوحرفهایوکاردانش)1(

5. رضايی، سعيد. کفايت اجتماعی: کودکان با اختالل های رفتاری برون نمود و درون نمود. تهران: 
آوای نور، 1394. 240ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: بهداشت روانی، روان شناسی كودک، رفتار اوليا و فرزندان 

چكيده: اكثر بچه هايی كه رفتارهای ضد اجتماعی دارند با قانون شكنی و پرخاشگری حقوق اوليه ديگران را ضايع 
می كنند، دچار ناراحتی های اختالل سلوک، نافرمانی مقابله ای و بيش فعالی هستند. برخی نيز به خاطر افسردگی، 
اضطراب و كم رويی از موقعيت های اجتماعی كناره می گيرند. در اثر حاضر ضمن تشريح عاليم هر يک از 

بيماری های فوق، به ريشه يابی آنها پرداخته شده و راهكارهای مقابله و درمان توضيح داده شده است. 

6. فرخ مهر، حسين. نكته هايی برای پروردن کودک. نجف آباد: مهر زهرا )س(، 1394. 140ص. رقعی 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: سوم 
کلمات کليدی: روان شناسی كودک، روان شناسی تحولی، مراحل رشد و تحول 

چكيده: تعليم و تربيت كودكان به بيداری، هوشياری، دانايی و نظم والدين و مربيان نياز دارد. با نيروی عقالنی 
می توان از آشفتگی ها كاست و شرايطی پديد آورد تا شخصيت كودكان به درستی تكوين يابد. اين كتاب توصيه ها و 
اطالعاتی درباره تربيت و پرورش كودک در اختيار خوانندگان قرار می دهد. همچنين نگارنده توصيه ها و روش هايی 

برای تقويت رفتارهای پسنديده آنها و اصالح كاستی ها و عادت های نادرست فرزندان ارائه می دهد. 

7. ساترلند، چارمين. تربيت بدنی بدون سالن  ورزشی )فعاليت های بدنی ويژه فضاهای رايج  آموزشی(. زهرا 
استيری، رزا رهاوی. مشهد: اميد مهر، 1394. 440ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: ورزش، تمرين ها، سالمت 

چكيده: اين اثر به مخاطب كمک می كند تا بتواند نقاط ضعف خود را در زمينه تربيت بدنی به فرصت هايی پربار از 
فعاليت ها تبديل كند و بتواند آن ها را بدون توجه به محدوديت های فضايی و در هر مكانی انجام دهد. در اين اثر 
به صد نمونه از بازی ها و فعاليت هايی كه متناسب با استانداردهای ملی انجمن جهانی ورزش و تربيت بدنی كه 

در فضاهای كوچک بهره وری دارند، اشاره شده است. 

8. آرمسترانگ، مايكل. چگونه مدير بهتری باشيم )راهنمای  كامل مهارت های  اساسی و تكنيک های  كارآمد 
در مديريت(. اميررضا محمودی . . . ]وديگران[. تهران: فدک ايساتيس، 1394. 390ص. وزيری 

مخاطب: مدير، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: مهارت  های رفتاری، رهبری 

چكيده: اثر مصور حاضر، ابزاری است خارق العاده برای همراهی و جهت دهی و آموزش تمامی مهارت های 
مديريت كه با مهارت های زندگی هيچ فرقی ندارند. طبقه بندی تكنيک ها و مطرح شدن آن ها به شيوه ای موجز و 
گويا با مثال و بررسی موارد واقعی به خواننده اين امكان را می دهد تا در هر شرايطی خود را با رويدادهای جديد و 

نيازهای نو تطبيق دهد و بهترين عملكرد را داشته باشد. 

ری
کيا
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تــربيت  بدنــی                                      

حسابداری و بازرگانی                                      
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9. پالچيو، آر. جی. رمان هايی كه بايد خواند: اعجوبه. فرح بهبهانی. تهران: پيدايش، 1393. 516ص. پالتويی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلی: دهم و سوم 
کلمات کليدی: ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل، رمان 

چكيده: اگوست پولمن با صورتی غيرطبيعی به دنيا آمده و به همين دليل تا به حال به مدرسه نرفته است. او حاال 
می خواهد وارد مدرسه ای جديد شود و كالس پنجم را شروع كند و تنها آرزويش اين است كه با او مثل بچه ای 

معمولی رفتار شود. اما شاگردان مدرسه جديد نمی توانند از كنار صورت غيرعادی او عبور كنند. 

10. يوسفی، محمدرضا. نوجوان: جمشيد شاه پادشاه نوروز. تهران: دانش نگار، 1394. 32ص. رحلی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلی: دهم و سوم
کلمات کليدی: داستان های حماسی، ادبيات فارسی 

چكيده: ضحاک كه به ياری اهريمن جانشين جمشيدشاه شده بود، نمی توانست پادشاهی كند و هر روز در 
گوشه ای از ايران زمين گروهی عليه او شورش می كردند. اين داستان به اقتباس از داستان های اساطيری شاهنامه 
فردوسی و به نثر امروز بازآفرينی شده است. پيروزی نمادين جمشيدشاه بر ضحاک و آغاز جشن های نوروز در فصل 

بهار به مناسبت پيروزی روشنی و نيكی بر اهريمن و تاريكی، خالصه ای از ماجرای داستان است. 

11. موسوی، فرزانه. گنجينه ادبيات كهن فارسی برای كودكان و نوجوانان: داستان  سمك عيار. تهران: 
مهرآموز، 1394. 96ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم و سوم

کلمات کليدی: ادبيات كهن، ادبيات كالسيک، ادبيات فارسی، ادبيات عامه 

چكيده: داستان های عاميانه ريشه ای بسيار قديمی در تاريخ زندگی يک قوم دارند. اين اثر حاوی داستانی است 
كه دالوری ها و آداب پيكار عّياران يا جوانمردان، آداب دربار و وضع زندگی طبقات مختلف مردم در عصر پهلوانی 
را بازگو می كند. قهرمان اصلی ماجراها، مظهر دالوری، خطرپذيری، تدبير و جوانمردی است كه حوادت داستان را 

با كارهای شگفت انگيز خود می آفريند. 

ذكر، 1394.  تهران:  ديندارلو.  مرضيه شجاعی  تلفنی.  داستان های  نوجوان:  داستان  جانی.  روداری،   .12
176ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم و سوم

کلمات کليدی: ادبيات خارجی، داستان كوتاه، نوجوانان 

چكيده: اين كتاب مجموعه ای است از داستان های كوتاه كه پدری بازرگان هر شب از هتل های تجاری مختلف، 
به صورت تلفنی برای دخترش تعريف می كند. داستان های اين كتاب تخيلی ــ علمی است. شادی و القای 
خوشبختی از عناصر جدايی ناپذير اين داستان هاست كه شكفتن يک لبخند را به قصد تعليم و تربيت برای كودكان 

و نوجوانان خلق می كند. 

داستــــان
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13. لويی  استيونسن، رابرت. رمان كالسيک نوجوان-19: دکتر جكيل و آقای هايد. فرحناز عطاريان. تهران: 
قديانی، 1394. 128ص. وزيری 

مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرجو، هنرآموز 
کلمات کليدی: ادبيات نوجوانان، داستان های علمی- تخيلی، ادبيات ملل 

چكيده: »اگر ساختمان ها را به چهره هايی تشبيه كنيم، خانه ای كه االن مقابلش ايستاده ايد، يک چهرۀ سنگی 
از معلمی سخت گير است كه می داند شاگردانش قصد انجام كاری را دارند، اما نمی داند چه كاری«. اثر حاضر 
دربردارندۀ داستانی كوتاه شده است كه طرح آن بر اساس وحشت و هيجان ريخته شده است. اين داستان دارای 

عوامل تعليق و ابهام است و خواننده را تا پايان در بهت نگه  می دارد. 

14. الفتينگ، هيو. رمان های كالسيک نوجوان-18: سفرهای دکتر دوليتل. مازيار موسوی. تهران: قديانی، 
1394. 120ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: رمان، داستان های علمی-تخيلی، ادبيات ملل 

چكيده: »دكتر دوليتل در شهری بسيار كوچک به نام »پادلی« زندگی می كرد. او يک دكتر درست  و حسابی بود. 
مردی باهوش كه بيماران زيادی را درمان كرده بود«. رمان حاضر داستان پزشكی است كه عالوه بر درمان انسان ها، 

قادر به درمان بيماری های حيوانات است. او زبان حيوانات را فرا می گيرد و قادر می شود با آنها صحبت كند. 

15.  برآبادی،  محمود. رمان نوجوان:  شهريار نامه: بازنويسی از منظومه شهريارنامه سروده عثمان 
مختاری غزنوی. تهران: دانش نگار، 1394. 112ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: داستان های حماسی، ادبيات فارسی، ادبيات نوجوانان 

چكيده: شهريارنامه در اصل منظومه ای حماسی بوده كه در قرن ششم هجری از روی داستانی منثور سروده شده 
است. بخش مهم و اصلی داستان رويدادهای زندگی پهلوانی دلير و بی باک به نام شهريار پسر برزويه و نبيرۀ رستم 

را بازگو می كند. در اين بازنويسی بر ماجراهای زندگی شهريار تاكيد شده و رويدادهای حاشيه ای ذكر نشده اند. 

افق، 1394.  تهران:  قصه های شاهنامه جلد های10 تا 12.  آتوسا. قصه های شاهنامه:  16. صالحی، 
184ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو

پايه تحصيلی: دهم و سوم 
کلمات کليدی: داستان های تاريخی، ادبيات كالسيک، ادبيات فارسی، ادبيات نوجوانان 

چكيده: هر دری از شاهنامه فردوسی به درهای بسياری باز می شود كه با گذر از هر يک، به شگفتی های تازه ای 
در داستان پردازی می رسيم. در اين مجموعه نويسنده كوشيده است با روايت داستان جمشيد، ايرج و كيخسرو در 
مسيرهای ناشناخته تر اين اثر ادبی حركت كند و آنها را از زاويه ای نو و از درون متن ماجرا بازآفرينی كند. اثر به زبان 

ادبی و به نثر امروزی نگاشته شده است. 

ان
ــ

ــ
ست

 دا
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17. سيدعلی اكبر، سيدنويد. عاشقانه های ايرانی: کنيزک و پادشاه. تهران: افق، 1393. 36ص. جيبی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلی: دهم و سوم
کلمات کليدی: ادبيات كالسيک، ادبيات فارسی، داستان های عاشقانه 

چكيده: داستان های كهن ايرانی كه با بن مايه دلدادگی نگاشته شده اند برای خواننده فارسی زبان يادآور نگاشته های 
آشنا و به يادماندنی است. در اين ميان، مثنوی معنوی همانند بيشتر مثنوی های صوفيانه از داستان گويی برای بيان 
تعليمات تصوف استفاده می كند. اين كتاب ماجرای عشق پادشاه به كنيزک را با زبان امروزی و عاميانه بازآفرينی 

كرده است. 

18. سيلوراستاين، شل. الفكاديو شيری که جواب گلوله را با گلوله داد. حميد احمدی. تهران: كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 108ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم و سوم

کلمات کليدی: ادبيات ملل، داستان های علمیـ  تخيلی، مهارت های اجتماعی
 

چكيده: شخصيت اصلی داستان شير جوانی است و نويسنده در دنيای تخيلی كه می تواند به واقعيت نيز نزديک 
باشد به كودكان، پشتكار و سخت كوشی برای رسيدن به هدف را آموزش می دهد. همچنين به تصميم گيری و 

انتخاب درست هدف توجه شده و به رعايت بهداشت فردی در ال يه ای از طنز پرداخته شده است. 

19. لوئيس، سی.  اس. ماجراهای نارنيا: ماجراهای نارنيا )مجموعه 7جلدی(. پيمان اسماعيليان. تهران: 
قديانی، 1394. 792ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: ادبيات ملل، داستان های علمیـ  تخيلی 

چكيده: اين اثر شامل هفت كتاب مستقل است و هر داستان حوادثی در هم تنيده و تخيلی را بازگو می كند. 
محتوای قصه ها ماجراجويانه و رازآلود است و افسانه های هر كتاب خواننده را برای خواندن ديگر داستان ها ترغيب 
می كند. عنوان بعضی از داستان ها از اين قرار است: خواهرزاده جادوگر، شير، ساحر و كمد لباس، شاهزاده كاسپين 

و صندلی نقره ای. 

20. هادی پور، سهيال. رمان نوجوان: مسافران سرزمين خورشيد. تهران: افق، 1394. 296ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلی: دهم و سوم
کلمات کليدی: داستان های بلند، ادبيات نوجوانان، روان شناسی 

چكيده: كوه پری دختری است كه در تصادف يک دستش فلج شده، صورتش سوخته و مادرش را از دست داده 
است. او پدرش را مقصر می داند و از او متنفر است. كوه پری به شدت افسرده و گوشه نشين شده و حتی به مدرسه 
نمی رود. پدرش، منوچهر، او را به خانه مادرش در روستا می برد تا آب و هوايی عوض كند و حالش بهتر شود؛ اما 

اتفاقات جديدی برای او رخ می دهد.

ان
ــ

ــ
ست

 دا
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21. خورشاهيان، هادی. رمان نوجوان: مگه من چند نفرم؟. تهران: افق، 1393. 120ص. رقعی 
مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرجو، هنرآموز 

کلمات کليدی: ادبيات نوجوانان، رمان، داستان های بلند، روابط بين فردی 

چكيده: داستان كتاب حاضر درباره دو نوجوان به نا م های مجتبی و رضا است كه هر دو به نوعی نگران ازدواج 
مجدد مادر و پدرشان اند. ماجرا از  جايی كليد می خورد كه مجتبی در مترو متوجه ناپديد شدن تلفن همراهش 
می شود و در ادامه، رويدادهای گوناگون، بقيه داستان را رقم می زند. راوی كتاب اول شخص و يكی از اين دو نفر 

است و رمان از زاويه ديد او روايت می شود. 

22. عبدی، عباس. رمان نوجوان امروز: هنگام الکپشت ها. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 
1394. 270ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
کلمات کليدی: داستان های بلند، انقالب اسالمی، نوجوانان 

چكيده: اين رمان، زندگی پسری به نام عادل است كه در دروان سربازی به سر می برد. عادل در يكی از جزاير 
ايران خدمت می كند و حوادث اين داستان در سال های پيش از انقالب اسالمی رخ می دهد. رويداد اصلی داستان 
زمانی آغاز می شود كه چند تبعيدی سياسی را به پايگاه نظامی  خدمت عادل می آورند. رابطه عادل و دوستانش با 

تبعيدی ها و راز و رمزی كه ميان آن هاست، وقايع اصلی داستان را شكل می دهد. 

مركز  قم:  عقايد.  اصول  )جلدسوم(:  مطهری  استاد  انديشه های  سيد امر اهلل.  حسينی مؤمن زاده،   .23
بين المللی ترجمه و نشر المصطفی )ص(، 1394. 1040ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدی: اسالم، علم كالم، اعتقادات مذهبي 

چكيده: از نظر اسالم، آنچه در قلمرو ايمان است، آموختنش به همه افراد به صورت فرد به فرد واجب عينی است 
و به يقين بايد جزو قلمرو آموزش و تعليم و تفكر منطقی قرار گيرد. بر همين اساس، اصول دين يک امر تحقيقی 
است نه تقليدی. اين كتاب آرا و انديشه های استاد شهيد مرتضی مطهری درباره كسب شناخت و معرفت درباره 
موضوع قديمی علم كالم، يعنی اصول دين و عقايد، به معنای خاص خود و مسائل مربوط به هر يک از آن ها را 

دربرمی گيرد. 

24. دربندی، سيد محمد رضا. آغاز و انجام هستی و راهبری انسان؛ رويكردی نوين در طرح مباحث 
اعتقادی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394. 288ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدی: نظام های مذهبی، اسالم، قرآن 

چكيده: اديان الهی در اولين پيام های خود به موضوع آغاز و انجام هستی و راه هدايت انسان ها تأكيد داشته اند و 
سخن مشترک همه آنها، اعتقاد به وجود خدای يگانه، پيروی از پيامبران و يادآوری معاد بوده است. در اين كتاب 
سعی شده مباحث و مطالب به جای اينكه به صورت مقايسه ای يا تطبيقی ميان اديان بيان شود، به روش علمی 
و منطقی ارائه گردد. مطالب با محوريت معرفی ديدگاه های اسالم در باب پرسش های پربسامد تدوين شده است. 

ان
ــ

ــ
ست

 دا
 

دينــــــی                                      
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25. رضايی، محمدمهدی. چهل حديث عالمه شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری؛ شرح 40 روايت 
اعتقادی، اخالقی و اجتماعی. قم: جمال، 1394. 288ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: احاديث، اسالم، قرآن 

چكيده: بی شک روايات و سخنان ائمه اطهار )ع( در آثار شهيد مطهری بسامد بااليی دارد و كمتر بحثی می توان 
يافت كه در آن از احاديث استفاده نشده باشد. در اين كتاب از مجموع رواياتی كه استاد مطهری در كالم خود به 
صورت مستقل يا به مناسبت به آنها اشاره كرده است، چهل روايت اعتقادی، اخالقی و اجتماعی همراه با مطالب 
مربوط به آنها از ميان آثار پراكنده ايشان گردآوری، تلخيص و بازنويسی گرديده است. توضيحات مربوط به منابع 

آيات و نقل قول ها در پی نوشت ها و پاورقی های كتاب درج گرديده است. 

26. دين پرور، سيدجمال  الدين. دانشنامه نهج البالغه )جلد اول و دوم(. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان، 1394. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: فرهنگ اسالمی، امامان، دانشنامه 

چكيده: جلد اول و دوم اين كتاب بر اساس جديدترين استانداردهای دانشنامه نويسی تنظيم شده است كه با 
نگاهی جامع و با استناد به قرآن كريم به شرح مفاهيم و مضامين خطبه ها، نامه ها و كلمات قصار حضرت علی 
)ع( می پردازد. اثر حاضرموضوعاتی مانند دين، علم، فرهنگ، اخالق و سياست را دربرمی گيرد. همچنين مفاهيمی 

مانند اقسام ظلم، راه های عبرت پذيری و فقر را به طور كامل توضيح می دهد. 

27. پامر، مايكل. دربارة خدا. نعيمه پورمحمدی. تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1393. 668ص. 
وزيری 

مخاطب: هنرآموز، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
کلمات کليدی: خداشناسي، دانشمندان، فلسفه دين

چكيده: كتاب حاضر نوعی ارزيابی انتقادی از شش دليل ارائه می كند كه بی شک مهم ترين دليل ها برای اثبات 
وجود خدا در سنت الهياتی غرب هستند و گزيده هايی از برخی متن های اصلی مربوط به آن ها، پس از تحليل، 
آورده شده است. اين شش دليل را انديشمندانی چون هيوم، كانت، سويين برن و آكوئيناس بيان كرده اند و نويسنده 

می كوشد با رعايت انصاف، ميزان كفايت يا عدم كفايت اين دليل ها را در اثبات وجود خدا بررسی كند.

28. هدايتی  فخر داوود، ابوالفضل. زنگ ياسين. قم: مؤسسه بوستان كتاب، 1393. 120ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلی: دوم 
کلمات کليدی: علوم قرآنی، تفسير قرآن 

چكيده: اين نوشته تالشی است برای آشناكردن مخاطب با هدايت های استوار قرآنی. نويسنده با علم بر اينكه 
از رهگذر درک درست مفاهيم » ياسين« می توان به طرح كلی از كتاب حكيم دست يافت، در قالب گفت وگوی 

دوستانه معلم و شاگردان، گامی در جهت شناخت اين سوره و آموزه های معنوی آن برداشته است. 

ـی
ــ

ــ
دين
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29. جهانگير، محمدرضا/ قدسی، سيد شهاب. . . ]وديگران[. مجموعه كتاب های عالمه حلی: برنامه نويسی 
پايتون )1(. تهران: حلی، 1394. 120ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: نرم افزار رايانه ای، برنامه نويسی رايانه، زبان های رايانه 

چكيده: برنامه نويسی نگرش ما را نسبت به مسائل پيش رو در زندگی تغيير می دهد و به ما می آموزد كه چگونه 
در مواجهه با مشكالت و مسائل پيش رو آنها را تحليل و به قطعات قابل حل تجزيه كنيم و در نهايت راه حلشان 
را بيابيم. در اين كتاب عالوه بر مفاهيم پايه در باب كاربری رايانه و برنامه نويسی، زبان برنامه نويسی پايتون و 

چگونگی كاركرد آن به صورت گام به گام و همراه با مثال و تمرين های مرتبط آموزش داده شده است. 

30. لو، دوگ. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: طراحی شبكه. زهرا جاويد. تهران: آوند دانش، 1394. 
452ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: خودآموزها، علم رايانه، شبكه های اطالعاتی 

به ساخت يک شبكه  نوشته شده است كه عالقه مند  برای كسانی  اختصاصی  به طور  اين كتاب  چكيده: 
كامپيوتری  اند، اما با نقطه شروع اين كار و نحوه انجام آن آشنايی كافی ندارند. در اين اثر عالوه بر مزايای 
شبكه های رايانه ای، روش  پيكربندی رايانه های مجهز به ويندوز، اصول مديريت بهينه حساب كاربری، روش های 

مختلف تهيه نسخه پشتيبان و ديگر ابزارهای مرتبط به صورت مفصل شرح داده شده است. 

31. گلداسميت، مايک. شاهد عينی: کامپيوتر. شراره اسماعيل نمازی. تهران: ايده پردازان چكاد، 1394. 74ص. 
رحلی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم 

کلمات کليدی: خودآموزها، منابع اطالعاتی، دايرئالمعارف ها 

چكيده: رايانه دستگاهی است كه طبق دستورالعمل ها يا برنامه ريزی های خاصی عمل می كند. رايانه ها قادرند 
همه برنامه هايی كه به صورت صحيح كدگذاری شده اند را اجرا كنند. در كتابی كه پيش رو داريد، اطالعات 
تخصصی درباره انواع كامپيوتر و كاركردهای هر يک و نيز وسايل و ابزارهای مرتبط با علوم رايانه ای همراه با 

شكل معرفی شده اند. 

32. خليل نسب، مجيد/ كاظمی خسرقی، پروانه. رياضی عمومی 1 برای رشته حسابداری. تبريز: هنر اول، 
1394. 132ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: آموزش رياضی، مديريت مالی، پرسش ها 

چكيده: موضوع اين كتاب آموزش مهم ترين و اصلی ترين مفاهيم رياضيات رشته حسابداری است. پس از تعريف 
تابع، انواع آن همراه با مثال های متنوع توضيح داده شده است. در ادامه، مفهوم حد كه اساس حساب ديفرانسيل و 
انتگرال است، تشريح گرديده و روش های رفع ابهام از موضوع، همراه با مثال های بيشتر ارائه شده است. عالوه بر 

اين مطالب، مشتق، فرمول های آن و كاربردهای مهم آن نيز تشريح و بررسی شده است. 

رايـا نـــه                                      

رياضـی فنـی                                      
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33. بيات، مرتضی/ جزمقدم، رحيم. مباحثی در رياضيات مهندسی و کاربردهای آن ها. تهران: صفار، 
1394. 428ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدی: آموزش رياضی، مهندسی، تمرين ها 

چكيده: يكی از وظايف مهم مهندسان طراحی است و شرط الزم طراحی، تحليل است. كتابی كه پيش رو 
داريد دربردارنده شرح مجموعه مباحثی چون معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئی، توابع مختلط، روش تبديالت 
انتگرالی و. . . است. در هر فصل تالش شده موضوع درس به بيانی روان و با تأكيد بر حل مسئله تشريح گردد. در 

انتهای هر بخش، برای تثبيت يادگيری، تعدادی مسائل حل شده گنجانده شده است. 

تبريز: بهاردخت، 1394.  ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحليل آن ها.  34. جاللی كندلجی، مريم. 
168ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز، ساير كارشناسان 
کلمات کليدی: ادبيات فارسی، شعر، شاعران، ازدواج 

چكيده: ازدواج پادشاهان و پهلوانان ايرانی با زنان بيگانه، از ازدواج های پرشور » شاهنامه« فردوسی است كه 
هر كدام رويداد های دردناک و غم انگيز اين حماسه ملی را رقم زده اند. در اين كتاب 18 ازدواج نامبارک به وقوع 
می پيوندد كه تبعات آن ها در مناسبات و روابط سياسیـ  اجتماعی بررسی شده و همچنين نقش تقدير و سرنوشت 

در شكل گيری اين ازدواج ها تحليل می شود. 

35. يزدی، عباس. گلستان شعر و ادب فارسی: بوستان سعدی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1394. 210ص. وزيری 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدی: ادبيات فارسی، آثار ادبی، شاعران 

چكيده: اين اثر شامل زندگی نامه و متن كتاب »بوستاِن« شيخ مصلح الدين سعدی شيرازی شاعر و نويسنده بزرگ 
ايرانی است. بوستان يا » سعدی نامه« يک ديباچه و ده باب دارد. بوستان، آرمان شهر و مدينه فاضله سعدی نام 

گرفته؛ چرا كه در آن نكته های اخالقی، اجتماعی، تربيتی و سياسی بسياری بيان شده است. 

36. يزدی، عباس. گلستان شعر و ادب فارسی: داستان يوسف و زليخا )قصه يوسف و زليخا از ديدگاه 
قرآن کريم و مفسران قصه يوسف و زليخا از مثنوی هفت اورنگ حكيم جامی(. تهران: فرهنگ 

دانشجو، 1394. 272ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: دهم وسوم 
کلمات کليدی: ادبيات فارسی، شعر، پيامبران، داستان های بلند 

چكيده: سرگذشت حضرت يوسف )ع( و زليخا با استناد به قرآن كريم، به نثر و با تكيه بر كتاب » هفت اورنگ« 
نورالدين عبدالرحمان جامی از شاعران و نويسندگان معروف قرن نهم هجری به نظم ارائه شده است. داستان » 
يوسف و زليخا« نكات اخالقی بسياری را به مخاطبانش گوشزد می كند. جست و جوی عشق الهی در عشق زمينی 

يكی از مهم ترين پيام های داستان است. 

ـی
فنـ

ی 
ــ

اض
 ري

  

زبان و ادبيات فارسی                                      



15 دورهآموزشمتوسطهفنیوحرفهایوکاردانش)1(

37. يزدی، عباس. گلستان شعر و ادب فارسی: داستان های شاهنامه  فردوسی به نظم و نثر ساده و 
روان. تهران: فرهنگ دانشجو، 1394. 248ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: ادبيات كالسيک، داستان های حماسی، شاعران 

چكيده: كتاب حاضر شامل زندگی نامه حكيم ابوالقاسم منصوربن حسن فردوسی، شاعر و حماسه سرای ايرانی و 
داستان های »شاهنامه« به نظم و نثر ساده است. داستان ها ايستادگی و مقاومت ايرانيان را در برابر حوادث تلخ و 
دشواری ها بيان می كند كه برای هر ملت مقاوم و استقالل طلبی به وجود می آيد. انديشه ها، اندرز ها، حكمت های 

نياكان و آموختن راه و رسم زندگی از ديگر نكاتی است كه در اين داستان ها به چشم می خورد. 

38. عليدوست، محمد. ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 
1393. 906ص. رحلی 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدی: شعر، غزل 

چكيده: اين نسخه نفيس، كوششی است به منظور فراهم نمودن متن صحيح از اشعار خواجه شيراز كه شرح حال 
شاعر، فهرست اشخاص و بزرگان زمان وی و توضيح برخی ابيات و لغات مشكل را در بردارد. نيز شامل شرح 
اشعاری است كه به آيات و احاديث يا داستان های كتب ديگر اشاره دارند. فرهنگ اصطالحات و لغات و فهرست 

ديوان های استفاده شده در تهيه اثر به پيوست آمده است. 

و  قطعات  قصيده،  غزليات،  رباعيات،  زندگی نامه،  )شامل  رودکی  ديوان  عباس.  يزدی،   .39
مثنويات(. تهران: فرهنگ دانشجو، 1394. 128ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: ادبيات فارسی، شعر، شاعران 

چكيده: زندگی ابوعبداهلل جعفر بن محمد رودكی، از شعرای معروف اوايل قرن چهارم هجری در عصر سامانی و 
خالق »كليله و دمنِه« منظوم، شرح داده شده است. اين غزل سرای نامی در قالب های شعری مختلف شعر سروده 

است. معانی لغات مبهم متن در پانوشت كتاب درج شده است. 

40. كازرانی، عبدالصمد. روش آسان داستان نويسی و سرودن شعر. مشهد: ضريح آفتاب، 1394. 
424ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدی: ادبيات فارسی، نويسندگی، راهنمای آموزشی 

چكيده: مراحل مختلف داستان نويسی و سبک های نويسندگی در اين كتاب توضيح داده شده و نيز روش 
شاعران در سرودن شعرهای داستانی و غير داستانی از ديدگاه داستان نويسی اسطوره ای و نويسندگان 
معاصر بررسی شده است، همچنين درباره آشنايی با وزن شعر، قالب های شعری و مراحل عملی سرودن 

شعر سنتی بحث می شود. 
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41. يزدی، عباس. گلستان شعر و ادب فارسی: گلستان سعدی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1394. 168ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: دهم و سوم 
کلمات کليدی: ادبيات فارسی، شاعران، نثر 

چكيده: زندگی نامه و متن كتاب »گلستاِن« شيخ مصلح الدين سعدی شيرازی، شاعر و نويسنده بزرگ ايرانی قرن 
هفتم در اين كتاب آمده است. گلستان هشت باب دارد كه در آغاز آن سعدی از سيرت پادشاهان سخن می گويد و 
با كنايه هايی بر ضد درويشان شكم پرست ادامه می دهد و آنان را به صبر و تحمل و بخشش دعوت می كند و در 

پايان خود را حامی ثروتمندان و خداوندان نعمت می شمارد و هواداران فقر و درويشی را پاسخ می دهد. 

42. هاشمی، سيد سعيد. شعر نوجوان امروز: از نوک خودکار من ُگل می چكد. تهران: كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان، 1394. 44ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم و سوم

کلمات کليدی: ادبيات فارسی، شعر، نوجوانان 

چكيده: 15 قطعه شعر اين كتاب، عالوه  بر آنكه نوجوانان را با سادگی و زيبايی زندگی روستايی و عظمت آفرينش 
پروردگار آشنا می سازد، شور و شوق، طراوت و اميد را در آنان به وجود می آورد. همچنين تصاوير حس رهايی را 

در مخاطبان زنده می كند. 

43. نظری، مهديه. شعر نوجوان امروز: پرنده باران. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 
46ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: ادبيات فارسی، شعر، فضايل اخالقی 

چكيده: 19 قطعه شعر اين كتاب به تبيين برخی از نكات اخالقی اجتماعی مانند حفاظت از محيط زيست، تغيير 
در زندگی، لج بازی نكردن، اميد به آينده، راه و رسم دوستی پرداخته است. تصاوير نيز با مفاهيم متن مرتبط است. 

44. لطف اهلل، داود. شعر نوجوان امروز: کنار ايستگاه دل. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 
1394. 56ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم و سوم

کلمات کليدی: ادبيات فارسی، شعر، نوجوانان 

چكيده: كتاب حاضر دربردارنده 19 قطعه شعر به همراه تصاويری مناسب با متن است. در اين اشعار به موضوعاتی 
چون عشق و پايداری در آن، شناخت خدا با توجه به جهان كائنات، تنهايی و توجه به همنوع اشاره شده است. 
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45. شعبان نژاد، افسانه. شعر نوجوان امروز: يك شعر بی طاقت. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان، 1394. 54ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم و سوم

کلمات کليدی: ادبيات فارسی، شعر نو، نوجوانان 

چكيده: 21 قطعه شعر اين مجموعه با تصاوير مرتبط با متن همراه است. شاعر، خوانندگان را از غم های زودگذر 
برحذر می دارد و توجه آن ها را به شادی و رويدادهای زيبای زندگی و جهان پيرامونشان معطوف می سازد. جان 

بخشی، يكی از آرايه هايی است كه در اين اشعار به چشم می خورد. 

46. محمودی، حسن. خورشيد را نمی توان ديد: حجاب، ماهواره و ارتباط دختران و پسران. قم: همای غدير، 
1394. 104ص. رقعی 

مخاطب: والدين، مشاور، هنرآموز 
کلمات کليدی: فرهنگ اسالمی، كتاب های آسمانی، اعتقادات مذهبی 

چكيده: اين كتاب در روايتی داستان گونه و روايی و با تأملی در آيات قرآن كريم و تفسير آن ها، موضوع »حجاب« 
را تبيين و اثبات كرده است كه حجاب هيچ منافاتی با آزادی ندارد. همچنين، نحوه برقراری ارتباط صحيح در جامعه 

اسالمی نيز در نگاهی مختصر توضيح داده شده است. 

از  دنيا می تواند  )آنچه  درس های فنالندی  افزايی:  دانش  كتاب های  پاسی. مجموعه  47. سالبرگ، 
تغييرات آموزشی فنالند بياموزد.( علی رضا مقدم، طيبه  سهرابی. تهران: مرآت، 1394. 192ص. وزيری 

مخاطب: مدير، هنرآموز 
کلمات کليدی: نظام های آموزشی، آموزش وپرورش تطبيقی، تربيت معلم 

چكيده: فنالند سيستم آموزشی منحصربه فردی دارد، زيرا از حدی متوسط طی سه دهه اخير به يک سيستم 
آموزشی پيشرفته با عملكرد قوی تبديل شده است. اين كتاب اصالحات آموزشی اين كشور را شرح می دهد كه عمومًا 
با بهره گيری از تجارب بين المللی، درون زا بوده و در سطح خرد و كالن می تواند از سوی سياست گذاران اعمال شود. 

48. مكسول، جان. سی. رهبران موفق، بهترين سؤال ها را می پرسند. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 
1394. 208ص. رقعی 

مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرآموز 
کلمات کليدی: مديريت گروهی، روان شناسی صنعتی، ويژگی های رهبری

 
چكيده: اگر می خواهيد موفق شويد و استعداد رهبری تان را تقويت كنيد، بايد به سؤال كردن عادت كنيد. در اين 
كتاب راهكارهايی آموزش داده شده كه با بهره گيری از هنر پرسيدن، به مخاطب می آموزد چگونه رشد كند، با 

ديگران ارتباط برقرار كند، خود را به چالش بكشد و به پيشرفت تيم كمک كند. 
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49. اسدی، عباس/ سلمان پور، امير. کرامت انسانی در حقوق رسانه. تهران: آثار فكر، 1393. 144ص. وزيری 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدی:  انسان شناسي، رسانه هاي گروهي، حقوق رسانه

چكيده: اعتقاد به كرامت انسان، سنگ بنای وضع قواعد حقوق بشر است. حق های بشر صرفاً بر پايه كرامت انسانی 
توجيه پذير هستند. بر پايه همين كرامت انسانی، مصاديق حق به رسميت شناخته می شود و چهره يک گزاره صرف، 
مبدل به يک اصل حقوق بشری و يک قاعده الزام آور می شود. كرامت انسانی در حوزه حقوق ارتباطات دارای ارزش 
بسيار زيادی است و از مسائل پر دغدغه در قانون مطبوعات، جرائم اينترنتی و هتک حيثيت اشخاص است كه توجه 
به آن مشكالت بسياری را كه در قوانين و مقررات مربوط به اين حوزه درگير آن هستند را حل خواهد كرد. كتاب 
حاضر به بررسی جايگاه كرامت انسانی در حقوق رسانه اختصاص يافته است. در اين اثر موضوعاتی چون جايگاه 
كرامت انسانی در نظام حقوقی رسانه ای جهانی و منطقه ای، كرامت انسانی در نظام های حقوقی رسانه ای ملی، بررسی 

ضمانت های اجرای نقض كرامت انسانی در قوانين و مقررات رسانه ای و وظايف دولت ها و ... مطرح شده است.

50. نوابی نژاد، شكوه . . . ]وديگران[. علوم تربيتی: مبانی راهنمايی و مشاوره. تهران: سمت، 1393. 466ص. 
وزيری 

مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرآموز 
کلمات کليدی: مشاوره، خدمات اطالع رسانی، منابع اطالعاتی 

چكيده: روش های راهنمايی و مشورت طی دوره های گوناگون تاريخی تحوالت مثبتی را تجربه كرده است. در 
اين كتاب سعی شده قلمرو و حوزه های اصلی رشته راهنمايی و مشاوره به مخاطبان معرفی گردد. در گام نخست 
اطالعاتی در زمينه تاريخچه راهنمايی و مشاوره در ايران ارائه گرديده و در ادامه، نظريه های گوناگون و كاربردهای 

اين رشته در عرصه های مختلف تشريح و قلمروها و حوزه های اصلی اين رشته معرفی شده است. 

51. نوری، علی. علوم تربيتی: مبانی و اصول عصب شناختی يادگيری و تربيت. تهران: سمت، 1393. 
258ص. وزيری 

مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرآموز 
کلمات کليدی: روان شناسی آموزش و پرورش، برنامه ريزی آموزشی، فناوری و علوم تجربی 

چكيده: نظريه پردازان و برنامه ريزان تربيتی می توانند با اتكا به مبانی و اصول عصب شناختی يادگيری، به توصيف 
جامع تری از ماهيت پديده های تربيتی دست  يابند و در پی آن، برنامه های مدارس را بهبود بخشند. نگارنده در 
اثر پيش رو ضمن مروری جامع بر پيشينه نظری و تجربی مرتبط با مطالعات عصب شناختی- تربيتی، مبانی و 
اصول و كاربردهای تربيتی مبتنی بر اين پژوهش ها را تحليل و توصيف كرده است. در اين كتاب سعی شده بخش 

گسترده ای از دانش معتبر عرضه گردد و به كار گرفته شود. 

52. كريمی، طيبه. مسئوليت و ويژگی های يك معلم موفق. ساری: هاوژين، 1394. 248ص. وزيری 
مخاطب: مدير،مشاور، هنرآموز 

کلمات کليدی: تعليم و تربيت، راهنمای آموزشی 

چكيده: معلم زمانی می تواند در ادای رسالت تعليم موفق باشد كه در تمامی مراتب، چه به لحاظ ظاهری و چه 
به لحاظ اخالقی، در حد اعالی خود باشد. در اين مطالعه با شرح خصوصيات و ويژگی های معلم موفق و توضيح 
بازتاب آن در رفتار دانش آموزان، سعی بر آن بوده است كه شخصيت معلم به عنوان يک شخصيت عميق، پايدار 

و الگو برای دانش آموزان معرفی شود. 
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53. حسنی، محمد. مالحظات جنسيتی در نظام تربيت رسمی و عمومی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان، 1394. 216ص. وزيری 

مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرآموز، ساير كارشناسان 
کلمات کليدی: تفاوتهاي جنسي، نقش جنسيت 

چكيده: امروزه كمتر جامعه ای است كه در سياست گذاری های خود موضوع جنسيت را مدنظر قرار ندهد. برنامه های 
آموزشی نظام تربيت رسمی و عمومی نيز در اين زمينه با پرسش ها و مناقشه هايی روبه رو هستند و در برخی موارد 
نياز به بازبينی دارند كه بايد با بسترهای فرهنگی و اجتماعی جامعه تناسب داشته باشند. مؤلف با انجام پژوهش 
و مصاحبه روی جامعه هدف، به مباحث نظری و ارائه تعريف جنسيت پرداخته و به اين پرسش پاسخ می دهد كه 

چگونه و در چه سطحی مالحظات جنسيتی در نظام های اجتماعی و برنامه های تربيتی بايد صورت بگيرد. 

براساس  قرآن  باره  در  پاسخ  و  بدانيم؛ 114 پرسش  بيشتر  قرآن  مهدی.  از  54. خسروی، 
شناختنامه قرآن . قم:  مؤسسه فرهنگی دارالحديث ، 1394. 176ص. رقعی 

مخاطب: هنرآموز 
 کلمات کليدي: كتاب های آسمانی، اسالم، پيامبران 

چكيده: مهم ترين راه شناخت قرآن، آشنايی با خود كتاب و نيز سخنانی است كه پيامبر و اهل بيت )ع( درباره آن 
فرموده اند. در اين كتاب به 114 پرسش درباره قرآن و موضوعات وابسته به آن پاسخ داده شده است تا شناخت 
كاملی از آن حاصل شود. ريشه و معانی واژه آن، نزول قرآن و حاالت جسمی و روحی پيامبر هنگام نزول قرآن از 

نكاتی هستند كه در پرسش ها به آن ها اشاره شده است.

55. محمد قاسمی، حميد.  پيوند قرآن و طبيعت. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، 1394. 296ص. وزيری 
مخاطب: هنرآموز 

 کلمات کليدي: تفسير قرآن، علوم قرآنی، اسالم 

چكيده: از منظر اسالم، قرآن و طبيعت دو تجلی از ناحيه يک خالق  اند كه در كنار هم يک تصوير واحد به 
شمار می روند. نگارنده در اين اثر به ابعاد و زوايای گوناگون پيوند مفاهيم قرآنی با طبيعت توجه داشته و نكته ها و 
ظرافت های اين پيوند را واكاوی كرده است. در خالل هر مبحث شواهدی از آيات قرآن همراه با ترجمه و شرح 

نيز درج گرديده است. 

56. بهرام پور، ابوالفضل. زندگی با قرآن )جلد اول(. قم: آوای قرآن، 1394. 128ص. رقعی 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: كتاب های آسمانی، تفسير قرآن، اعتقادات مذهبی 

چكيده: در اين كتاب گزيده ای از معارف قرآن كريم، مشتمل بر مباحث اظهار نظر صحيح، غيبت و عفت عمومی، 
با طرح نظرگاه مخالفان و موافقان و بيان آيات مرتبط و ترجمه و تفسير آن ها بررسی شده است. در بخشی از كتاب 
نيز در قالب ارتباط استاد و شاگردی، آيات و ارتباط آن ها با موضوع به مناظره گذاشته می شود تا اثبات شود اين 

مباحث چقدر با قرآن و نظر اسالم مطابقت دارند. 
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  .1394 باران ،  چكامه   قرآن.  كرج:   سوره های  درباره  پژوهشی  محمود.  قرآن شناسی:  ايگدر،   .57
352ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: كتاب های آسمانی، پژوهش های فرهنگی، اسالم 

چكيده: وظيفه هر مسلمان نسبت به قرآن، كتاب آسمانی، اين است كه قرآن را بخواند، برای درک معنای آيات 
و مفاهيم آن بكوشد و به دستورات آن عمل كند. اين نوشتار مخاطبان را با حقايق و معارف سوره قرآن به تفكيک 
آشنا می سازد. در معرفی هر سوره، نام سوره، آمار و شمارش، مكان و زمان نزول، ترتيب سوره،  محتوا و درس ها و 

فضيلت آن سوره مورد توجه قرار گرفته است. 

58. قرآن کريم. علی موسوی  گرمارودی.  تهران:  قديانی ، 1394. 744ص. جيبی 
 مخاطب: والدين، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرآموز 

کلمات کليدي: ترجمه های قرآن، كتاب های آسمانی، اسالم 

چكيده: قرآن كتاب آسمانی مسلمانان و سند هويت و شناخت دين اسالم است. اين كتاب حاوی متن قرآن به 
زبان عربی و ترجمه فارسی آن است. در پايان متن اصلی، مؤخره ای شامل دعای ختم قرآن، نشانه های وقف و 

فهرست الفبايی و نيز پی گفتارهايی از قرآن پژوهان درباره ترجمه حاضر درج شده است. 

59. هاشمی، سيدمهدی. هر روز با قرآن و عترت .  قم:  آيه نور،   1394.  408ص. پالتويی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: تفسير قرآن، فرهنگ اسالمي، امامان، احاديث  

چكيده: كتاب حاضر گزيد ه ای است از سه جلد كتاب »درس نامه  حفظ موضوعی قرآن« كه در آن به صورت 
منسجم و هدفمند و با استفاده از آيات قرآن كريم و احاديثی از ائمه معصومين و پيامبر)ص(، گزارشی از مباحث 

اعتقادی و اخالقی، احكام و نيز مهم ترين شاخصه های زندگی اسالمی ارائه می شود.

60. ايران پور، جهانشاه . . . ]وديگران[. جوجه کشی. تهران: دانش نگار، 1393. 176ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، ساير كارشناسان 

پايه تحصيلی: دهم و سوم 
کلمات کليدی: واژه نامه ها، دامپروری، توليدات دامی 

چكيده: نگارنده اين كتاب بر آن است تا با استفاده از دستاوردهای علمی، اطالعات مهم و ضروری را در باب 
صنعت مرغداری در اختيار خوانندگان قرار دهد. در بخش ابتدايی كتاب توضيحاتی درباره شرايط زيستی و 
فيزيولوژی مرغ ارائه شده و در ادامه، ضمن معرفی تجهيزات و تأسيسات اين صنعت، مراحل گوناگون عمليات 

جوجه كشی تشريح شده است. 
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61. تحريريه مجله آشپزباشی. 1000 دستور آشپزی و شيرينی پزی )جلد سوم(. تهران: دنيای تغذيه، 
1393. 698ص. خشتی بزرگ

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: غذا، آموزش آشپزی، شيرينی پزی 

چكيده: اثر مصور حاضر، درواقع دايرئالمعارفی ارزشمند از دستورات متنوع غذايی است كه عالقه مندان به اين 
رشته را از هر منبع ديگری بی نياز می كند. از ويژگی های اين كتاب دربرداشتن انواع دستورات آموزش غذاهای 
سنتی و ملل است كه غذاهای ملل آن نيز مطابق با ذائقه مردم كشورمان توسط كارشناسان مجرب آشپزی و 
شيرينی پزی اصالح و تدوين شده است. در ابتدای كتاب مبانی آشپزی و شيرينی پزی ارائه شده و در ادامه بعد از 

عكس هر غذا، مواد موردنياز و طريقه پخت تشريح شده است. 

62. مكارم شيرازی، ناصر. احكام مادران. قم: امام علی بن ابيطالب )ع(، 1394. 64ص. رقعی 
مخاطب: والدين، هنرآموز 

کلمات کليدی: بهداشت، فقه، اسالم 

چكيده: در اثر حاضر، سعی شده مطالبی كه مرجع تقليد مزبور درباره مبحث بارداری و پس از آن و نيز احكام اوليه 
نوزادان بيان كرده، گردآوری شود. همچنين به برخی سؤاالت مقلدين در باب اين موضوع و علوم جديد مرتبط با 

آن پاسخ داده شود. 

63. اشكان، ساناز. ازدواج و رضايت  زناشويی همراه با قوانين  جديد حمايت از خانواده. تهران: 
كمال انديشه، 1393. 104ص. رقعی 

مخاطب: والدين، مشاور، هنرآموز 
کلمات کليدی: خانواده، آسيب های اجتماعی، حقوق مدنی 

چكيده: اهميت رويداد اجتماعی ازدواج و تغييرات سريع همسرداری در جريان نوسازی و توسعه جوامع مختلف 
هميشه مورد توجه بوده است. اين كتاب تالشی برای ارائه اطالعات و افزايش دانسته ها و پيشگيری از تشكيل 
ساختارهای مشكل زای جوانان است. در بخش های گوناگون عوامل آسيب زا و رفتارهای مشكل آفرين، راه حل 

علمی برای برخورد و حل آنها و نيز قوانين جديد مرتبط درج شده است. 

64. جونس، تری. دنيای هنر: آشپزی غذاهای ترکی استانبولی 1. اكرم ذاكری. تهران: بين المللی حافظ، 
1394. 72ص. خشتی 

مخاطب: والدين، هنرجو 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: خوردنی ها و آشاميدنی ها، غذا، تغذيه، آموزش آشپزی 

چكيده: هر سرزمينی بر اساس ويژگی های جغرافيايی و بافت اجتماعی، خوراكی های مختص به خود را دارد. 
در اين كتاب طرز تهيه و پخت انواع غذاها، پيش غذاها، انواع سوپ، ساالد، سس و دسر تركی همراه با تصوير و 

فهرست مواد مورد نياز درج شده است. 

مديريـت خانـواده                                      
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65. دونا، هی. دنيای هنر: آشپزی غذاهای فرانسوی. اكرم ذاكری. تهران: بين المللی حافظ، 1394. 72ص. خشتی 
مخاطب: والدين، هنرجو 

پايه تحصيلی: سوم 
کلمات کليدی: خوردنی ها و آشاميدنی ها، غذا، تغذيه، آموزش آشپزی 

چكيده: كشور فرانسه از ديرباز سرزمين خالقيت های آشپزی و خوراكی های خوشمزه بوده و غذاهايی مملو از 
مواد مغذی با ارزش غذايی باال داشته است. در اين كتاب طرز تهيه انواع تارت و دسر، سوپ و ساالد، موس، سوفله 
و پنكيک و انواع خوراكی های گوشتی آموزش داده شده است. در پايان كتاب نيز نكات مربوط به پخت غذاهای 

بهتر درج شده است. 

66. كالرک، پامال. دنيای هنر: آشپزی غذاهای مديترانه ای 1. اكرم ذاكری. تهران: بين المللی حافظ، 
1394. 84ص. خشتی 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: خوردنی ها و آشاميدنی ها، غذا، تغذيه، آموزش آشپزی 

چكيده: رژيم غذايی مديترانه ای يک روش كامل تغذيه ای است كه شخص را به خوردن چربی های سالم مانند 
روغن زيتون، آجيل، حبوبات و ماهی تشويق می كند. در اين اثر طرز تهيه پيش غذاها، غذاهای آماده شده با گوشت، 

مرغ و ماهی، انواع اسپاگتی و پاستا و انواع ساالد، سس و دسر مديترانه ای آموزش داده شده است. 

67. جورابيان، مرتضی. آنچه همگان الزم است از سونوگرافی بدانند. تهران: تيمورزاده/ طبيب، 1394. 
46ص. رقعی 

مخاطب: والدين، هنرجو، ساير كارشناسان 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: بهداشت، علوم پزشكی، سالمت 

چكيده: سونوگرافی شامل در معرض قرار دادن قسمتی از بدن با امواج صوتی با فركانس باال به منظور ايجاد 
تصاوير داخلی بدن است. در اين مختصر، مطالب كليدی در باب آشنايی عمومی با چگونگی انجام اين تصويربرداری 
آمده است. اين اطالعات شامل آموزش آمادگی های الزم قبل از آن، آشنايی با مواردی كه با سونوگرافی قابل 

تشخيص نيستند و توضيحات ضروری ديگر است. 

68. جارويس، سارا. . . ]وديگران[. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: بارداری. مريم حبيبی پناه. تهران: آوند 
دانش، 1394. 334ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: علوم پزشكی، سالمت، بهداشت 

چكيده: بارداری دوره ای هيجان انگيز و گاهی نگران كننده است، خصوصاً برای خانم هايی كه اولين بار است مادر 
می شوند. اين كتاب توصيه های آسان و مطمئن و درعين حال عملی را در هر مرحله از بارداری به خواننده پيشنهاد 
می كند. نويسندگان كتاب با بهره گرفتن از سال ها تجربه مراقبت از زنان باردار و همچنين آخرين تحقيقات پزشكی به 
خواننده كمک می كنند تا برای بارداری آماده شود و طی اين دوره و پس از زايمان، از خود و نوزادش به خوبی مراقبت كند. 
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69. نيک نژاد، محبوبه. بانوان بهشت. قم: طليعه سبز، 1394. 128ص. رقعی 
مخاطب: والدين، مشاور، هنرآموز 

کلمات کليدی: قرآن، فرهنگ اسالمی 

چكيده: اين اثر گزيده ای است از كالم آسمانی در ارتباط با مقوله زن در جهت پاسخ به پرسش های اساسی و 
دغدغه های ذهنی دختران و زنانی كه قلب پاكشان در جستجوی حقيقت می تپد. در اين اثر سعی شده كليه آياتی 
كه در ارتباط با موضوع موردنظر است، استخراج و با ترجمه فارسی و البته توضيحات مختصری پيرامون آيات ارائه 
شوند. مفاهيمی مانند جايگاه و مسئوليت زن از ديدگاه قرآن كريم، مسئله پوشش و حجاب، مسئله تعدد زوجات 

بررسی شده اند. 

70. هيئت تحريريه نشريه باتم الين. بهترين ها: بهداشت و سالمت. غالم رضا اليقی. تهران: اطالع، 1394. 
46ص. خشتی 

مخاطب: والدين 
کلمات کليدی: داروها، پزشكی بالينی، بهداشت 

چكيده: پيشگيری از بيماری ها و توجه به تغييرات بدن، كليد كم هزينه و شايان توجهی برای سالمتی است. اين 
كتاب دربردارنده گزيده ای از مطالب مفيد و كاربردی درباره بهداشت و مصرف داروهاست. گزيده ها برگرفته از 

مطالب چاپ شده در روزنامه ها و مطبوعات علمی دنيا است. 

71. ام ريپ، جيمز. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: بيماری های قلبی. آرزو بناب. تهران: آوند دانش، 
1394. 102ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: بيماری ها، درمان، علوم پزشكی 

چكيده: اين كتاب راهنما، انواع مختلف بيماری های قلبی را شرح می دهد و درحالی كه مخاطب را از آخرين 
شيوه های درمانی مطلع می كند، يادش می دهد كه چطور با تغيير سبک زندگی از چنين مشكالتی پيشگيری كند. 
اين كتاب كه به قلم پزشكی باتجربه نوشته شده است حاوی توصيه های سودمندی برای مديريت بيماری های 
قلبی افراد در دنيای كنونی است. همه اطالعاتی كه در صورت ابتال به بيماری های قلبی برای حفظ سالمتی نياز 

است، در اين كتاب به زبانی ساده ارائه شده است. 

72. سواليوان، روابرت. بدن انسان چگونه كار می كند؟: تغذيه و گوارش. عباسعلی گائينی، بهزاد ساكی. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 152ص. وزيری 

مخاطب: والدين، مشاور، هنرآموز 
کلمات کليدی: سالمت، بهداشت، تغذيه 

چكيده: هضم غذا، فرايندی پيچيده همراه با تجزيه های فيزيكی و شيميايی است كه اندام های زيادی مانند كبد 
و لوزالمعده در آن نقش دارند. در اثر مصور حاضر، درباره برخی اختالالت تغذيه ای و مشكالت بهداشتی موجود در 

اين زمينه بحث می شود. همچنين آناتومی و فيزيولوژی دستگاه گوارش تشريح می گردد. 
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73. هادفيلد، سو. تغييری کوچك تحولی شگرف. احمد روستا، محمدرضا ابراهيمی. تهران: آوند دانش، 
1394. 172ص. رقعی 

مخاطب: والدين، مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: روان شناسی، انگيزه، موفقيت 

چكيده: اگر آماده  ايجاد تغيير و استقبال از ايده ها و چالش های تازه ايد، كتاب حاضر به شما نشان می دهد كه 
چگونه تمركز الزم برای برداشتن اين قدم را به دست آوريد. با ذكر مثال هايی واقعی از زندگی افرادی كه تغيير 
مثبتی ايجاد كرده اند و گام های عملی متعددی كه در اين راه ياری تان می كنند، می فهميد كه چگونه به خود انگيزه 

دهيد و چطور خود را به شخصی كه هميشه می خواستيد باشيد، تبديل كنيد. 

74. هيئت تحريريه نشريه باتم الين. بهترين ها : خانواده. غالم رضا اليقی. تهران: اطالع، 1394. 64 ص. خشتی 
مخاطب:  والدين، هنرآموز 

کلمات کليدی: روان شناسی كودک، آموزش والدين، فرزندان 

چكيده: كودكان از طريق مشاهده رفتار والدين خود می آموزند كه چگونه با مشكالت برخورد كنند. اثر حاضر 
حاوی گزيده ای از مطالبی است كه ذيل موضوع خانواده در روزنامه ها و مجله های علمی دنيا چاپ شده است. 

مباحث اين كتاب به روش های تربيت و ايجاد آرامش در خانواده اختصاص دارد.

75. مشكی ماجالن، محمود . . . ]وديگران[. خانواده موفق. تهران: طلوع دانش، 1394. 120ص. وزيری 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: سوم 
کلمات کليدی: مهارت های ارتباطی، آموزش والدين، رفتار اوليا و فرزندان 

چكيده: در اثر حاضر، راهكارهايی بيان می شود كه به وسيله آن ها والدين می توانند بعضی از مشكالت تربيتی 
فرزندانشان را حل و امكان ايجاد زندگی شيرين را برای آنان ايجاد كنند. خودشناسی والدين، مهارت های ارتباطی 

با فرزندان از اهم مطالب بررسی شده در اين كتاب هستند. 

76. ذاكری، اكرم. دنيای هنر: دمنوشهای آرام بخش. تهران: بين المللی حافظ، 1394. ص60. خشتی 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: سوم 
کلمات کليدی: خوردنی ها و آشاميدنی ها، غذا 

چكيده: دمنوش ها جايگزين های خوش طعم و مناسبی برای چای اند و هر كس می تواند بر اساس سليقه و ذائقه 
خود و نيز توجه به بيماری ها يا نيازهای بدن خويش از آنها بهره ببرد. در اثری كه پيش رو داريد،  پس از معرفی هر 

گياه و يادآوری خواص دارويی آن، طرز تهيه و آماده كردن هر نوشيدنی شرح داده شده است. 
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77. مونرو، ارين آ. راهنمای  عملی درمان اضطراب  دختران: از تشويق به سوی  آرامش. پريوش 
نريمانی. تهران: آوای نور، 1394. 228ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: روان شناسی، بهداشت روانی، سالمت 

چكيده: اغلب دختران و زنان، دو برابر پسران و مردان از اضطراب و ترس رنج می برند. راهكارهای ارائه شده 
در اين اثر به مخاطب كمک می كند با انجام تمرين هايی ساده، قبل از هر چيز اضطراب خود را تشخيص دهد و 
خوددرمانی كند، اعتمادبه نفس داشته باشد، افكار مثبت را جايگزين افكار منفی نمايد و تشويش خود را مديريت كند. 

78. دنبی، نايجل/ بايک، سو. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: رژيم  جی. ال. رژيم  غذايی بر پايه اندازه  
گلوگز. سعيد گرامی، عزيز اهلل سميعی. تهران: آوند دانش، 1394. 218ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: رژيم غذايی، خوردنی ها و آشاميدنی ها، سالمت 

چكيده: امروزه انسان ها به دنبال برنامه غذايی سالمی هستند تا تناسب اندام خود را حفظ كنند. مخاطب می تواند با 
استفاده از اين كتاب و خوردن غذاهای ارائه شده در آن وزن خود را كنترل و سالمتی اش را بهبود بخشد. نويسندگان 
متخصص اين كتاب اساس علمی برنامه های غذايی »جی. ال« را توضيح داده و به مخاطب كمک می كنند قوانين 

اين رژيم را وارد زندگی روزمره شان بكنند. همچنين هفتاد دستور غذايی اين رژيم در اين كتاب ارائه شده است. 

79. صفاری نيا، مجيد. روانشناسی سالمت  اجتماعی. تهران: آوای نور، 1394. 192ص. وزيری 
مخاطب: مدير، مشاور 

کلمات کليدی: بهداشت روانی، آسيب شناسی اجتماعی، سالمت 

چكيده: تغيير سبک زندگی و پيچيدگی های امروزی آن، سالمت روانی انسان ها را تهديد می كند. اين اثر تالشی 
است برای آشنا كردن خواننده با مفهوم و جايگاه نظريه های روان شناسی سالمت اجتماعی، عوامل مؤثر بر آن و 

ابعاد و شاخص های آن در ايران. در اين راستا جدول ها و پرسش نامه هايی نيز ضميمه هستند. 

80. دريايی، محمد. سبك صحيح تغذيه در فرهنگ ايرانی. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان رشد، 1394. 
144ص. رقعی 

مخاطب: والدين، مشاور، هنرآموز 
کلمات کليدی: تغذيه، غذا، سالمت 

چكيده: در كتاب حاضر، به بايدها و نبايدهای غذايی برای داشتن يک رويه مناسب در تغذيه پرداخته می شود. 
نويسنده بيان می دارد كه امروزه تأثير سبک صحيح و متعادل تغذيه بر اساس مزاج و با توجه به گروه های خونی در 
سالمت و طول عمر انسان اثبات شده است تا با پيشگيری از بيماری ها انسان را از مصرف داروهای شيميايی كه 

عوارض جانبی شديدی به دنبال دارد، بی نياز سازد. 
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تهران:  سين هشتم: 590 نكته هديه ای برای سبك زندگی بهتر.  يراقی اصفهانی، سعيده.   .81
بين المللی حافظ، 1394. 304ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: خانه داری، آداب معاشرت 

چكيده: اثر پيش رو، مجموعه ای از نكته های كوتاه و آموزنده برای مديريت بهتر زندگی است. راهكارهای ارائه 
شده خواننده را برای داشتن سبک زندگی بهتر و آسان تر ياری می كنند. راهكارهايی برای خريد، صرف وقت برای 
آشپزی، نظافت و پاكيزه كردن خانه، فوت وفن های خانه داری، سالمت و زيبايی انسان و همچنين نكاتی درباره 

آداب معاشرت در اين كتاب ارائه شده اند. 

82. ابراهيمی، علی اكبر. صد سؤال والدين در مورد اعتياد: خطوط راهنمای پيشگيری، تشخيص، درمان و 
پيشگيری از عود. اصفهان: نوشته، 1394. 110ص. رقعی 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدی: آسيب های اجتماعی، رفتار اوليا و فرزندان، مهارت های اجتماعی 

چكيده: در نوجوانی مؤلفه های مزاج مثل نوجويی، خطرپذيری، هيجان پذيری مثبت يا منفی نوسانات تحولی 
زيادی دارند. والدين بايد با افزايش اطالعات خود، ارضای نيازهای اساسی فرزند، مشروط   كردن خواسته های او، 
تجهيز او به مهارت های پايه و متصل كردن او به نهادهای اجتماعی، فرزندان خود را در عبور از اين مرحله پر خطر 

راهبری نمايند. اين هدفی است كه اثر حاضر در پی دست يابی به آن است. 

83. سندبرگ، شريل. قدم در راه بگذاريد: زنان، کار و اراده کسب برترين جايگاه. رضوان صدقی نژاد. 
تهران: گل آذين، 1394. 272ص. رقعی 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: عناصر مديريت، راهبردهای توسعه، پژوهش در مديريت 

چكيده: انعطاف پذيری، وسعت نظر و اراده آهنين را می توان كليد كاميابی در موقعيت های حرفه ای، تحصيلی و 
اجتماعی دانست. در اين كتاب راهكارهای دستيابی به موفقيت و نيز تكنيک های مؤثر مديريت از زبان يكی از 
نامداران اين عرصه بازگو شده است. اين اثر روش های دستيابی به مديريت كارآمد و ايده آل را به مخاطبان معرفی 

و عملكرد تأثيرگذار مدير موفق در شرايط گوناگون را بازگو می كند. 

84. توژی، مهدی. کليدهای  موفقيت در تحصيالت و مسير زندگی. پريسا عبدالرضا پور. شيراز: نويد 
شيراز، 1394. 150ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: مديريت مشاغل، توانايی تحصيلی، برنامه ريزی 

چكيده: دانستن يک ابزار قدرتمند است كه می تواند در مواجهه با چالش های زندگی به ياری ما بشتابد. در اين 
كتاب راهكارها و توصيه هايی علمی و تجربی برای دستيابی به كاميابی در عرصه های گوناگون زندگی درج 
شده است. در خالل مباحث، به تجربه های نوابغ و افراد موفق تاريخ نيز اشاره هايی شده و در پايان هر بخش، 

تمرين هايی نيز در نظر گرفته شده است. 
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85. باريک بين، بهروز/ يوسفی، مريم. مجموعه مباحث خواندنی پوست، مو و زيبايی. تهران: تيمورزاده/ 
طبيب، 1393. 204ص. پالتويی 

مخاطب: مشاور، هنرآموز 
کلمات کليدی: بهداشت، سالمت، بيماری ها 

چكيده: مؤلف در اين اثر بر آن است تا پاسخگوی بسياری از سؤاالت خوانندگان در ارتباط با بيماری ها و مسائل 
پوست، مو و زيبايی باشد. اقدامات زيبايی برای دستيابی به چهره ای زيباتر و جوان تر، گرچه بسيار جذاب به نظر 
می رسد اما فقط و فقط زمانی محقق می شود كه در فرد مناسب، اقدام زيبايی مناسب و با تكنيک و مواد درمانی 
مناسب و از همه مهم تر توسط متخصصين اين رشته يعنی متخصصين پوست و مو يا درماتولوژيست انجام شود. 

در اين اثر راهنمايی های ممكن در موارد مرتبط با زيبايی، پوست و مو ارائه شده است. 

86. قاسمی، وحيد/ جعفرقلی، رضا. مجموعه مباحث خواندنی طب سوزنی برای همه. تهران: تيمورزاده/ 
طبيب، 1394. 88ص. رقعی 

مخاطب: هنرآموز، ساير كارشناسان 
کلمات کليدی: طب سنتی، منابع اطالعاتی، علوم پزشكی 

چكيده: امروزه شيوه های سنتی درمان بيماری ها كه برگرفته از دانش باستانی و فرهنگ اقوام كهن است، هنوز 
كاربرد دارد. بخش اول اين اثر با زبانی ساده مباحث كلی درباره تاريخچه و ماهيت طب سوزنی و كاركرد آن ارائه 
می دهد. در بخش دوم با ديد تخصصی تر به اين رشته توجه شده و اطالعات اجمالی درباره اين نوع درمان به  

دست می دهد. 

87. صدری، اسماعيل/ نوری، پرويز. مشاوره ازدواج )همراه با راهنمای عملی و ابزارهای کاربردی(. 
تبريز: هنر اول، 1394. 310ص. وزيری 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: بهداشت، خانواده، روان شناسی 

چكيده: در اثر حاضر، سعی بر آن شده تا با رويكردی آموزشی-كاربردی، با نثری ساده به صورت جامع به بحث 
و آموزش در زمينه مسائل اساسی مقوله ازدواج مانند اهميت آن، نقش عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی در آن 

و شرايط تشكيل خانواده پرداخته شود. 

88. گودرزی، حامدرضا/ دلير، كريم. مشاوره ژنتيك برای عموم )هر آنچه همه مردم حتی پزشكان 
بايد درباره مشاوره ژنتيك بدانند(. تهران: طبيب/ تيمورزاده، 1393. 68ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: علوم پزشكی، راهنمای آموزشی، مشاوره 

چكيده: مشاوره ژنتيک يكی از شاخه های نسبتاً جديد علم ژنتيک است كه در نظام سالمت هر جامعه نقشی 
كليدی و بسيار مهم ايفا می كند. در اين اثر، نگارنده با زبانی ساده به آموزش عمومی مردم در زمينه مشاوره ژنتيک 
می پردازد. مطالعه اين كتاب نه تنها برای مراجعه كنندگان به مراكز ژنتيک، به ويژه مشاوره ژنتيک، بلكه به منظور 
داشتن جامعه ای سالم تر برای همه مفيد فايده است، چراكه ممكن است افراد به مشاوره ژنتيک نياز داشته باشند، 

اما به دليل خأل اطالعاتی موجود در اين زمينه از آن بی اطالع باشند. 
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89. فردادوند، شهره. نقشه مفهومی راهبردی نوين در  يادگيری  و  آموزش. اصفهان: برترين انديشه، 
1394. 168ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدی: تعليم و تربيت، آموزش، يادگيری 

چكيده: نقشه مفهومی ابزاری برای نمايش اطالعات در قالب يک سری نمودار و كادرهای متصل به هم است 
كه ارتباط منطقی بين مفاهيم به روشنی در آن ها قابل مشاهده بوده و به نوعی بازنمايی تجسمی روابط معنی دار بين 
مفاهيم محسوب می شود. در اثر حاضر، مؤلف به ارائه اين نقشه در امر آموزش پرداخته و مفاهيمی مانند تدريس و 

ارتباط آن با يادگيری را تشريح كرده است. 

90. كافی احمدی، عليرضا. والدين آگاه، کودکان شاداب: شيوه های ساده و موثر در تربيت فرزندان. 
تبريز: هنر اول، 1393. 136ص. وزيری 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدی: آموزش والدين، رفتار اوليا و فرزندان، راهنمای آموزشی 

چكيده: در اثر مصور حاضر، نگارنده قصد دارد در قالبی جديد و ساده در دنيای دل نشين، زيبا و باصفای كودكان 
گام نهاده و خواننده را با دنيای آن ها آشنا كند و به بسياری از مسائل و مشكالت رايج در پرورش فرزندان، 
پاسخ های ساده و كاربردی بدهد، چراكه آگاهی، شناخت خوب و به كار بستن شيوه های درست تربيتی، كار تعليم 

و تربيت را آسان و لذت بخش می كند. 

91. ميلر، برايان/  راما، ماری. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: هنر آشپزی. سارا يوسفی. تهران: آوند دانش، 
1394. 294ص. وزيری 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: آموزش آشپزی، خانه داری، خوردنی ها و آشاميدنی ها، تغذيه 

چكيده: كتاب پيش رو دستورهای سادۀ پخت انواع غذاها را همراه با تصاوير تمام رنگی در بر دارد. در كنار طرز 
پخت هر خوراک، چاشنی ها و مزه های مناسب آن نيز معرفی و طرز تهيۀ آنها شرح داده شده است. در اين كتاب 
همچنين فنون مهم آشپزی، روش های ايجاد تنوع در مواد اوليه و شيوۀ تهيۀ انواع دسر، سوپ و سس شرح داده 

شده است. 

92. ريحانی شيروان، معصومه ... ]وديگران[. هوش هيجانی و تعارضات در سازمان. بجنورد: جهانی، 
1394. 220ص. رقعی 

مخاطب: مشاور، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرآموز 
کلمات کليدی: سازمان، رفتار اجتماعی، هوش 

چكيده: عوامل متعددی كارايی افراد را در سازمان تحت تأثير قرار می دهند كه مهم ترين آن ها هوش هيجانی 
است. در اثر پيش رو، نگارنده به دنبال آن است كه مفهوم اين هوش و تعارض سازمانی را بيان كند و ميزان تأثير 

اين دو مؤلفه را بر يكديگر تجزيه وتحليل كند. 

ده
ـوا

ــ
خان

ت 
ريـ

ديـ
   م



29 دورهآموزشمتوسطهفنیوحرفهایوکاردانش)1(

93. هيئت تحريريه نشريه باتم الين. بهترين ها: هيچ  جا خونه آدم نمی شه!. غالم رضا اليقی. تهران: اطالع، 
1394. 48ص. خشتی 

مخاطب: والدين 
کلمات کليدی: خانه داری، بهداشت، خانه های شخصی 

چكيده: خانه هر كس مكان آرامش و جايگاهی ايمن برای زندگی او محسوب می شود. از اين رو نياز به 
نگهداری و مديريت خانه امری ضروری است. در اين كتاب نكته های كاربردی و مهم برای حفاظت از خانه در 
برابر ورود بيگانگان و نيز نگهداری و تعمير وسايل مختلف آن درج شده است. اين گزيده ها از مطبوعات علمی 

دنيا انتخاب شده اند.

 

94. پورامينی، محمدحسين. اسالم و حقوق ديپلماتيك. مشهد: سمت/ دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 
1393. 236ص. وزيری 

مخاطب: مدير، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: سياست، قوانين، حقوق مدنی و سياسی 

چكيده: در اين اثر نگارنده بر آن است تا ضمن بيان نقش اسالم در توسعه ديپلماسی، برخی اصول و مقررات آن 
را با تكيه بر سيره نبوی استخراج و تدوين نمايد. اصول و مقررات اين موضوع، ريشه در تاريخ روابط بين الملل دارد. 

در اين ميان،  اسالم در توسعه كيفی و كمی اين مهم،  دارای نقش بسزايی است. 

95. سجادی، سيد ابوالفضل. انحرافات و بزهكاری اطفال و نوجوانان. گرگان: ريحانی گرگان، 1394. 
390ص. وزيری 

مخاطب: والدين، مدير، هنرآموز 
کلمات کليدی: روان شناسی نوجوان، سالمت، بهداشت روانی 

چكيده: حمايت از كودكان و نوجوانان با توجه به آسيب پذيری آن ها امری است كه از بدو تاريخ و در تمام اديان 
و اركان جوامع مختلف مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. اثر مصور حاضر، تحقيقی ميدانی در شناخت عوامل 

جسمی، روحی، روانی و شناخت ناهنجاری های موجود در آن ها است. 

96. حبيبی، زهره/ خسروی نيا، حسن. بررسی موارد مغايرت کنوانسيون حمايت از حقوق کودکان با 
فقه و حقوق اسالمی. قم: آيين محمود، 1393. 180ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: آسيب شناسی اجتماعی، كودكان، حقوق مدنی 

چكيده: اين اثر با ارائه مفهوم كودک و كلمه های مترادف آن و شرح تاريخچه حقوق كودک در قوانين بين الملل 
و اسالم شروع می شود. در ادامه حقوق اجتماعی و فرهنگی، فردی و خانوادگی كودک را در كنوانسيون و فقه 

اسالمی بررسی و مغايرت های آن دو را بيان می كند. 
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97. مرادی، فريد. تاريخ چاپ و نشر کتاب  فارسی )از برآمدن تا انقالب(. تهران: مؤسسه خانه كتاب، 
1394. 786ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: تاريخ معاصر ايران، هنر و فرهنگ، چاپ 

چكيده: اثر حاضر با نگاهی كالن، تاريخ دويست ساله چاپ كتاب به زبان فارسی در جهان و ايران از زمان 
پيدايش تا وقوع انقالب اسالمی را بررسی می كند. در اين مطالعه مراكز ايران شناسی در ديگر كشورها و نيز 
ناشران تهرانی تا سال 1357، ناشران مذهبی، ناشران نهادهای دولتی در دوران پهلوی و. . . به تفكيک معرفی 

شده است. 

98. عينی، اكرم. سواد اطالعاتی در مراکز يادگيری مدرسه. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربيت، 
1394. 252ص. وزيری 

مخاطب: مدير، هنرآموز 
کلمات کليدی: آموزش و پرورش، يادگيری، تجهيزات كتابخانه ها 

چكيده: در اثر حاضر، ميزان استفاده از استانداردهای مطالعه و نقش كتابخانه های آموزشگاهی در سند ملی 
آموزش وپرورش بررسی و الگويی برای تحقق اهداف موردنظر ارائه گرديده است. مؤلف ابتدا به تشريح تعاريف 
اصلی پرداخته و در ادامه پس از تحقيق در موارد يادشده به ارائه مدل پيشنهادی آموزش سواد اطالعاتی برای 

آموزش وپرورش پرداخته است. 

99. اصابتی، محمد. کتاب حوادث کار: فنی و حقوقی. تهران: فدک ايساتيس، 1393. 158ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: دهم وسوم 
کلمات کليدی: حقوق فردی و اجتماعی، قوانين، راهنمايی آموزشی 

چكيده: در كتاب به اختصار و به صورت كاربردی كليات قواعد عمومی حقوق كار بررسی شده است. در اين 
بررسی لزوم پرداختن به حوادث ناشی از كار و تحليل آمار و حوادث به صورت يک كار تحقيقی و تجربی بيان شده 
و به سؤاالت مربوط به مسائل حقوقی و فنی در زمينه های مختلف پاسخ داده می شود. هدف، تأكيد بر پيامدهای 
زيان بار ناشی از حوادث كار در كارگاه و اهميت آموزش و درک صحيح تر از وظايف و مسئوليت ها وپيشگيری از 

حوادث است. 

مجموعه  دامپزشكی:  دانشگاهی گروه  معرفی رشته های  دانشنامه  فرهيختگان جوان.  100. مؤسسه هدايت 
بهداشت و کنترل مواد غذايی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 172ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: دانشنامه، سالمتی، فرصت های شغلی 

چكيده: اين كتاب به منظور افزايش آگاهی داوطلبان ورود به دانشگاه، درباره رشته تحصيلی بهداشت و كنترل 
مواد غذايی ارائه شده است. گرايش های اين رشته و فهرست مشاغل مرتبط با آن، با هدف ورود آگاهانه به بازار 
كار معرفی شده و همچنين كتاب در راستای تقويت فعاليت های پژوهشی، نرم افزارهای مرتبط و نشريه های علمی 

داخلی و مجله های نمايه شده در مؤسسه اطالعات علمی )ISI( را آورده است. 
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مجموعه  دانشگاهی گروه پزشكی:  دانشنامه معرفی رشته های  101. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. 
پيراپزشكی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 382ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: علوم پزشكی، راهنمايی آموزشی، راهنمايی حرفه ای 

چكيده: شناخت دقيق از وضعيت بازار كار مشاغل مختلف، آشنايی با سازمان هايی كه اين مشاغل را دارند و آگاهی 
از فرصت های درآمدزايی مرتبط با هر رشته باعث می شود در تعيين شغل آينده و رشته تحصيلی تصميمات دقيق تری 
اتخاذ شود. اين مجموعه شامل اصول و تعاريف رشته های پيراپزشكی، معرفی موضوعات اصلی آن، توضيحاتی درباره 

گرايش های گوناگون و اطالعات تخصصی ديگر در باب انجمن های فعال و سازمان های شغلی است. 

102. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه دامپزشكی: مجموعه 
علوم پايه دامپزشكی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 174ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: دانشنامه، علوم پزشكی، فرصت های شغلی 

چكيده: كتاب با هدف آشنايی داوطلبان ورود به دانشگاه درباره رشته تحصيلی علوم پايه دامپزشكی، به معرفی 
گرايش های اين مجموعه تحصيلی و نيز ارائه فهرست مشاغل مرتبط با آن پرداخته است. در اين مطالعه ابعاد 
اصلی اين مجموعه تحصيلی بررسی و دوره های آموزشی مختلف برای توانمند سازی دانشجويان معرفی شده است. 

103. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه 
علوم تربيتی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 460ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: راهنمايی آموزشی، راهنمايی حرفه ای، منابع اطالعاتی 

چكيده: علوم تربيتی با تأكيد بر هدف انسان سازی، ماهيتی ميان رشته ای دارد و بر خالف تصور بسياری از مردم، رشته ای 
پيچيده است و آموزش آن نياز به كسب تخصص در زمينه های متعدد دارد. در كتاب حاضر، مقدمه ای مفصل حاوی تعاريف 
و كليات اين رشته، زمينه های پيدايش آن و نظريه پردازان اين عرصه ارائه گرديده است. در ادامه، مراكز علمی، تحقيقاتی 
و دانشگاهی كه در اين حوزه فعاليت دارند و نيز فرصت های شغلی و حرفه ای اين مجموعه معرفی و بررسی گرديده است. 

104. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم 
سياسی و روابط بين الملل. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 298ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، علوم سياسی 

چكيده: امروزه سازمان ها به دنبال نيروی انسانی متخصص و كارآمد هستند و اين مهم تنها در صورت تناسب 
شغل با ويژگی های شخصيتی و تحصيل در رشته تحصيلی مرتبط دست يافتنی است. به همين دليل راهنمايی 
به موقع در زمينه انتخاب رشته تحصيلی ضروری است. در اثر مصور پيش رو رشته علوم سياسی و روابط بين الملل 
به طور كامل معرفی شده است. گرايش های اين رشته، منابع دروس آن، نرم افزارهای پركاربرد اين رشته و همچنين 

فهرستی از مشاغل مرتبط با آن در اين اثر ارائه شده اند. 
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105. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه 
کتابداری و اطالع رسانی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 244ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: فرصت های شغلی، رشته های تحصيلی، دايرئالمعارف ها 

چكيده: در سال های اخير فعاليت های گسترده ای در زمينه  انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه ها صورت 
گرفته، ولی دردادن اطالعات موردنياز آن ها برای شناخت رشته و مشاغل مرتبط غفلت شده است. برای جبران اين 
نقصان در اين اثر تاريخچه كاملی از كتابداری، گرايش های آن، منابع آزمون، طول دوره های تحصيلی، نرم افزارها، 

نشريات، مؤسسات پژوهشی و بنگاه های شغلی مرتبط ارائه شده است. 

106. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه 
مهندسی برق. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 596ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، مهندسی 

چكيده: بازار كار به دنبال نيروی انسانی متخصص و كارآمد است و اين تخصص، تنها در سايه تناسب شغل با 
ويژگی های شخصيتی و تحصيل در رشته تحصيلی متناسب به دست می آيد. بنابراين مشاوره و راهنمايی به موقع 
در جهت هدايت تحصيلی و شغلی بسيار ضروری است. در همين راستا در اثر مصور پيش رو مؤلف به معرفی، 
تاريخچه علمی، رشته و گرايش های مهندسی برق، دوره های آموزشی مرتبط با آن پرداخته است و در آخر فهرستی 

از مشاغل تخصصی اين مجموعه تحصيلی را ارائه كرده است. 

107. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه 
مهندسی پزشكی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 234ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، دايرئالمعارف ها 

چكيده: اين اثر شامل اطالعات جامعی در خصوص مهندسی پزشكی و گرايش های آن است كه مخاطب را با 
تاريخچه اين علم، منابع آزمون، فهرست درس ها، دوره های تحصيلی، نرم افزارها، مؤسسات پژوهشی و مشاغل 

مرتبط آشنا می كند. 

108. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه 
مهندسی مواد. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 416ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، مهندسی 

چكيده: عدم آگاهی از ويژگی های روان شناختی خود، ويژگی های رشته های تحصيلی و ويژگی های مشاغل 
موجب ترديد و يا حتی اشتباه در انتخاب و تصميم گيری های مربوط به آينده تحصيلی و شغلی می گردد، در همين 
راستا مؤلف در اثر حاضر بر آن است تا به ارائه اطالعات كاربردی در خصوص رشته مهندسی مواد و مشاغل مرتبط 
با آن بپردازد. تاريخچه علمی اين رشته، گرايش های مختلف آن، دوره های آموزشی مرتبط با اين رشته و فهرست 

مشاغل تخصصی مهندسی مواد و سازمان ها و بنگاه های شغلی مرتبط در اين كتاب ارائه شده اند. 
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110. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه 
مهندسی هوافضا. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 324ص. رحلی 

مخاطب: مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، مهندسی 

چكيده: اگر رشته تحصيلی افراد با شغلی كه در آينده انتخاب می كنند، مرتبط باشد، موفقيت و رضايت بيشتری 
نصيب آن ها می شود. به همين دليل شناخت مشاغل مختلف باعث می شود در مورد انتخاب شغل آينده و رشته 
تحصيلی مناسب آن، تصميمات دقيق تری اتخاذ شود. در كتاب مصور حاضر، رشته مهندسی هوافضا و گرايش های 

آن به طور كامل تشريح شده اند و در آخر فهرست مشاغل تخصصی اين رشته نيز ارائه شده است. 

100. پوالر، ميشل. يوهان گوتنبرگ، تاريخ تحول صنعت چاپ. علی شكويی. تبريز: هنر اول، 1393. 
100ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: سرگذشت نامه ها، دانشمندان، هنر و فرهنگ 

چكيده: در اثر مصور حاضر، نگارنده با روايتی روان، به سرگذشت چاپ و مخترع آن پرداخته است. چگونگی 
شكل گيری و گسترش اين صنعت، نحوه حروف چينی، ليتوگرافی، حروف متحرک، اولين ماشين و اولين كتاب ها 

و روش های جديد نيز به طور كامل در اين كتاب تشريح شده اند. 

111. جمادی، ناصر. آموزش گام به گام تأسيسات سال سوم هنرستان. تهران: چهارخونه، 1394. 
440ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: آموزش، مواد درسی، تمرين ها 

چكيده: در اين اثر مختصر توضيحاتی در مورد مطالب درسی، پاسخ كليه تمرين ها و سؤاالت درون درس وجود 
دارد. مؤلف ابتدا مبحث موردنظر را تشريح كرده و سپس تمام مثال های مربوط به آن را ارائه كرده است. در پايان 
هر مبحث پرسش های چهارگزينه ای و آزمون های پايانی طراحی شده تا مخاطبان بتوانند ميزان يادگيری خود را 

موردسنجش قرار دهند. 

112. غالمرضايی، حميدرضا. تمرينات رسم  فنی )کتاب  فعاليت(. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 
1393. 244ص. سلطاني 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: رسم های فنی، فناوری و علوم تجربی، تمرين ها 

چكيده: يكی از رموز موفقيت در تدريس رسم فنی و نقشه كشی صنعتی اين است كه مثال های حل شده از لحاظ 
جديد بودن و نحوه پرداختن به موضوع بررسی شود. در اين كتاب نكته ها، مثال ها، فعاليت های كتاب و تمرين های 
كاربردی كتاب های داخلی و خارجی، نمونه سؤال های امتحانی از منابع مختلف علمی و آموزشی كه حاصل تدريس 

رسم فنی و نقشه كشی بوده، گردآوری و تدوين گرديده است. 
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113. وحيدی، عبدالنبی/ غالمرضايی، حميدرضا. مجموعه تمرينات ترسيم نما از روی مدل. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 156ص. سلطاني

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: طراحی صنعتی، تمرين ها، آموزش 

چكيده: قدم اول برای تهيه نقشه قطعات صنعتی و ساخت ماشين آالت، تقويت ديدن و قدرت تجسم است. 
كسب اين مهارت با دقت در اجزا و سطوح ناشناخته قطعات ميسر است. اين اثر با تأكيد بر تأثير مدل های واقعی 
و تجاری در يادگيری، شامل تمرين های هدفمندی در رابطه با رسم سطوح مستوی تخت، مستوی شيب دار و 

سطوح انحنا دار و تركيبی است. 

114. عدالتی، حسن/ عزيزخانی، نقی. قير. تبريز: هنر اول، 1393. 168ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: دهم و سوم 
کلمات کليدی: نفت، علم مواد 

چكيده: امروزه تلقی مردم از كاربرد قير به عنوان يكی از مشتقات نفتی، استفاده از آن در پوشش سطح جاده ها 
و يا به عنوان نوعی عايق است. در اثر مصور حاضر، نگارنده به تشريح خصوصيات، چگونگی ساخت و كاربرد قير 
در زندگی امروز و صنعت می پردازد. قير سنگين ترين و درعين حال پيچيده ترين اجزای برش يافته نفت خام است 
كه از حيث نوع مصرف به دو نوع قيرهای راه سازی و ساختمانی تقسيم بندی می شود كه در متن با توضيحات 

كاملی بيان شده اند. 

115. شيبانی، فرهاد. از رخ زيبای دوست. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 
64ص. خشتی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: هنر، نقاشی، عكس 

چكيده: اثر مصور حاضر، مجموعه ای از عكس ها در باب موضوعات مختلف است كه به خاطر عالقه مؤلف به 
نقاشی به وجود آمده است. اين تصاوير درواقع آراييدن صحنه ای بر زمينه ای مناسب و قرار دادنش در موضع نوری 

فراخور و تركيب بندی فوق العاده است. 

116. الوفسان، اريک/ خولين، كالرا. اسكچينگ. افشيد ريحانی فرد. تهران: كتاب آبان، 1394. 104ص. رحلی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: دهم و سوم 
کلمات کليدی: طراحی صنعتی، هنرهای تجسمی 

چكيده: توانايی ترسيم اسكچ )پيش طرح های آنی و خالصه( ارزشمندترين مهارت برای طراحان صنعتی، همكاران 
و مشتريان آنهاست كه سريع ترين راه برای يافتن مشكالت، جست وجوی ايده ها و توسعه روش های شكل دهی 
به آنها به  شمار می رود. نگارنده در اين اثر با روشی الهام بخش، تكنيک های كاربردی اين حيطه را نمايش می دهد. 
مجموعه طرح ها طيفی گوناگون از درجه آسان تا سخت را در بر دارد. در بخش ابتدايی كتاب اشكال هندسی و در 

فصل های بعد، طرح های پيچيده تر ارائه شده است. 
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117. معروف، ليال. الگوسازی به  روش حجمی. گرگان: نوروزی، 1394. 156ص. رحلی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: دهم و سوم 
کلمات کليدی: طراحی، لباس 

چكيده: در اثر مصور حاضر، مؤلف به ارائه ابزار كار، روش صحيح اندازه گيری اندام و تهيه الگو برای انواع 
لباس ها می پردازد. وی همچنين به مدل سازی، ضوابط ايمنی و بهداشت كار در محيط كار و پارچه شناسی 

نيز اشاره می كند. 

118. نيلی، بليک. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: پيانو. گلناز نويدان. تهران: آوند دانش، 1394. 
350ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: سازها، خودآموزها، وسايل آموزشی 

چكيده: در اين اثر همه اطالعات و مهارت های الزم برای خلق استادانه موسيقی با پيانو به روشی كاربردی و 
آسان ياب ارائه شده است. هنرجويان در بخش های كتاب اسلوب نت خوانی، حفظ ضرباهنگ ها و اصول نت نگاری 
حرفه ای را می آموزند و به كمک آن اجرای ده ها قطعه پرطرفدار را تمرين خواهند كرد. يک لوح فشرده آموزشی 

نيز به كتاب ضميمه است. 

119. اتحاد، عبدالرضا. خالقيت تصويری و تجسمی. تهران: راه انديشه، 1394. 304ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلی: سوم 
کلمات کليدی: هنرهای تجسمی، آزمون ها، نقاشی 

چكيده: تصاوير، مصداق های تجسم يافته اشيا، افكار و معانی اند كه وظيفه انتقال مفاهيمی را بر عهده دارند 
كه نوشتار از بيان آن قاصر است. مجموعه پيش رو بيش از هزار پرسش چهارگزينه ای تصويری و غيرتصويری 
و تشريح تخصصی آنها را در بر دارد. اين كتاب با هدف افزايش درک و تقويت قوای بصری داوطلبان آزمون 

سراسری هنر تهيه و تدوين گرديده است. 

120. ذاكری، اكرم. دنيای هنر: خودآموز جامع عثمان  دوزی )شفق  دوزی(. تهران: بين المللی حافظ، 
1394. 80ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: هنر، آموزش، خانه داری 

چكيده: مهارت های دستی در ارائه و خلق يک اثر هنری نقش مهم و مؤثری دارد. در اثر مصور حاضر، نگارنده 
مواد الزم و موردنياز اين هنر و همچنين روش كار آن را به صورت تصويری و توضيحات قدم به قدم و نمونه كارهای 

آماده شده و طرح و الگوهای مختلف ارائه می كند. 
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121. ای، رندو. روند طراحی معماری. مهدی قاضی نسب. تهران: فدک ايساتيس، 1393. 652ص. رحلی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: دهم وسوم 
کلمات کليدی: طراحی، مهارت های آموزشی 

چكيده: اين كتاب به عنوان يک خودآموز تخصصی مراحل طراحی معماری را از سطح ابتدايی تا ترسيم انواع 
نمابرش و پرسپكتيو های مختلف به مخاطبان آموزش می دهد. تدوين اين كتاب از نظر مصور بودن و استفاده از 
تصاوير و اسكيس هايی كه به صورت »دست آزاد« انجام شده، به گونه ای است كه روند آموزش را آسان تر می كند. 

ارائه تمرينات طراحی برای نشان دادن تنوع ديدگاه های طرح و گوناگونی كاربردها است. 

122. لوميس، اندرو. طراحی دست و صورت. علی حياتی. تهران: كتاب آبان، 1394. 144ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: سوم 
کلمات کليدی: هنرهای تجسمی، نقاشی سياه قلم، چهره نگاری 

چكيده: برای اهداف هنری ساده ترين برنامه اين است كه نخست جمجمه را به عنوان شكلی انعطاف پذير 
در نظر بگيريم كه در اثر فشار می تواند به اشكال مختلف در بيايد. اين كتاب دربردارنده آموزش فنون طراحی 
جمجمه است. در بخش اول مشكالت تكنيكی شرح داده شده و دانش حاصل از آن در بخش های بعدی برای 
طراحی سر به كار گرفته شده است. در ادامه، آموزش ساختارهای واقع گرايانه دست  ها نيز به مباحث افزوده 

گرديده است. 

123. خزايی، احسان. طراحی صنعتی، خط به خط. تهران: دريافت، 1393. 168ص. خشتی 
مخاطب: مشاور، هنرآموز 

کلمات کليدی: راهنمايی حرفه ای، فرصت های شغلی، مهندسی 

چكيده: نويسنده در نگاهی واقع گرايانه ضمن معرفی رشته طراحی صنعتی، به اختصار فرايند ساخت، ابزارشناسی 
و اصول طراحی را همراه با ذكر مثال های كاربردی توضيح می دهد. طرح پرسش های تخصصی و چالش برانگيز 
برای داوطلبان ورود به دانشگاه و پاسخ به پرسش های متداول از بخش های ديگر اين كتاب است. ضمن آنكه 

استفاده از تصاوير مستند درک مطالب را آسان تر كرده است. 

124. هاموند، لی. طراحی واقع گرايانه. مهسا شريعتمدار. تهران: كتاب آبان، 1394. 160ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز، هنرجو 

پايه تحصيلی: دهم 
کلمات کليدی: نقاشی، هنرهای تجسمی، طراحی 

چكيده: هنگامی كه فرا بگيريد همۀ سوژه های طراحی از اشكال اوليه به وجود آمده اند و پنج عنصر سايه زنی 
در ايجاد فرم نقش اساسی دارند، آنگاه می توانيد برای طراحی هر سوژه ای آماده باشيد. در اين كتاب 
درس های عملی دربارۀ طرح زدن زاويه ها، نورپردازی، پرسپكتيو و انواع شكل های هندسی و. . . آموزش 

داده شده است. 
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آوند دانش، 1394.  رزا كافی. تهران:  فلوت.  داميز، كاربردی و سودمند:  اواتز مراتز، كارن. كتاب های   .125
382ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم و سوم 

کلمات کليدی: سازها، خودآموزها، وسايل آموزشی 

چكيده: صدای شفافی كه فلوت توليد می كند، می تواند برای نواختن ملودی های كند و آرام مناسب باشد، اما در 
عين حال اين توانايی را دارد كه پاساژ های سريع را اجرا كند. اين كتاب همه اطالعاتی را كه برای نوازندگی اين 
ساز الزم است، از خريد ساز تا چگونگی نوازندگی، تمرين، گروه نوازی و مراقبت از ساز را همراه با تصاوير در اختيار 

خواننده می گذارد. يک لوح فشرده آموزشی نيز به كتاب ضميمه است. 

126. ابوت، جان. کتاب بازيگری. اردشير مهرآبادی. تهران: نخستين، 1394. 240ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، ساير كارشناسان 

پايه تحصيلی: سوم 
کلمات کليدی: هنرهای نمايشی، سينما، ارتباط غيركالمی 

چكيده: در اين كتاب راه های مختلف تحليل متن و ساخت يک شخصيت با توجه به رهيافت ها و آموزه های 
استانيسالوسكی و مايزنر در كنار تكنيک های جديدی كه نويسنده آنها را در تجربه سال ها به هنرآموزان ارائه داده،  
معرفی و آموزش داده شده است. مخاطب در اين كتاب تكنيک های ضروری بازيگری را كه برگرفته از تجربه های 

عملی است می آموزد. 

127. قائدرحمت، عيسی. لباس لرهای ِفيْلی )در استان های لرستان، ايالم و کرمانشاه(. قم: مطيع، 
1393. 136ص. رحلی 

مخاطب: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، هنرآموز 
کلمات کليدی: فرهنگ عامه، اقليت های قومی، آداب و رسوم 

چكيده: شناخت فرهنگ و سنن قوم های مختلف باعث تقويت و شناخت هويت انسان ها می شود. در اثر مصور 
حاضر، تمدن، آداب ورسوم، نوع پوشش و پوشاک اين قوم بزرگ كه در مناطق لرستان، ايالم و كرمانشاه زندگی 

كرده اند، به طور اجمالی مورد كنكاش و تحقيق و بررسی قرار گرفته است. 

128. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر: مجموعه مرّمت. 
تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 178ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: سوم 

کلمات کليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، مواد درسی 

چكيده: رشته تحصيلی و شغل در زندگی هر فرد اثرگذارند. همچنين سازمان ها به دنبال نيروی انسانی متخصص 
و كارآمد هستند كه اين مهم تنها در صورت تناسب شغل با ويژگی های شخصيتی و تحصيل در رشته تحصيلی 
مرتبط به دست می آيد. در كتاب مصور حاضر، نگارنده به ارائه اطالعاتی كامل درباره رشته مرمت، گرايش های آن، 

طول دوره تحصيلی، دوره های آموزشی، فهرست مشاغل تخصصی آن می پردازد. 
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129. احمدی پور، روناک. موسيقی در آيين های محلی کرمانشاهان. تهران: كتاب ابرار، 1394. 120ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلی: دهم و سوم 
کلمات کليدی: موسيقی كردی، هنر و فرهنگ، آداب و رسوم 

چكيده: موسيقی به مثابه يكی از زيرمجموعه های فرهنگ در همه جوامع وجود دارد و گاه با افسانه ها، داستان ها، 
حكايت ها و احساسات آنان همراه است. اين اثر به موضوع مبانی نظری تأثير موسيقی در فرهنگ جامعه اختصاص 
دارد. در بخش هايی از كتاب نقش نواهای محلی و سازهای كردی در برپايی جشن ها و عزاداری های بومی – 

محلی آن بوم بررسی شده است. 

130. پارا، آنجلو. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: نمايشنامه نويسی. سارا كاظمی منش. تهران: آوند 
دانش، 1394. 390ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: انواع ادبی، تئاتر، هنر و فرهنگ، خودآموزها 

چكيده: نوشتن نمايش نامه و توليد آن كار پردقت و ظريفی برای نويسندگان است. در اين كتاب اطالعات الزم 
برای نگارش يک نمايش نامه از گام های آغازين و تبلور ايده های داستانی گرفته تا مرحله های تدوين و صفحه آرايی 
و تأمين بودجه پروژه و همه جزئياتی كه يک نگارنده الزم است آنها را بداند، درج شده است. در بخش های ديگر 
اين اثر همچنين نشانه های نمايش  موفق، توصيه هايی درباره بازخورد و بازنويسی و مالحظات خاص برای اجراهای 

موزيكال آمده است. 

131. رپوپورت، كاترين. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: ويولن. اميرحسين غفوری، شيرين غفوری. تهران: 
آوند دانش، 1394. 390ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: سازها، خودآموزها، وسايل آموزشی 

چكيده: ويولن اگرچه به سرسختی در برابر هنرجويان نوآموز شهرت دارد، يكی از پراقبال ترين سازهای منتخب 
هنرآموزان موسيقی در سراسر دنيا به شمار می رود. اثر حاضر دربردارنده دانستنی های كليدی در باب مختصات 
ساز، ظرافت های مربوط به دست  گرفتن آرشه، اصول نت نگاری و نت خوانی، تغيير وضعيت و بسط مهارت های 

نوازندگی است. يک لوح فشرده آموزشی نيز به كتاب ضميمه است. 

ـر
ــ

ــ
ــ

 هن
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منابع آموزشی و تربيتی منتخب  غير مكتوب                                      
132.لذت الكترونيک ايرانيان)لكو(. بستة آموزشي پژوهشي لكوروبو. 1394.

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم وسوم 

کلمات کليدی: انواع ادبی، تئاتر، هنر و فرهنگ، خودآموزها

معرفی: بستۀ روباتيک حاضر چهار سطح دارد: Start, Run, Interو Highinter. اين بسته ويژۀ آموزش 
روباتيک در سه سطح از مقدماتی تا پيشرفته ساخته شده است و از جمله ويژگي هاي آن عبارت اند از: آشنا كردن 
كاربر با علم روباتيک به صورت علمي و عملي؛ افزايش خالقيت و بهر وري فكري؛ آموزش ساخت انواع روبات هاي 

حركتي تعريف شده مطابق با دورۀ سني.

133. شركت ساخت و انديشۀ يكتا. دورةRT لگو بستة روباتيك پيشرفته. 1394
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلی: دهم وسوم 
کلمات کليدی: انواع ادبی، تئاتر، هنر و فرهنگ، خودآموزها 

 RT .است  RTيا معرفی: آخرين دورۀ آموزش های لگو،”Robo Technology”  )تكنولوژی روبات( 
مخصوص دانش آموزان متوسطه و شامل مبحث روباتيک است. در واقع، دانش آموزانی كه كليۀ مهارت های الزم 
را دربارۀ مباحث مكانيكی و ساز و كار تركيبی آموخته اند، با اين مجموعه  مي توانند كنترل سازه های مكانيكی 
به وسيلۀ يک پردازشگر را نيز فرا  گيرند. در اين مرحله، مسائل مطرح شده بايد به وسيلۀ طراحی يک روبات 
برنامه نويسی شده حل شود، به طوری كه روبات با تحليل داده های محيطی، رفتاری  را در راستای حل مسئلۀ مورد 

نظر نشان دهد.
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1000 دستور آشپزی و شيرينی پزی )جلد سوم( 61
احكام مادران 62

از رخ زيبای دوست 115
از قرآن بيشتر بدانيم؛ 114 پرسش و پاسخ در باره 

قرآن براساس شناختنامه قرآن 54
از نوک خودكار من ُگل می چكد 42

جديد  قوانين   با  همراه  زناشويی  رضايت   و  ازدواج 
حمايت از خانواده 63

ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحليل آن ها 34
اسكچينگ 116

اسالم و حقوق ديپلماتيک 94
اعجوبه 9

الگوسازی به  روش حجمی 117
انحرافات و بزهكاری اطفال و نوجوانان 95

انديشه های استاد مطهری )جلدسوم(: اصول عقايد 23
آشپزی غذاهای تركی استانبولی 1 64

آشپزی غذاهای فرانسوی 65
آشپزی غذاهای مديترانه ای 1 66

آغاز و انجام هستی و راهبری انسان؛ رويكردی نوين 
در طرح مباحث اعتقادی 24

آموزش گام به گام تأسيسات سال سوم هنرستان 111
آنچه همگان الزم است از سونوگرافی بدانند 67

بارداری 68
بانوان بهشت 69

بررسی موارد مغايرت كنوانسيون حمايت از حقوق 
كودكان با فقه و حقوق اسالمی 96

برنامه نويسی پايتون )1( 29
بوستان سعدی 35

بهداشت و سالمت 70
بيماری های قلبی 71

پرخاشگری كودكان: دانستنی های الزم برای والدين 
و مشاوران از تشخيص تا درمان 4

بسته آموزشي پژوهشي لكوربور 132
پرنده باران 43

پيانو 118
پيوند قرآن و طبيعت 55

تاريخ چاپ و نشر كتاب  فارسی )از برآمدن تا انقالب( 97
)فعاليت های بدنی  ورزشی  سالن   بدون  تربيت بدنی 

ويژه فضاهای رايج  آموزشی( 7
تغذيه و گوارش 72

تغييری كوچک تحولی شگرف 73
تكنولوژی دستگاه های  دورنگار )فكس( 1

تمرينات رسم  فنی )كتاب  فعاليت( 112
جمشيد شاه پادشاه نوروز 10

جوجه كشی 60
چگونه مدير بهتری باشيم )راهنمای  كامل مهارت های  

اساسی و تكنيک های  كارآمد در مديريت( 8
چهل حديث عالمه شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری؛ 

شرح 40 روايت اعتقادی، اخالقی و اجتماعی 25
خانواده 74

خانواده موفق 75
خالقيت تصويری و تجسمی 119

خودآموز جامع عثمان  دوزی )شفق  دوزی( 120
خورشيد را نمی توان ديد: حجاب، ماهواره و ارتباط 

دختران و پسران 46
داستان  سمک عيار 11

داستان يوسف و زليخا )قصه يوسف و زليخا از ديدگاه 
قرآن كريم و مفسران قصه يوسف و زليخا از مثنوی 

هفت اورنگ حكيم جامی( 36
داستان های تلفنی 12

داستان های شاهنامه  فردوسی به نظم و نثر ساده و 
روان 37

دانشنامه نهج البالغه )جلد اول( 26
دانشنامه نهج البالغه )جلددوم ( 26

درباره خدا 27
درس های فنالندی: آنچه دنيا می تواند از تغييرات 

آموزشی فنالند بياموزد 47
دكتر جكيل و آقای هايد 13

دمنوشهای آرام بخش 76
دورهRT  لگو بسته روباتيک پيشرفته 133
ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ 38

ديوان رودكی )شامل زندگی نامه، رباعيات، غزليات، 
قصيده، قطعات و مثنويات( 39

راهنمای  عملی درمان اضطراب  دختران: از تشويق 
به سوی  آرامش 77

راهنمای كاربردی ترانسفورماتورهای قدرت 2

رژيم  جی.ال. رژيم  غذايی بر پايه اندازه  گلوگز 78
روانشناسی سالمت  اجتماعی 79

روش آسان داستان نويسی و سرودن شعر 40
روند طراحی معماری 121

رهبران موفق، بهترين سؤال ها را می پرسند 48
رياضی عمومی 1 برای رشته حسابداری 32

زندگی با قرآن )جلد اول( 56
زنگ ياسين 28

سبک صحيح تغذيه در فرهنگ ايرانی 80
سفرهای دكتر دوليتل 14

سواد اطالعاتی در مراكز يادگيری مدرسه 98
سين هشتم: 590 نكته هديه ای برای سبک زندگی 

بهتر 81
شهريار نامه: بازنويسی از منظومه شهريارنامه سروده 

عثمان مختاری غزنوی 15
صد سؤال والدين در مورد اعتياد: خطوط راهنمای 
پيشگيری، تشخيص، درمان و پيشگيری از عود 82

طراحی دست و صورت 122
طراحی شبكه 30

طراحی صنعتی، خط به خط 123
طراحی واقع گرايانه 124

فلوت 125
فوت و فن سوم فنی و حرفه ای الكتروتكنيک 3

قدم در راه بگذاريد: زنان، كار و اراده كسب برترين 
جايگاه 83

قرآن كريم 58
قرآن شناسی: پژوهشی درباره سوره های قرآن 57

قصه های شاهنامه جلد های10 تا 12 16
قير 114

كامپيوتر 31
كتاب بازيگری 126

كتاب حوادث كار: فنی و حقوقی 99
كرامت انسانی در حقوق رسانه 49

كليدهای  موفقيت در تحصيالت و مسير زندگی 84
كنار ايستگاه دل 44
كنيزک و پادشاه 17

كودكان با اختالل های رفتاری برون نمود و درون 
نمود 5

نمايـه   عنــوان                                      
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نمايه   پديدآورندگان                                      

گلستان سعدی 41
الفكاديو شيری كه جواب گلوله را با گلوله داد 18

لباس لرهای ِفْيلی )در استان های لرستان، ايالم و 
كرمانشاه( 127

ماجراهای نارنيا )مجموعه 7جلدی( 19
مباحثی در رياضيات مهندسی و كاربردهای آن ها 33

مبانی راهنمايی و مشاوره 50
مبانی و اصول عصب شناختی يادگيری و تربيت 51

مجموعه بهداشت و كنترل مواد غذايی 100
مجموعه پيراپزشكی 101

مجموعه تمرينات ترسيم نما از روی مدل 113
مجموعه علوم پايه دامپزشكی 102

مجموعه علوم تربيتی 103
مجموعه علوم سياسی و روابط بين الملل 104

مجموعه كتابداری و اطالع رسانی 105

مجموعه مباحث خواندنی پوست، مو و زيبايی 85
مجموعه مباحث خواندنی طب سوزنی برای همه 86

مجموعه مرمت 128
مجموعه مهندسی برق 106

مجموعه مهندسی پزشكی 107
مجموعه مهندسی مواد 108

مجموعه مهندسی هوافضا 109
مسافران سرزمين خورشيد 20

مسئوليت و ويژگی های يک معلم موفق 52
مشاوره ازدواج )همراه با راهنمای عملی و ابزارهای 

كاربردی( 87
مشاوره ژنتيک برای عموم )هر آنچه همه مردم حتی 

پزشكان بايد درباره مشاوره ژنتيک بدانند( 88
مگه من چند نفرم؟ 21

مالحظات جنسيتی در نظام تربيت رسمی وعمومی 53

موسيقی در آيين های محلی كرمانشاهان 129
نقشه مفهومی راهبردی نوين در  يادگيری  و  آموزش 89

نكته هايی برای پروردن كودک 6
نمايشنامه نويسی 130

والدين آگاه، كودكان شاداب: شيوه های ساده و موثر در 
تربيت فرزندان 90

ويولن 131
هر روز با قرآن و عترت 59

هنر آشپزی 91
هنگام الكپشت ها 22

هوش هيجانی و تعارضات در سازمان 92
هيچ  جا خونه آدم نمی شه! 93

يک شعر بی طاقت 45
يوهان گوتنبرگ، تاريخ تحول صنعت چاپ 110 

ان
ـو

عنـ
ـه 

ماي
  ن

آرمسترانگ، مايكل  8
آرين، خديجه  50

ابراهيمی، علی اكبر  82
ابراهيمی، محمدرضا  73

ابوالفضلی، الهام  75
ابوت، جان  126

اتحاد، عبدالرضا  119
احقر، قدسی  50

احمدی، حميد  18
احمدی پور، روناک  129

ادلمن، كيت  68
اژه ای، جواد  50

استون، جوآن  68
استيری، زهرا  7

اسدی، عباس  49
اسماعيل نمازی، شراره  31

اسماعيليان، پيمان  19

اشكان، ساناز  63
اصابتی، محمد  99

افشين، جواد  92
الوفسان، اريک  116

ام ريپ، جيمز  71
اميری جم، هانيه  1

اواتز مراتز، كارن  125
ای، رندو  121

ايگدر، محمود  57
باريک بين، بهروز  85

بايک، سو  78
برآبادی، محمود  15

بناب، آرزو  71
بهبهانی، فرح  9

بهرام پور، ابوالفضل  56
بيات، مرتضی  33

پارا، آنجلو  130

پامر، مايكل  27
پانيذ، محمود  3

پالچيو، آر.جی  9
پورامينی، محمدحسين  94

پورمحمدی، نعيمه  27
پوالر، ميشل  110
پيرقلی، زهرا  75

تحريريه مجله آشپزباشی  61
توژی، مهدی  84
جارويس، سارا  68

جاويد، زهرا  30
جبارزارع، امراهلل  2

جزقاسمی، شهرزاد  60
جزمقدم، رحيم  33
جعفرقلی، رضا  86

جالليكندلجی، مريم  34
جمادی، ناصر  111
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جورابيان، مرتضی  67
جونس، تری  64

جهانگير، محمدرضا  29
حبيبی، زهره  96

حبيبی پناه، مريم  68
حسنی، محمد  53

حسينی بيرجندی، سيدمهدی  50
حسينی  مؤمن زاده، سيد امر اهلل  23

حياتی، علی  122
خزايی، احسان  123
خسروی، مهدی  54

خسروی نيا، حسن  96
خليل نسب، مجيد  32

خورشاهيان، هادی  21
خولين، كالرا  116

دربندی، سيد محمد رضا  24
دريايی، محمد  80

دلير، كريم  88
دنبی، نايجل  78

دونا، هی  65
دوئن والد، مری  68

دين پرور، سيدجمال  الدين  26
ذاكری، اكرم  64، 65، 66، 76، 120

ذوالفقاری، شهرام  3
راما، ماری  91

رپوپورت، كاترين  131
رسولی، محسن  50

رضايی، سعيد  5
رضايی، محمدعلی  2

رضايی، محمدمهدی  25
روداری، جانی  12

روستا، احمد  73
رهاوی، رزا  7

ريحانی  شيروان، معصومه  92
ريحانی فرد، افشيد  116
ريسمانچيان، مجيد  60

زارع بهرام آبادی، مهدی  50
ساترلند، چارمين  7

ساكی، بهزاد  72
سالبرگ، پاسی  47

سجادی، سيد ابوالفضل  95
سلمان پور، امير  49

سليمان پور عمران، محبوبه  92
سميعی، عزيز اهلل  78
سندبرگ، شريل  83
سواليوان، روابرت  72

سهرابی، طيبه   47

سيدعلی اكبر، سيدنويد  17
سيلوراستاين، شل  18

شجاعی ديندارلو، مرضيه  12
شركت ساخت و انديشه يكتا 133

شريعتمدار، مهسا  124
شعبان نژاد، افسانه  45

شفيع آبادی، عبداهلل  50
شكويی، علی  110
شيبانی، فرهاد  115
صالحه، عليرضا  29
صالحی، آتوسا  16

صدری، اسماعيل  87
صدقی نژاد، رضوان  83

صفاری نيا، مجيد  79
صفری، جواد  75

عبدالرضا پور، پريسا  84
عبدی، عباس  22

عدالتی، حسن  114
عزيزخانی، نقی  114
عطاريان، فرحناز  13

عليدوست، محمد  38
عينی، اكرم  98

غفوری، اميرحسين  131
غفوری، شيرين  131

غالمرضايی، حميدرضا  112، 113
فتحی وند، ميرهاشم  60

فرخ مهر، حسين  6
فردادوند، شهره  89
فيروزان، حميده  4
قاسمی، وحيد  86

قاضی نسب، مهدی  121
قائدرحمت، عيسی  127
قدسی، سيد شهاب  29
كازرانی، عبدالصمد  40

كاظمی خسرقی، پروانه  32
كاظمی منش، سارا  130

كافی، رزا  125
كافی  احمدی، عليرضا  90

كرمی، رحيم  1
كريمی، طيبه  52
كالرک، پامال  66

گائينی، عباسعلی  72
گرامی، سعيد  78

گلداسميت، مايک  31
گودرزی، حامدرضا  88

الفتينگ، هيو  14
اليقی، غالم رضا  70، 74، 93

لذت الكترونيک ايرانيان )لكو( 132
لطف اهلل، داود  44

لو، دوگ  30
لوميس، اندرو  122

لويی  استيونسن، رابرت  13
لوئيس، سی. اس.  19

محمد قاسمی، حميد  55
محمودی، حسن  46

مرادی، فريد  97
مشتاق، مهسار  48

مشكی  ماجالن، محمود  75
معروف، ليال  117

مقدم، علی رضا  47
مكارم  شيرازی، ناصر  62
مكسول، جان سی.  48

موسوی  گرمارودی، علی  58
موسوی، فرزانه  11
موسوی، مازيار  14
مونرو، ارين  آ.  77
مهرافزا، مهرناز  4

مهرآبادی، اردشير  126
مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان  100، 101، 102، 

128 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103
ميلر، برايان  91

نريمانی، پريوش  77
نصيری، فرهاد  60
نظری، مهديه  43

نوابی نژاد، شكوه  50
نوری، پرويز  87
نوری، علی  51

نويدان، گلناز  118
نيک نژاد، محبوبه  69

نيلی، بليک  118
وحيدی، عبدالنبی  113

هادفيلد، سو  73
هادی پور، سهيال  20

هاشمی، سيد سعيد  42
هاشمی، سيدمهدی  59

هاموند، لی  124
هدايتی  فخر داوود، ابوالفضل  28

هندرسون، راجر  68
هيئت تحريريه نشريه باتم الين  70، 74، 93

يراقی اصفهانی، سعيده  81
يزدی، عباس  35 ـ39، 41

يوسفی، سارا  91
يوسفی، محمدرضا  10

يوسفی، مريم  85
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ابوعطا
 48

 اطالع
 93، 74، 70

 افق
 21 ،20 ،17 ،16

 امام علی بن ابيطالب)ع(
 62

اميد مهر
  7

 ايده پردازان چكاد
 31

 آثار فكر
 49

 آوای قرآن
 56

 آوای نور
 79 ،77 ،5  

 آوند دانش
131 ،130 ،125 ،118 ،91 ،78 ،73 ،71 ،68 ،30

 آيه نور
 59

 آيين محمود
 96

برترين انديشه
  89

بهاردخت
  34

 بين المللی حافظ
 120 ،81 ،76 ،66 ،65 ،64

 پيدايش
 9

 تيمورزاده/ طبيب
 86 ،85 ،67   

جمال
  25

 جهانی
 92

 چكامه ی باران
 57

  چهارخونه
111

 حلی
 29

  دانش نگار
60 ،15 ،10  

 دريافت

 123
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

  55 ،24
 دنيای تغذيه

 61
 ذکر
 12

راه انديشه
  119

ريحانی گرگان
  95

 سمت
 51 ،50

سمت/ دانشگاه علوم اسالمی رضوی
  94

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  27

شرکت ساخت و انديشه يكتا
 133

 صفار
 33

  ضريح آفتاب
40

 طبيب/ تيمورزاده
 88

 طلوع دانش
 75

  طليعه سبز
69

فدک ايساتيس
  121 ،99 ، 8      

 فرهنگ دانشجو
41 ،39 ،37 ،36 ،35  

 قديانی
58 ،19 ،14 ،13  

 کاگو
 3

  کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
115 ،45 ،44 ،43 ،42 ،22 ،18 

 کتاب ابرار
 129

 کتاب آبان
 124 ،122 ،116   
 کمال انديشه

 63
 گل آذين

 83

لذت الكترونيك ايرانيان )لكو(
 132

  مرآت
47

  مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(
23

مطيع
  127

مهر زهرا )س(
  6

 مهرآموز
 11

 مؤسسه بوستان کتاب
 28

 مؤسسه خانه کتاب
 97

 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
 80

 مؤسسه فرهنگی دارالحديث
 54

 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
113 ،112 ،72 ،53 ،38 ،26 

 مؤسسه فرهنگی منادی تربيت
 98

 مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان
 جوان

،107  ،106  ،105  ،104  ،103  ،102  ،101  ،100  
128 ،109 ،108  

 نخستين
 126

 نوروزی
 117

 نوشته
 82

  نويد شيراز
84

نيلبرگ
  1

 هاوژين
 52

 همای غدير
 46

 هنر اول
 114 ،110 ،90 ،87 ،32 ،4  

 ياقوت سپاهان
 2

نمايه ناشـر/ توليـدکننده
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درهمكرد  نام ناشر/ توليدکننده و عنوان                                      

فهرستگانمنابعآموزشيوتربیتیمنتخب

ابوعطا
48: رهبران موفق، بهترين سؤال ها را می پرسند

اطالع
70: بهداشــت و سالمت، 74: خانواده، 93: هيچ  جا 

خونه آدم نمی شه!

افق
16: قصه های شــاهنامه جلد های10 تــا 12، 17: 
كنيزک و پادشــاه، 20: مسافران سرزمين خورشيد، 

21: مگه من چند نفرم؟

امام علی بن ابيطالب)ع(
62: احكام مادران

اميد مهر
7: تربيت بدنی بدون سالن  ورزشی )فعاليت های بدنی 

ويژه فضاهای رايج  آموزشی(

ايده پردازان چكاد
31: كامپيوتر

آثار فكر
49: كرامت انسانی در حقوق رسانه

آوای قرآن
56: زندگی با قرآن )جلد اول(

آوای نور
5: كودكان با اختالل های رفتــاری برون نمود و درون 
نمود، 77: راهنمــای  عملی درمان اضطراب  دختران:  از 
تشويق به سوی  آرامش، 79: روانشناسی سالمت  اجتماعی

آوند دانش
30: طراحی شــبكه، 68: بارداری، 71: بيماری های 
قلبــی، 73: تغييری كوچک تحولی شــگرف، 78: 
رژيم  جــی.ال. رژيم  غذايی بر پايه انــدازه  گلوگز، 
91: هنر آشــپزی، 118: پيانــو، 125: فلوت، 130: 

نمايشنامه نويسی، 131: ويولن

آيه نور
59: هر روز با قرآن و عترت

آيين محمود
96: بررســی موارد مغايرت كنوانســيون حمايت از 

حقوق كودكان با فقه و حقوق اسالمی

برترين انديشه
89: نقشه مفهومی راهبردی نوين در  يادگيری  و  آموزش

بهاردخت
34: ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحليل آن ها

بين المللی حافظ
64: آشپزی غذاهای تركی استانبولی 1، 65: آشپزی 
غذاهای فرانسوی، 66: آشپزی غذاهای مديترانه ای 
1، 76: دمنوشــهای آرام بخش، 81: ســين هشتم:  
590 نكته هديه ای برای سبک زندگی بهتر، 120: 

خودآموز جامع عثمان  دوزی )شفق  دوزی(

پيدايش
9: اعجوبه

تيمورزاده
67: آنچه همگان الزم اســت از سونوگرافی بدانند، 
85: مجموعه مباحث خواندنی پوست، مو و زيبايی، 
86: مجموعه مباحث خواندنی طب ســوزنی برای 
همه، 88: مشاوره ژنتيک برای عموم )هر آنچه همه 
مردم حتی پزشكان بايد درباره مشاوره ژنتيک بدانند(

جمال
25: چهل حديث عالمه شــهيد آيــت اهلل مرتضی 
مطهری؛ شرح 40 روايت اعتقادی، اخالقی و اجتماعی

جهانی
92: هوش هيجانی و تعارضات در سازمان

چكامه ی باران
57: قرآن شناسی:  پژوهشی درباره سوره های قرآن

چهارخونه
111: آموزش گام به گام تأسيسات سال سوم هنرستان

حلی
29: برنامه نويسی پايتون )1(

دانش نگار
10: جمشــيد شاه پادشــاه نوروز، 15: شهريار نامه:  
بازنويســی از منظومه شــهريارنامه سروده عثمان 

مختاری غزنوی، 60: جوجه كشی

دانشگاه علوم اسالمی رضوی
94: اسالم و حقوق ديپلماتيک

دريافت
123: طراحی صنعتی، خط به خط

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
24: آغاز و انجام هستی و راهبری انسان؛ رويكردی 
نوين در طرح مباحث اعتقــادی، 55: پيوند قرآن و 

طبيعت

دنيای تغذيه
61: 1000 دستور آشپزی و شيرينی پزی )جلد سوم(

ذکر
12: داستان های تلفنی

راه انديشه
119: خالقيت تصويری و تجسمی

ريحانی گرگان
95: انحرافات و بزهكاری اطفال و نوجوانان

سمت
50: مبانی راهنمايی و مشــاوره، 51: مبانی و اصول 
عصب شناختی يادگيری و تربيت، 94: اسالم و حقوق 

ديپلماتيک

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
27: درباره خدا

شرکت ساخت و انديشة يكتا
دوره RT لگو بسته روباتيک پيشرفته

صفار
33: مباحثی در رياضيات مهندسی و كاربردهای آن ها
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ضريح آفتاب
40: روش آسان داستان نويسی و سرودن شعر

طبيب
88: مشاوره ژنتيک برای عموم )هر آنچه همه مردم 
حتی پزشكان بايد درباره مشاوره ژنتيک بدانند(، 67: 
آنچه همگان الزم اســت از سونوگرافی بدانند، 85: 
مجموعه مباحث خواندنی پوست، مو و زيبايی، 86: 

مجموعه مباحث خواندنی طب سوزنی برای همه

طلوع دانش
75: خانواده موفق

طليعه سبز
69: بانوان بهشت

فدک ايساتيس
8: چگونه مديــر بهتری باشــيم )راهنمای  كامل 
مهارت هــای  اساســی و تكنيک هــای  كارآمد در 
مديريت(، 99: كتاب حــوادث كار:  فنی و حقوقی، 

121: روند طراحی معماری

فرهنگ دانشجو
35: بوستان سعدی، 36: داستان يوسف و زليخا )قصه 
يوســف و زليخا از ديدگاه قرآن كريم و مفسران قصه 
يوســف و زليخا از مثنوی هفت اورنگ حكيم جامی(، 
37: داســتان های شاهنامه  فردوسی به نظم و نثر ساده 
و روان، 39: ديوان رودكی )شامل زندگی نامه، رباعيات، 
غزليات، قصيده، قطعات و مثنويات(، 41: گلستان سعدی

قديانی
13: دكتر جكيل و آقای هايد، 14: سفرهای دكتر دوليتل، 
19: ماجراهای نارنيا )مجموعه 7جلدی(، 58: قرآن كريم

کاگو
3: فوت و فن سوم فنی و حرفه ای الكتروتكنيک

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
18: الفكاديو شيری كه جواب گلوله را با گلوله داد، 
22: هنگام الكپشت ها، 42: از نوک خودكار من ُگل 
می چكد، 43: پرنده باران، 44: كنار ايستگاه دل، 45: 

يک شعر بی طاقت، 115: از رخ زيبای دوست

کتاب ابرار
129: موسيقی در آيين های محلی كرمانشاهان

کتاب آبان
116: اســكچينگ، 122: طراحی دست و صورت، 

124: طراحی واقع گرايانه

کمال انديشه
63: ازدواج و رضايت  زناشويی همراه با قوانين  جديد 

حمايت از خانواده

گل آذين
83: قــدم در راه بگذاريد:  زنان، كار و اراده كســب 

برترين جايگاه

لذت الكترونيك ايرانيان )لكو(
132: بسته آموزشي پژوهشي لكوربو

مرآت
47: درس هــای فنالندی:  آنچه دنيــا می تواند از 

تغييرات آموزشی فنالند بياموزد

مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(
23: انديشــه های استاد مطهری )جلدسوم(:  اصول 

عقايد

مطيع
127: لباس لرهای ِفْيلی )در اســتان های لرستان، 

ايالم و كرمانشاه(

مهرآموز
11: داستان  سمک عيار

مهر زهرا )س(
6: نكته هايی برای پروردن كودک

مؤسسه بوستان کتاب
28: زنگ ياسين

مؤسسه خانه کتاب
97: تاريخ چاپ و نشر كتاب  فارسی )از برآمدن تا انقالب(

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
80: سبک صحيح تغذيه در فرهنگ ايرانی

مؤسسه فرهنگی دارالحديث
54: از قرآن بيشــتر بدانيم؛ 114 پرسش و پاسخ در 

باره قرآن براساس شناختنامه قرآن

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
26: دانشنامه نهج البالغه )جلد اول(، 26: دانشنامه 
نهج البالغه )جلددوم (، 38: ديوان خواجه شمس الدين 
محمد حافظ، 53: مالحظات جنسيتی در نظام تربيت 
رسمی وعمومی، 72: تغذيه و گوارش، 112: تمرينات 
رسم  فنی )كتاب  فعاليت(، 113: مجموعه تمرينات 

ترسيم نما از روی مدل

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت
98: سواد اطالعاتی در مراكز يادگيری مدرسه

مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان
100: مجموعه بهداشت و كنترل مواد غذايی، 101: 
مجموعــه پيراپزشــكی، 102: مجموعه علوم پايه 
دامپزشــكی، 103: مجموعه علــوم تربيتی، 104: 
مجموعه علوم سياســی و روابــط بين الملل، 105: 
مجموعه كتابداری و اطالع رسانی، 106: مجموعه 
مهندســی برق، 107: مجموعه مهندسی پزشكی، 
108: مجموعه مهندســی مــواد، 109: مجموعه 

مهندسی هوافضا، 128: مجموعه مرمت

نخستين
126: كتاب بازيگری

نوروزی
117: الگوسازی به  روش حجمی

نوشته
82: صــد ســؤال والدين در مورد اعتيــاد:  خطوط 
راهنمای پيشگيری، تشخيص، درمان و پيشگيری 

از عود

نويد شيراز
84: كليدهای  موفقيت در تحصيالت و مسير زندگی

نيلبرگ
1: تكنولوژی دستگاه های  دورنگار )فكس(

هاوژين
52: مسئوليت و ويژگی های يک معلم موفق

همای غدير
46: خورشــيد را نمی توان ديد:  حجاب، ماهواره و 

ارتباط دختران و پسران

هنر اول
4: پرخاشــگری كودكان:  دانستنی های الزم برای 
والدين و مشاوران از تشخيص تا درمان، 32: رياضی 
عمومی 1 برای رشته حسابداری، 87: مشاوره ازدواج 
)همراه با راهنمای عملی و ابزارهای كاربردی(، 90: 
والدين آگاه، كودكان شاداب:  شيوه های ساده و موثر 
در تربيت فرزنــدان، 110: يوهان گوتنبرگ، تاريخ 

تحول صنعت چاپ، 114: قير

ياقوت سپاهان
2: راهنمای كاربردی ترانسفورماتورهای قدرت

ان
عنو

ه و 
ند

دکن
ولي

ر/ ت
اش

م ن
د نا

كر
هم

 در
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ابوعطا 
تهــران: خ. انقــالب، خ. 12 فروردين، ســاختمان 

ناشران، ط. چهارم 
كد پستي: 1314733474 تلفن: 021-66485940

اطالع 
تهران: انتهای خ. شــهيد مطهری، نرســيده به خ. 

شريعتی  ک. آرمان، پ. 16، واحد 7 
كد پستي: 1565657618 تلفن: 021-88428577

افق 
تهران: خ. 12 فروردين، خ. شهيد نظری غربی، ک. 

جاويد1، پ. 2، ط. سوم 
كد پستي: 1314675351 تلفن: 021-66413367

امام علی بن ابيطالب)ع( 
قم: خ. شــهدا، ک. 22، پ. 15، انتشارات امام علی 

بن ابيطالب )ع(
كد پستي: 3715616784 تلفن: 025-37744241

اميد مهر 
مشهد: امام خمينی 82، پ. 68 

كد پستي: 9177955363 تلفن: 051-38559315

ايده پردازان چكاد 
تهران: ايرانشــهر جنوبی، خ. كامل، بن بســت گل، 

پ.2، واحد6، ط. 4 
كد پستي: 1581664717 تلفن: 021-8840632

آثار فكر 
تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. شــهيد وحيد 

نظري،  پ. 99، ط. 2 تلفن: 021-66967355

آوای قرآن 
قم: خ. صفائيه)شهدا(، روبه روی مسجد رفعت، كوچه 

سی ودو، پ. 41 
تلفن: 025-37741004

آوای نور 
تهران: م. انقالب، خ.12فروردين، خ. شــهيد نظری 

غربی،  پ.99، ط. 2،  واحد4 
كد پستي: 1314675577 تلفن: 021-66967355

آوند دانش 
تهران: پاســداران، خ. گل نبی، خ. ناطق نوری، ک. 

بن بست طاليی، پ. 4 
كد پستي: 1947734411 تلفن: 021-22893988

آيه نور 
قم: خ. شــهدا )صفائيه(، ک. 24)ممتاز(، نبش ک. 

سوم، پ. 63، ساختمان نورالثقلين، ط. همكف 
كد پستي: 3715615839 تلفن: 025-37839474

آيين محمود 
قم: 45متری صدوق، ک.56، پ. 11

كد پستي: 3713174114 تلفن: 025-32928051

برترين انديشه 
اصفهان: خ. جی، خ. پروين ، ک. 29، پ. 44 

كد پستي: 8199873788 تلفن: 031-32294944

بهاردخت 
تبريز: شهرک امام، خ. رضوان، بلوک 9، راه پله سوم، 

ط. دوم 
كد پستي: 5184943585 تلفن: 041-35550697

به  نشر 
تهران: م. انقالب، خ. كارگر شمالی، باالتر از چهارراه 

نصرت، ک. طاهری، پ. 16، ط. سوم 
كد پستي: 1417983181 تلفن: 021-88951740

بين المللی حافظ 
تهران: خ. دماوند، بين ايســتگاه سبالن و وحيديه، 

مقابل كلينيک قدس، پ. 878 
كد پستي: 1733676483 تلفن: 021-77812155

پيدايش 
تهــران: خ. انقــالب، خ. فخر رازی، خ. شــهداي 

ژاندارمري غربي، پ. 86 
كد پستي: 1314733963 تلفن: 021-66970270

تيمورزاده 
تهران: م. هفت تير، خ. كريم خان زند، پ. 111، ط. 

سوم شرقی 
كد پستي: 1597985735 تلفن: 021-88809090

جمال 
قم: خ. معلم، معلم 21، ک. نهم، پ. 422 

كد پستي: 3715797744 تلفن: 021-37742528

جهانی 
بجنورد: خ. چمران، چمران 29، پ. 34

تلفن: 058-322107412

چكامه باران 
كرج: بلوار مؤذن، ابتدای شهرک جهازی ها، پ. 31
كد پستي: 3714111111 تلفن: 026-34495602

نام و نشانی ناشران و توليدکنندگان
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چهارخونه 
تهران: م. انقالب، كارگر شمالی، ک. برهانی، پ.19 
كد پستي: 6521462065 تلفن: 021-66944932

حلی 
تهران: خ. انقالب، نرسيده به م. فردوسی، ک. براتی، 

پ.16، ط.7 ، واحد14
كد پستي: 1131856646 تلفن: 021-66737338

دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
مشــهد: حرم مطهر، صحن هدايت، دانشگاه علوم 

اسالمي رضوي، مديريت مركز پژوهش دانشگاه 
كد پستي: 9134843333 تلفن: 051-32257089

دانش نگار 
تهران: تهران، خ. انقالب، خ. منيری جاويد، خ. وحيد 

نظری، نبش وحيد نظری، پ. 142 
كد پستي: 1314683171 تلفن: 021-66400220

دريافت 
تهران: خ. فاطمي، نرسيده به م. فاطمي )روبه روی 
وزارت كشور(، خ. دوم، كوچه  هومان، پ. 4، ط. دوم 

كد پستي: 1415783761 تلفن: 021-88391374

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
تهران: پاسداران، م. هروی، خ. وفامنش، خ. آزادی، 

خ. افتخاريان، ک. مريم، پ. 23 
كد پستي: 1669747414 تلفن: 021-22940054

دنيای تغذيه 
تهران: ســتارخان، بين توحيد و باقرخان، نبش ک. 

اكبريان آذر، پ. 57، ط. چهارم غربی 
كد پستي: 1441664789 تلفن: 021-66435666

ذکر 
تهران: خ. انقالب، خ. فلسطين جنوبی، خ. محتشم، 

پ. 20،  ط. اول غربی 
كد پستي: 1315853493 تلفن: 021-66410041

راه انديشه 
تهران: م. انقالب ، اول خ. آزادی ، جمال زاده جنوبی ، 

ک. جمشيد،  پ. 7 
كد پستي: 1313884471 تلفن: 021-66421542

ريحانی گرگان 
گرگان: شهرداری، خ. امام خمينی، آفتاب 24، جنب 

چاپخانه گرگان 
كد پستي: 4917649345 تلفن: 017-32264220

سمت 
تهران: بزرگراه جــالل آل احمد، غرب پل يادگار 

امام )ره(،  سازمان مطالعه و تدوين )سمت(
كد پستي: 1463645851 تلفن: 021-40424626

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
تهران: بلوار نلســون ماندال )آفريقا(، چهارراه حقانی 

)جهان كودک(، ک. كمان، پ. 25 
كد پستي: 1518736313 تلفن: 021-88774569

شرکت لكو )لذت الكتريك ايرانيان(  
تهران: خ. نياوران، خ. پورابتهــاج، ميدان داراباد،خ. 

شكور، بن بست قيدی، پ. 3 
كد پستي: 1953854661 تلفن: 021-21932328

صفار 
تهــران: م. انقالب، مقابل ســينما بهمن، بازارچه 

كتاب، پ. 6 
كد پستي: 1314663661 تلفن: 021-66408487

ضريح آفتاب 
مشهد: امام خمينی 8، دفتر مركزی موسسه فرهنگی _ 

هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب 
كد پستي: 9133714165 تلفن: 051-32280166

طبيب 
تهران: بلوار كشاورز، خ. 16 آذر، شماره 68 

كد پستي: 1417994671 تلفن: 021-66909192

طلوع دانش
تهران: م. شهدا، خ. پيروزی، روبه روی ايستگاه مترو 

شيخ الرئيس، ک. رستمی، پ. 1 
كد پستي: 1778674611 تلفن: 021-88345682

طليعه سبز 
قم: بلــوار جمهوری، ابتدای محمــود نژاد، مجتمع 

فردوس،  بلوک B، واحد 602 
كد پستي: 3716743186 تلفن: 025-32611862

فدک ايساتيس 
تهران: م. انقالب، خ. منيری جاويد، بين لبافی نژاد و 

جمهوری، ساختمان 10 
كد پستي: 1314933744 تلفن: 021-66481096

فرهنگ دانشجو 
تهــران: خ. انقالب، خ. بهار جنوبی، برج بهار، ط. 5، 

واحد 599 
كد پستي: 1561636565 تلفن: 021-77616351

قديانی 
تهــران: انقــالب، خ. 12 فروردين، خ. شــهدای 

ژاندارمری شرقی، پ.90 
كد پستي: 1314733861 تلفن: 021-66404410

کاگو 
تهــران: خ. انقــالب، خ. 12 فروردين، ک. الوندی، 

ساختمان انتشارات كاگو 
كد پستي: 1314833664 تلفن: 021-66483427

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 
تهران: خ. بهشتی، خ. خالد استامبولی، شماره 22، 24 

كد پستي: 1511647416 تلفن: 021-88715545

کتاب ابرار 
تهران: م. آزادی، خ. آزادی، نرسيده به بزرگراه يادگار امام،  
خ. شهيدان، ضلع شرقی م. دكتر هوشيار، پ. 5، واحد 2 
كد پستي: 1343643373 تلفن: 021-66157338
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کتاب آبان 
تهــران: خ. انقالب، خ. فخــر رازی، كوي فاتحي 

داريان، پ.2، واحد 10 
كد پستي: 1314734834 تلفن: 021-66955012

کمال انديشه 
تهران: م. انقالب، خ. كارگر جنوبی، ابتداي خ. روان 

مهر، بن بست دولتشاهي، پ.1، واحد6 
كد پستي:   1314615464 تلفن: 021-66973663

گل آذين 
تهران: خ. انقــالب، خ. ابوريحان، خ. لبافی نژاد، پ. 

146، ط. اول، واحد 4
كد پستي: 1315634755 تلفن: 021-66970816

مرآت 
تهران: خ. كريم خان زند، ابتدای خردمند شمالی، پ. 

80،  ط. چهارم 
كد پستي: 1585814386 تلفن: 021-88821500

مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص( 
قم: خ. معلم غربی)حجتيه(، نبش ک. 18 

كد پستي: 3713743891 تلفن: 025-37839305

مطيع 
قم: خ. صفاييه، ک. 28 )بيگدلی(، بين ک.  9 و 11، 

پ. 177 
كد پستي: 3715635136 تلفن: 025-37835787

مهر زهرا )س( 
نجف آبــاد: چهارراه امام )ره(، ابتــدای خ. پانزده 
خرداد جنوبی)10 متر پس از چهارراه سمت چپ(، 

پ. 8 
كد پستي: 8518658868 تلفن: 031-42618871

مهرآموز 
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه تهران، خ. دانشگاه،  

مجتمع تجاری دانشگاه، ط. زيرزمين 
كد پستي: 1913634714 تلفن: 021-66958140

مؤسسه الگوی ساخت و انديشه يكتا 
خ.  ک.  تقاطع

كد پستي:88396364  فكس: 36369017ـ  021

مؤسسه بوستان کتاب 
قم: چهارراه شهدا، خ. معلم، معلم 14، پ. 17 

كد پستي: 3715799717 تلفن: 025-37742155

مؤسسه خانه کتاب 
تهران: انقالب، بين صبا و فلسطين، پ. 1080 

كد پستي: 1315773411 تلفن: 021-88318653

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 
تهران: خ.  انقالب، بين خ.  دانشگاه  و ابوريحان، پ. 

1182،  ساختمان فروردين، ط. 10، واحد 38 
كد پستي: 1315693567 تلفن: 021-66486013

مؤسسه فرهنگی دارالحديث 
قم: چهارراه شهدا، خ. معلم، روبروی اداره برق، نبش 

ک. 12، پ. 125
كد پستي: 3715616385 تلفن: 025-37740545

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسيده به پل كريم خان زند، 

ک. شهيد حقيقت طلب، شماره 8 
كد پستي: 1598857911 تلفن: 021-88800324

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت 
تهران: خ. استاد نجات الهی، پايين تر از خ. طالقانی، 

ک. بيمه،  پ. 26 
كد پستي: 1599813813 تلفن: 021-88894296

مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان 
تهران: تهران، خ. حافظ، خ. جامی، خ. شهيد محمد 

بيک،  پ. 14، ط. دوم 
كد پستي: 1137834665 تلفن: 021-61978000

نخستين 
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، تقاطع روان مهر، 

شماره 227 
كد پستي: 1314713115 تلفن: 021-66498148  

 
نوروزی 

گرگان: خ. شهيد بهشتی، بازار رضا، ط. همكف 
كد پستي: 4916675369 تلفن: 017-32242258

نوشته 
اصفهان: خ. فلســطين، صد متر مانــده به چهارراه 

فلسطين،  پشت ايستگاه اتوبوس، ساختمان نويد 
كد پستي: 8143984136 تلفن: 031-32226445

نويد شيراز 
شيراز: بلوار زند، پشت ارگ كريم خانی، خ. 22 بهمن، 

انتشارات نويد شيراز 
كد پستي: 7136654416 تلفن: 071-32226662

نيلبرگ 
تهــران: خ. آزادی، خ. دكتر قريب، نبش ک. معين، 

پ. 20،  ط. سوم
كد پستي: 1419813164 تلفن: 021-66958205

هاوژين 
ساری: خ. بعثت، نبش ک. موّدت، ط. باالی آبميوه 

بعثت،  نشر هاوژين 
كد پستي: 4814847519 تلفن: 011-33361239

همای غدير 
قم: خ. شهيدان فاطمی، انتهای ک. 30، ک. شهيد 

اسحاقی،  پ. 199 
كد پستي: 3715676933 تلفن: 025-37837111

هنر اول 
تبريز: گلكار، خ. نصر، ک. سينا، پ. 139 

كد پستي: 5156946641 تلفن: 041-33284738

ياقوت سپاهان 
اصفهان: فلكه شهدا، ابتداي خ. كاوه، روبه روي ترمينال 
بابل دشت، جنب داروخانه حكيم شفا، كتاب سرای سالم 
كد پستي: 8138686679 تلفن: 031-334650652
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