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■ مقدمه 
این فهرستگان، حاوی منتخبی از منابع آموزشی و تربيتی مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی مورد 

بررسی قرار گرفته است.
چنان که دیده می شود، بخش قابل توجهی از این منابع، شامل منابع مكتوب و به عبارت بهتر کتاب های آموزشی و تربيتی است. فهرست 
کامل کتاب های آموزشی مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه های رشد دسته بندی و عرضه شده است که نسخه های الكترونيكی 
این کتاب نامه ها به صورت رایگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستيابی و مطالعه است. برای دیدن این کتاب نامه ها و منابع بيشتر، به وبگاه 

سامان کتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه کنيد

■ چرا فهرستگان؟
طی 16 سال گذشته، یكی از اهداف دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، امكان انتشار کتاب نامه رشد به تعداد آموزشگاه های کشور و ارسال 
یک نسخه رایگان برای تک تک آن ها بود که تا به امروز محقق نشده بود. اکنون بحمداهلل این خواسته، با انتشار منتخبی از منابع آموزشی و 
تربيتی مناسب، ميسر شده و این فهرستگان در اختيار همه مدارس کشور قرار گرفته است. انتظار می رود با این فهرست منتخب، یافتن منابع 

آموزشی مورد نياز خصوصاً برای معلمان آسان تر از پيش باشد و پيامدهای مثبت آن ان شاءاهلل در آینده نزدیک آشكار شود. 
اتفاق خوب دیگری که در فهرستگان افتاد، این بود که برای نخستين بار منابع آموزشی مكتوب و غير مكتوب در یک جا و در کنار هم به 
مدارس معرفی شدند. با این 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 كتاب درسی كافی نيست؟ 
برخی استفاده از منابع آموزشی تكميلی را با وجود کتاب های درسی مفيد نمی دانند. این تصور نادرست است. این کار یک دليل ساده دارد؛ 
چون کتاب درسی معمواًل برای سطح متوسط دانش آموزان نوشته می شود و در یک کالس درس همواره دانش آموزانی هستند که باالتر از 
سطح متوسط یا به دالیلی پایين تر از آن قرار دارند. طبيعی است که گروه دوم نياز به تمرین و تكرار بيش تری دارند؛ در حالی که فرونشاندن 
تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح کالس ميسر است و این وظيفه یک معلم کاردان است که شاگردانش را شناسایی 

و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند. منابع آموزشی و کمک درسی، کم و بيش، در همۀ کشورهای دنيا مورد استفاده قرار می گيرند!
نكته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هایی مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جای متن 

ِصرف، می تواند کيفيت یادگيری را افزایش دهد.
البته "جایگزین کردن کتاب های کمک درسی به جای کتاب درسی" قطعاً کاری نادرست است و از آن ناپسندتر، "اجباری" کردن استفاده از 
منابع آموزشی و تربيتی و تحميل هزینه های اضافی به خانواده هاست. هيچ گاه و در هيچ شرایطی نباید اصل اختياری بودن استفاده از منابع 

آموزشی نادیده گرفته شود.

■ مرجعی مطمئن برای معلم
با عنایت به مشغله های زیادی که همكاران معلم دارند، وجود این منابع، حقيقتاً غنيمتی بزرگ است. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و 

فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب/ دوره دوم آموزش متوسطه                                      



فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب 4

مؤلفان و برنامه ریزان آشنا با برنامه های آموزشی این منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 منبع، 
برای دانش آموزان یا همكاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعی است که یک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار کمتری را 

می تواند بررسی و با هم مقایسه کند. البته انتخاب نهایی از بين همين منابع معرفی شده نيز بر عهدۀ معلم و شورای معلمان مدرسه است.

■ منابع آموزشی مناسب را از كجا تهيه كنيم؟
در معرفی هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازندۀ محصول آموزشی آورده شده است. برای تهيه منابع می توان با مراجعه به انتهای 

فهرستگان، با ناشر یا توليد کنندگان آن ها تماس گرفت.
"پخش مدرسه" نيز عهده دار تهيه کتاب های درخواستی مدیران و معلمان محترم و ارسال آن ها به آموزشگاه هاست. با پخش مدرسه 

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

■ دربارة اين فهرستگان
در فهرستگانی که پيش رو دارید تعداد 184 عنوان کتاب آموزشی و تربيتی و 3 عنوان منبع آموزشی غير مكتوب معرفی شده است. کتاب های 
معرفی شده برای نخستين بار در سال 1394 یا یک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بين 946 عنوان کتاب مناسب گزیده شده اند. همچنين 

از کتاب های معرفی شده، 123 عنوان کمک آموزشی، 33 عنوان کمک درسی و 28 عنوان تربيتي است.

■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفی شده در این فهرستگان، بر اساس موضوع، و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفی منابع، چكيده ای از محتوا یا 
اطالعاتی دربارۀ آن ها داده شده است. در پایان هر فهرستگان نيز نمایه هایی تنظيم شده است که یافتن منبع مورد نياز را برای خوانندگان 

آسان می کنند. شماره هایی که در این بخش آورده شده است، ناظر به شماره ردیف منابع در فهرستگان است. 

■ همكاران ما در اين فهرستگان
چنان که گفته شد کارشناسان و ارزیابان زیادی در ارزیابی منابع آموزشی با ما همكاری می کنند. در این بخش نام همكارانی که در ارزیابی 

منابع این فهرستگان ما را یاری داده اند، به تفكيک موضوع آورده شده است:
■ اقتصاد:  ابراهيم شكا،  بتول عطاران

■ تاريخ:  مسعود جوادیان، حشمت اهلل سليمي 
■ جغرافيا:  مهدي چوبينه

■ داستان وآثارداستانی: محمدعلی قربانی، حبيب یوسف زاده

آزادي، سيدعالءالدین اعالیي، حميدرضا تمدن، مسعود فرجاد تهراني، سيدمحمد دلبري، غالم عباس  ديني و قرآن: پرویز   ■

سرشورخراساني، مهدي سيف، یاسين شكراني،  محمدحسين ميرباقري، رضا نباتی 
■ روان  شناسي:  سعيد راصد، سيدامير رون 

■ رياضي:  محمدرضا اميري،   شهرناز بخشعلي زاده،  سميه سادات ميرمعيني

■ زبان های خارجی:  رضا خيرآبادي،  معصومه عظيمي وحيد

■ زبان و ادبيات فارسي: علي رضایي، ابراهيم هداوند ميرزایي

■ زيست شناسي:  مریم انصاري

■ زمين شناسي:  مریم عابدینی

■ شعر:  محمدحسن حسينی 
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■ شيمي:  راضيه بنكدار، حسن حذرخاني،  معصومه شاه محمدي

■ عربي: عادل اشكبوس 

■ علوم اجتماعي و رسانه: محمود حدادي،  لطيف عيوضي

■ فلسفه و منطق:  فخري ملكي

■ فيزيك:  احمد احمدي،  روح اهلل خليلي بروجني،  بتول فرنوش

■ مهارت هاي زندگي:  سيد امير رون،  محمود معافي

■ هنر )نمايش نامه/ فيلم نامه/ هنرهاي تجسمي/ طراحي و ...(: حسين احمدی،  خدیجه بختياری،  جواد رضائيان

■ راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد 
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مكتوب، به جای ناشر )توليد کننده( به جای سال نشر )سال ساخت( و به جای 

چكيده )معرفی( آورده شده است. 

برای بيان دیدگاه های خود درباره این فهرستگان، به نشانی تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر شمالی، 
شماره 266، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، دبيرخانه سامان دهی 

منابع آموزشی و تربيتی مكاتبه فرمایيد یا با شماره تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایيد.

کتاب کار یكی از اجزای بستۀ آموزشی است که هدف اصلی آن تسهيل فرایند یاددهی و یادگيری است. اثر پيش رو با هدف 
تحقق اهداف کتاب درسی تأليف شده و شامل یک سری پرسش ها و فعالّيت های جالب و هدف دار است. 

چكيده

مؤلف

مختاری، منصور/ منتظری، 
فيروزه ... ]و دیگران[

نام مجموعه

تهران:مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
1393

 محل نشر: ناشر، سال نشر

 نام كتاب

کتاب کار شيمی3 و آزمایشگاه؛ 
درس، تمرین و

 فعاليت های تكميلی

176ص.

مجموع صفحات 

رحلی

قطع كتاب

.107

شمارۀ مدخل

دانش آموز

مخاطب

سوم، ریاضی  فيزیک
 تجربی

پايه

تمرین ها، آزمون ها
 یاددهی و یادگيری

كليدواژه

ـ
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تـاريـــخ                                      

1. افشاری، مهران/ دوست دار، آرمان. اقتصاد. تهران: مهروماه نو، 1394، 272ص، وزیری
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم 
كلمات كليدی: مواد درسی، راهنمای آموزشی، آزمون ها 

چكيده: پس از مرور فصل های کتاب »اقتصاد« و ارائه نكات به صورت طبقه بندی شده و به منظور تثبيت 
آموخته ها آورده شده است. همچنين درج سؤال های آزمون سراسری سال 1390 و 1391 به همراه پاسخ تشریحی 
در پایان کتاب، سبب می شود تا دانش آموزان بتوانند به جمع بندی مطالب و مدیریت زمان در پاسخ گویی بپردازند.

2. والیتی، علی اکبر. تاریخ علم: تاريخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ايران؛ كتاب اول: پزشكی 
)جلد اول: زندگی  نامه پزشكان، جلد دوم: آثار پزشكی(/ كتاب دوم: رياضی و نجوم )جلد 
اول(/ كتاب سوم: شناخت، طبقه بندی، مفاهيم )جلد اول تا چهارم(. تهران: شرکت انتشارات علمی 

و فرهنگی، 1393، 7ج، وزیری 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدی: تحوالت دانش بشری، تاریخ علم 

چكيده: این مجموعه هفت جلدی سه عنوان اصلی را شامل می شود که  سير تطور علم  را در قلمرو جهان 
اسالم به ویژه ایران در طی قرون مورد بررسی قرار داده است. کتاب اول: پزشكی )جلد اول: زندگی  نامه پزشكان، 
جلد دوم: آثار پزشكی(/ کتاب دوم: ریاضی و نجوم )جلد اول(/ کتاب سوم با عنوان: شناخت، طبقه بندی، مفاهيم 
)جلد اول تا چهارم( در واقع جلد دوم کتاب دوم شامل یک موضوع در چهار جلد است که در انتهای جلد چهارم 

منابع ذکر شده است.

3. عشقی، حميد. توطئه قتل هيتلر؛ بررسی كودتای20 جوالی و معرفی عوامل مرتبط با آن. تهران: 
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد/ ابر و باد، 1394، 264ص، وزیری 

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: ادبيات جنگ، تاریخ، سياست 

چكيده: در تحقيقی تاریخی و بر اساس شواهد موجود و با نگاهی مستند، چگونگی طرح ترور آدولف هيتلر، رهبر 
حزب نازی، در تاریخ 20 جوالی 1944 ميالدی بررسی و عناصر کليدی شرکت کننده در آن معرفی شده است. 
در این عمليات یک بمب در ستاد فرماندهی هيتلر در لهستان امروزی به نام »آشيانه مرگ« منفجر شد؛ اما هيتلر 

جان سالم به در برد. در پایان آلبومی از دوران زندگی هيتلر ارائه شده است.

4. اصالنی، محمدرضا. مفاخر ایران: سيمرغ سهند )داستان زندگی سيدمحمدحسين  شهريار(. 
تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394، 200ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، داستان نویسی، شاعران 

چكيده: داستان زندگی محمدحسين بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر ایرانی اهل آذربایجان که به 
زبان های ترکی آذربایجانی و فارسی شعر سروده، در این کتاب آمده است. از آثار مهم استاد شهریار، منظومه »حيدر 
بابایه سالم« است که از شاهكارهای ادبيات ترکی به شمار می آید. هدف از ارائه این اثر معرفی یكی از بزرگان شعر 

ایران به کودکان و نوجوانان بوده است.

اقتـصـــاد                                      
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5. شعبانی، احمد ... ]و دیگران[. مشاهير کتابشناسی معاصر ایران: محمد حسين ركن زاده آدميت/ آقا بزرگ 
تهرانی/ سيّدجالل الّدين محّدث ارموی/ سعيد نفيسی/ عبدالسين حايری/ كاظم مدير شانه چی/ 

خانبابا مشار/ مهدی آذر يزدی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، 1394، 8ج، پالتویی 
مخاطب: دانش آموز، معلم، کتابدار 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، سوم 
كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، تاریخ معاصر ایران، هنر و فرهنگ 

چكيده: این مجموعه کتاب هر یک به معرفی و شرح زندگی یكی از رجال شاخص ایران پرداخته است. به عنوان 
نمونه یكی از کتب این مجموعه به معرفی و شرح زندگی آیت اهلل محمد محسن تهرانی مشهور به »آقا بزرگ 
تهرانی«، بزرگ ترین کتاب شناس جهان تشيع در سده اخير اختصاص دارد. دوران زندگی خالق آثاری مانند » طبقات 
اعالم الشيعه« به عنوان مّبلغ دین، کتاب شناس، مترجم و کارشناس فقه و اصول فقه در این مجلد بررسی شده است. 
هفت مجلد بعدی به معرفی و شرح زندگی محمد حسين رکن زاده آدميت / سيدجالل الدین محدث ارموی/ سعيد 

نفيسی/ عبدالحسين حایری/ کاظم مدیرشانه چی/ خانبابا مشار/ مهدی آذر یزدی اختصاص دارد. 

6. بوت، شارلوت. کتاب های داميز، کاربردی و سودمند: مصر باستان. علی رضا بهارلو. تهران: آوند دانش، 1394، 
352ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم  انسانی 

كلمات كليدی: تاریخ مصر، تمدن شرق، بوم شناسی 

چكيده: نویسنده تاریخ سه هزار ساله مصر باستان را در طرحی خالصه و ساده بررسی کرده است. در این مطالعه 
اکولوژی و ساختار اجتماعی مصر باستان بررسی و داستان واقعی پشت پرده مقبره ها بازگو می شود. همچنين نقش 
زنان مصری در رشد و سقوط تمدن مصر واکاوی شده است. در پایان، 10 مصرشناس مطرح معرفی شده، نقش 

آن ها در تبيين فرهنگ مصر باستان شرح داده می شود.

7. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه تاريخ. 
تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 364ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی  انسانی 

كلمات كليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی

چكيده: افرادی که رشته تحصيلی و شغل شان مرتبط است احساس موفقيت و رضایت بيشتری دارند. این 
انتخاب ها در صورتی صحيح خواهد بود که با آگاهی از ویژگی های روان شناختی خود و شناخت کامل مشاغل 
مرتبط انجام شده باشد. اثر حاضر در راستای ارائه اطالعات کاربردی در حيطه تاریخ تدوین شده است که مخاطب 

را با تاریخچه، ضرورت ارائه، دوره های تحصيل، گرایش ها و بنگاه های شغلی این رشته آشنا می کند.

8. کهرازه، محمدگل/ مير بلوچزهی، بهرام. جاذبه های توريستی و گردشگری استان سيستان و 
بلوچستان. تهران: پرنيان اندیش، 1394، 334ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز
پايۀ تحصيلی: دهم 

كلمات كليدی: طبيعت گردی، راهنمای آموزشی، نوجوانان، اطالعات 

چكيده: گردشگری به مجموعه مسافرت هایی گفته می شود که با انگيزه هایی مانند استراحت، تفریح، زیارت، درمان و 
آموزش از یكدیگر تفكيک می شوند. در این کتاب جاذبه های طبيعی، تاریخی، گردشگری، مناطق حفاظت شده، صنایع 
دستی، گياهان دارویی و گونه های جانوری استان سيستان و بلوچستان به همراه درج تصاویری از هر یک معرفی می شود.

ـخ
ــ

ــ
اري

تـ

جغـــرا فيـــا                                      
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9. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم 
جغرافيايی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 484ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم، مدیر 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی  انسانی 

كلمات كليدی: راهنمای آموزشی، راهنمای حرفه ای، منابع اطالعاتی 

چكيده: دانشنامه هایی که حاوی معرفی رشته های دانشگاهی اند، در راستای ارائه اطالعات کاربردی در باب 
این کتاب، زیرگروه های تحصيلی علوم  با آن ها تدوین گردیده اند. در  رشته های تحصيلی و مشاغل مرتبط 
جغرافيایی همراه با همۀ اطالعات مورد نياز برای انتخاب رشته و حرفۀ مرتبط، طی دوره های تحصيلی دانشگاهی 
معرفی و ارزیابی شده است. داوطلبان به واسطه جدول ها و فهرست های مدون می توانند به اطالعات جامعی در 

باب مواد امتحانی، فرصت های شغلی و شرایط تحصيل در این مجموعه دست یابند.

10. نظریان، اصغر. مهاجرت های قومی در شهرهای ايران؛ گذر از مناطق قومی به شهرهای 
اقوام. تهران: مبتكران/ پيشروان، 1394، 300ص، وزیری 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: مردم شناسی، جامعه شناسی، اقليت های قومی، شهرنشينی 

چكيده: یكی از بزرگ ترین چالش هایی که شهرهای جهان امروز با آن مواجه اند، حجم زیاد مهاجرت ها به شهر 
است. نگارنده پس از ذکر مقدمات بحث و نظریه های علمی در این حوزه، سير تحوالت بنيادی و جمعيتی اقوام 
ایران را بررسی کرده و در ادامه، ارتباط و تأثير این روند بر تغييرات شهری را ارزیابی کرده است. وی سپس چالش ها 

و فرصت های راهبردی را نيز تبيين کرده است.

11. درویشی، روح اهلل. باد در شاخه های بيد )داستان بلند درباره انقالب اسالمی ايران(. تهران: 
کتاب تارا، 1394، 88ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: تاریخ معاصر ایران، نوجوانان، ادبيات روستا 

چكيده: در دوران پهلوی، پسری نوجوان در یكی از روستا های ایران زندگی می کند. پدر او قهوه خانه دارد و افراد 
مختلفی با تيپ های متفاوت به آنجا رفت وآمد می کنند. روزی مردی با همسرش وارد قهوه خانه شده، با معرفی خود 

منجر به شگل گيری رخدادهایی می شود که حال و هوای روستا را تغيير می دهد.

12. مبينی، محمد. برگرديم ... مجموعه داستان كوتاه كوتاه. تهران: قو، 1394، 88ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 
كلمات كليدی: داستان کوتاه، ارزش های اخالقی، ارزش های اجتماعی، ادبيات نوجوانان 

چكيده: این کتاب حاوی تعدادی داستانک فارسی است. هر داستانک آن مبين نكاتی ارزشمند در موضوعات 
تربيتی، اجتماعی، اخالقی و اعتقادی است. داستانک ها در عين کوتاهی، تعمقی عميق را در ذهن مخاطب نسبت 

به مسائل جامعه خود ایجاد می کنند.

داستــــان                                      

ــا
فيـ

ـرا
غـ

  ج
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13. ميرکيایی، مهدی. حبيب و ميرزا شيپور. تهران: پيدایش، 1394، 168ص، پالتویی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: ادبيات نوجوانان، رمان، داستان های تاریخی 

چكيده: کتاب پيش رو دربردارندۀ داستانی است که رویدادهای تاریخی عصر ناصری را با طنزی تلخ بازگو می کند. قهرمان 
قصه یكی از دلقک های آن دوره است که سعی دارد یاریگر نوجوانی باشد که برای رهایی پدرش از زندان تالش می کند.

قلم، 1394،  سايه ای روی ارلن گروند. گيتا رسولی. تهران: محراب  نوجوان:  ارزوال. رمان  ایسبل،   .14
184ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

چكيده: داستانی در ژانر وحشت ارائه شده که فضای آن در قلعه ها و عمارت های بزرگ شكل می گيرد. کاتينكا 
پس از چندین سال دوری از خانواده به خانه پدری اش باز می گردد و با برخورد سرد تنها خواهر دوقلویش، آلكس 
روبه رو می شود. آلكس پس از مدت کوتاهی ناپدید می شود و کاتينكا که خود را مسبب گم شدن او می داند، تصميم 

می گيرد که به تنهایی به جست وجوی او بپردازد.

15. اکرمی، جمال الدین .. ]و دیگران[. رمان نوجوان امروز: غريبه و دريا/ اقليم هشتم/ فرياد آق اويلی. 
تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 1394، 3ج، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: ادبيات روستا، داستان های بلند،  ادبيات فارسی، ادبيات نوجوانان، داستان های تاریخی    

چكيده: حكایت های این سه جلد از مجموعه به ترتيب عبارت اند از: کتاب غریبه و دریا روایتگر زندگی پسر جوانی به نام 
»ٌدرمحمد« است. وقایع این داستان در جنوب ایران رخ می دهد. ٌدرمحمد، پدرش را گم کرده و قصد دارد به جست و جوی 
او بپردازد. روزی در کنار ساحل ... ./ رمان تاریخی اقليم هشتم آخرین سال های زندگی شهاب الدین سهروردی، فيلسوف 
ایرانی را بازگو می کند. داستان با توصيف حمله مجدد لشكر صليبی به خاورميانه آغاز می شود و در همان حال و هوا است 
که ... ./ کتاب فریاد آق اویلی نيز روایت پسری است که در یكی از روستاهای ترکمنستان زندگی می کند. او تنها پسری 

است که در آن ناحيه به مدرسه می رود، ولی آرزو دارد که مثل بقيه بچه ها در دشت شترچرانی کند و ... . 

16. عطائی، زینب. سرداران ایران شهيد کشوری: ققنوس. تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1394، 
88ص، جيبی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: جنگ ایران و عراق، ادبيات جنگ، سرگذشت نامه ها، نوجوانان 

ـ 1359( ارائه شده است. نقش مهم  چكيده: در کتاب گوشه هایی از زندگی خلبان شهيد، احمد کشوری )1332ـ 
خلبانان هوانيروز در جنگ ایران و عراق و به طور ویژه نقش شهيد کشوری در جنگ کردستان در برابر احزاب آنجا 

در این روایت بازگو می شود.

ان
ــ

ــ
ست

 دا
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و  يادنامه سردار شهيد  جواد حاجی خداكرم  بود؛  دروغ  كاش خوابت  حبيب.  یوسف زاده،   .17
خاطرات همسر فداكار ايشان. تهران: محراب قلم، 1394، 132ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: جنگ ایران و عراق، ادبيات جنگ، نوجوانان 

چكيده: در روایتی داستانی، زندگی نامه شهيد جواد حاجی کرم، از شهدای استان سيستان و بلوچستان ارائه شده 
است. وی یكی از فرماندهان نيروی انتطامی بود که در مبارزه با اشرار و قاچاقچيان موادمخدر به شهادت رسيد. 

نویسنده داستان عشق و ایثار این شهيد را بيان می کند.

18. کریستوفر، جان. كوه های سفيد. ثریا کاظمی. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 1394، 
168ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

چكيده: در این داستان، ماجرایی برای دختران و پسرانی که از دوره نوجوانی عبور کرده اند، اتفاق می افتد. 
جک، باید در مراسم کالهک گذاری آدم فضایی ها شرکت کند. او دلش می خواهد مثل آواره ها باشد. جک پس 
از کالهک گذاری، آرزوی خود را فراموش کرد؛ ولی من که دوست جک بودم هر روز بيشتر به زندگی آواره ها 

عالقه مند می شدم.

19. ورونكوا، ليوبا. مادر. فاطمه زهروی. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 1394، 136ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان های بلند، جنگ جهانی دوم 

چكيده: والنتين، دختر کوچولویی است که در جنگ جهانی دوم خانواده اش را از دست داده است و خانواده ای 
روستایی سرپرستی او را پذیرفته اند. خواهرهای والنتين زورگو، سرکش و غيرقابل  تحمل هستند و او خيلی تنهاست. 

والنتين عاشق زندگی در روستاست، ولی آیا می تواند برای خودش جایی در دل خانواده جدید باز کند؟

20. فرخ مهر، حسين. و اين بود انشای ما. اصفهان: نوشته، 1394، 264ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: نویسندگی، ادبيات فارسی 

چكيده: آنچه در این کتاب خواهيد خواند، خاطره هایی از ناموران فرهنگی و فرهنگ دوستان دلباخته از دوران 
مدرسه و زنگ انشاست.   پرسش هایی که نشان  از شرایط آن روزگار دارد و حقایقی شيرین را با زبانی ساده و روان 
بيان می کند. به عالوه آنكه شناخت هدف های درس انشا، پرورش تفكر و آموختن شيوه های اندیشيدن، چگونگی 

تبدیل اندیشه به نوشتار از کليد واژه هایی است که در این کتاب به آن ها تأملی ویژه شده است.

ان
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21. قوجق، یوسف. وقت جنگ، دوتارت را كوک كن! )رمان(. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394، 
448ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: رمان، داستان های تاریخی، ادبيات نوجوانان 

چكيده: داستان حاضر روایتی از ایستادگی و مقاومت مردم دلير ترکمن صحرا و شرح دالوری های مردم این 
سرزمين در مقابل توسعه طلبی های روسيه تزاری )بعد از معاهده ترکمانچای( در قلعه »گؤک تپه« و به عبارتی، 
پاسداری از تماميت ارضی ایران است. این رمان بازگوکننده جنگی است که به انعقاد قرارداد ننگين »آخال« 

انجاميد.

22. صامتی، مرثا. سرداران ایران شهيد باقری: ياداشت های اخوی. تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1394، 
144ص، جيبی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: جنگ ایران و عراق، ادبيات جنگ، نوجوانان 

چكيده: در روایتی داستانی گوشه هایی از زندگی سرلشكر حسن باقری بازگو شده است. او اول مهرماه سال 
1359 همراه عده ای از پاسداران، راهی جبهه های جنوب شد و در 9 بهمن ماه سال 1361 به شهادت رسيد. وی در 

عمليات های فتح المبين، بيت المقدس، رمضان و ... حضور داشت.

23. جباری مقدم، عباس. يك حديث، يك داستان. قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1394، 120ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 
كلمات كليدی: داستان کوتاه، امامان، خانواده 

چكيده: این کتاب حاوی حكایت های داستان گونه ای است که گوشه ای از رفتار، گفتار و کردار ائمه معصومين)ع( 
را به تصویر می کشد. در این حكایت ها نكات اخالقی و تربيتی مهمی مطرح شده اند که برای ترویج و تحكيم 

وحدت خانواده بسيار کاربرد دارند.

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، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: نظام های مذهبی، اسالم، قرآن 

چكيده: ادیان الهی در اولين پيام های خود به موضوع آغاز و انجام هستی و راه هدایت انسان ها تأکيد داشته اند و 
سخن مشترک همه آنها، اعتقاد به وجود خدای یگانه، پيروی از پيامبران و یادآوری معاد بوده است. در این کتاب 
سعی شده مباحث و مطالب به جای اینكه به صورت مقایسه ای یا تطبيقی ميان ادیان بيان شود، به روش علمی 
و منطقی ارائه گردد. مطالب با محوریت معرفی دیدگاه های اسالم در باب پرسش های پربسامد تدوین شده است.
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25. رحيمی، عباس. امت واحده اختالف چرا؟. قم: جمال، 1394، 88ص، پالتویی 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: قرآن، اسالم، مسلمانان 

چكيده: قرآن مسلمانان را به وحدت دعوت می کند و به دوری از تفرقه و جدایی فرامی خواند. در این جستار 
موضوع وحدت ميان مسلمانان، اهميت و ضرورت آن با توجه به وضعيت سياسی اجتماعی عصر حاضر و با 
رویكردی تحليلی به تاریخ اسالم بررسی و تبيين شده است. نگارنده در خالل مباحث برای مستندکردن مطالب 
از آیات قرآن، سخنان پيامبر گرامی اسالم )ص(، سخنان اهل بيت )ع( و بنيان گذاران انقالب اسالمی عصر حاضر 

شواهدی همراه با تحليل و توضيح آورده است.

26. حسينی مؤمن زاده، سيدامراهلل. انديشه های استاد مطهری )جلد اول: تكامل اجتماعی انسان 
بين المللی ترجمه و نشر  در تاريخ/ جلد دوم: دين شناسی/ جلد سوم: اصول عقايد(. قم: مرکز 

المصطفی)ص(، 1394، 3ج، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: جهان بينی، جامعه شناسی اجتماعی اسالم، فلسفه دین، علم کالم، اعتقادات مذهبی 

چكيده: این اثر در 3 جلد به بررسي اندیشه هاي استاد مطهري پرداخته است. جلد اول این کتاب مشتمل بر 
اندیشه های استاد مطهری از رویكرد جامعه شناسی و دینی در مباحث انسان، جامعه، تاریخ و در مجموع آن ها تكامل 
اجتماعی انسان در تاریخ و جلد دوم آن بر آرای ایشان در مباحث ایدئولوژیک، درخصوص عناصر مكتب، مشخصات 
و ویژگی های اسالم از این سه منظر و جلد سوم نيز دربارۀ کسب شناخت و معرفت درباره موضوع قدیمی علم 

کالم، یعنی اصول دین و عقاید، به معنای خاص خود و مسائل مربوط به هر یک از آن ها اختصاص دارد.

27. نصری، عبداهلل. انكار قرآن. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394، 572ص، رقعی 
مخاطب: معلم، کارشناسان   

كلمات كليدی: وحی، علوم قرآنی، اسالم 

چكيده: در طول تاریخ تفكر اسالمی، وحی به عنوان دریافت پيام از سوی خدا مطرح بوده و پيغمبر پيام الهی را با 
همان مضمون و کالمی که از خداوند دریافت می کرده، به دیگران می رسانده است. برخی دیگر معتقدند که پيامبر 
فقط دریافت کنندۀ وحی نبوده، بلكه نقش توليدکنندگی در وحی داشته است. نویسنده در این کتاب نظریه دوم را 

تجزیه و تحليل کرده و با زبانی ساده و بی پيرایه، اما مستدل به نقد این نظریه کوشيده است.

28. مكارم شيرازی، ناصر. برگزيده پيام قرآن روشی تازه در تفسير موضوعی قرآن مجيد جلد 
اول، دوم و سوم. قم: امام علی بن ابيطالب)ع(، 1394، 3ج، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: تفسير قرآن، خدا شناسی، توحيد 

چكيده: در این 3 جلد کتاب، به ترتيب مبحث توحيد و خداشناسی در جلد 1/ صفت عدل الهی در جلد 2/ مبحث 
خاتميَت، امامت و حكومت واحد عدل جهانی در جلد 3 با  نگاهی موضوعی و ویژه به قرآن کریم بررسی، تجزیه و 

تحليل شده است.

ـی
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29. بابایی، حبيب اهلل. تأويل عرفانی، تفسير باطنی. قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1394، 184ص، رقعی 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: تفاسير، قرآن 

چكيده: تأویل در عرفان نه به معنای خالف ظاهر، بلكه به معنای تفسير باطنی ظواهر قرآنی است و این هرگز به 
معنای عدول از ظاهر قرآنی که خود مالک تأویل است، نيست. سّر چنين تأویل باطنی در تكثر معانی آیات قرآنی 
نهفته است که بسيار متفاوت از نگاه نسبيت گرا در قرائت های مختلف از دین است. تأویل باطنی و تفسير عرفانی از 
آیات در دو مرحله رخ می دهد: اول، مرحله کشف باطن و دوم، مرحله تبيين و تفسير باطن. در مرحلۀ کشف باطن، 

پاکيزگی درون و در مرحلۀ تبيين، قدرت و لطافت علمی و عقالنی نقش اصلی را ایفا می کند.

30. مكارم شيرازی، ناصر. تقيّه و حفظ نيروها. قم: امام علی بن ابيطالب)ع(، 1394، 272ص، رقعی 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: شيعيان، علوم قرآنی 

چكيده: شيعيان به مخفی کردن عقيده واقعی برای حفظ جان و مال خود یا دیگری از شر دشمن، یعنی تقّيه 
معتقدند. در این اثر به معنای فقهی و عقيدتی، موارد وجوب، جواز، آثار وضعی و تكليفی مترتب و احكام و فروع 
الحاقی آن پرداخته شده است. در این راستا با استناد به آیات و روایات اسالمی به ابهامات و سؤاالت موجود در 

این زمينه پاسخ داده شده است.

31. رضایی، محمدمهدی. چهل حديث عالمه شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری؛ شرح40 روايت 
اعتقادی، اخالقی و اجتماعی. قم: جمال، 1394، 288ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: احادیث، اسالم، قرآن 

چكيده: بی شک روایات و سخنان ائمه اطهار)ع( در آثار شهيد مطهری بسامد باالیی دارد و کمتر بحثی می توان 
یافت که در آن از احادیث استفاده نشده باشد. در این کتاب از مجموع روایاتی که استاد مطهری در کالم خود به 
صورت مستقل یا به مناسبت به آنها اشاره کرده است، چهل روایت اعتقادی، اخالقی و اجتماعی همراه با مطالب 
مربوط به آنها از ميان آثار پراکنده ایشان گردآوری، تلخيص و بازنویسی گردیده است. توضيحات مربوط به منابع 

آیات و نقل قول ها در پی نوشت ها و پاورقی های کتاب درج گردیده است.

32. کریمشاهی بيدگلی، حسين. خانه های آسمانی. قم: ایده گستر، 1394، 96ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 
كلمات كليدی: جدول ها، سرگرمی ها 

چكيده: یكی از کارهایی که افراد در ساعات استراحت و اوقات فراغت با عالقه به آن می پردازند، جدول حل کردن 
است. این کتاب بر آن است که مفاهيم دینی و مذهبی را در قالب سرگرمی و جدول به خوانندگان ارائه دهد تا 

ماندگاری بيشتر ایجاد نماید.

ـی
ــ

ــ
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33. دین پرور، سيدجمال الدین. دانشنامه نهج البالغه جلد اول و دوم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان، 1394، 2ج، وزیری 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: فرهنگ اسالمی، راهنمای آموزشی، دانشنامه 

چكيده: کتاب با نگاهی جامع و با استناد به قرآن کریم به شرح مفاهيم و مضامين خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار 
حضرت علی)ع( در کتاب»نهج البالغه« پرداخته است. این مضامين موضوعات دینی، علمی، فرهنگی، تعليم و تربيت، 
اخالق، سياست و ... را در بر گرفته و بر اساس مدخل های مستقل تدوین شده است. این دانشنامه برای استفاده بهتر 
نسل جوان، به عنوان مخاطبان اصلی و بر اساس جدیدترین استانداردهای دانشنامه نویسی در دو جلد تنظيم شده است.

34. پامر، مایكل. دربارة خدا. نعيمه پورمحمدی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1393، 668ص، 
وزیری 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: خداشناسی، دانشمندان، فلسفه دین. 

چكيده: کتاب حاضر نوعی ارزیابی انتقادی از شش دليل ارائه می کند که بی شک مهم ترین دليل ها برای اثبات 
وجود خدا در سنت الهياتی غرب هستند و گزیده هایی از برخی متن های اصلی مربوط به آن ها، پس از تحليل، 
آورده شده است. این شش دليل را اندیشمندانی چون هيوم، کانت، سویين برن و آکوئيناس بيان کرده اند و نویسنده 

می کوشد با رعایت انصاف، ميزان کفایت یا عدم کفایت این دليل ها را در اثبات وجود خدا بررسی کند.

35. امينایی، سعيد ... ]و دیگران[. مجموعه آموزش ترجمه و معارف صحيفه سجادیه سطح متوسطه: درسنامه 
صحيفه سجاديه جلد اول. تهران: دارالعلم، 1394، 232ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: راهنماي آموزشي، تدبر، یاددهی و یادگيری 

چكيده: صحيفۀ سجادیه، یكي از فاخرترین و گران بهاترین مجموعه هایي است که از خاندان عصمت و طهارت 
به یادگار مانده و دربردارندۀ عالي ترین و عميق ترین معارف الهي است. هریک از دروس این مجموعه، دربردارندۀ 
یازده بخش مختلف با کارکردها و اهداف گوناگون با هدف ارائه بخشي از معارف، ایجاد رغبت بيشتر در یادگيرنده، 
آموزش شيوۀ تدبر در صحيفۀ سجادیه است که براساس ترتيب خاص در چهار مرحله: آموزش، تثبيت مطالب، 

مهارت آفریني و تمرین با هدف به حداکثر رساندن ميزان بازدهي فرایند آموزشي طراحي شده است.

36. نظری، محمد ... ]و دیگران[. مجموعه آموزش ترجمه و مفاهيم نهج البالغه سطح متوسطه: درسنامه 
نهج البالغه )جلد اول: حكمت ها/ جلد دوم: خطبه ها/ جلد سوم: نامه ها(. تهران: دارالعلم، 1393، 

3ج، وزیری 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 
كلمات كليدی: نهج البالغه، واژه شناسي، یاددهی و یادگيری 

چكيده: روند آموزش در این سه جلد بر ترجمه تحت الفظی، آشنایی با واژگان و شرح و تفسير نامه/ حكمت ها و خطابه های 
نهج البالغه استوار است و برای یادگيری عميق پرسش و تمرین هایی هم در نظر گرفته شده است. در جلد اول و دوم 
این مجموعه برگزیده حكمت ها و خطبه های نهج البالغه و با هدف بهره گيری از آموزه های ناب علوی در نهج البالغه 
امير مؤمنان)ع( و 79 نامه در موضوعات سياسی، نظامی، اقتصادی، اخالقی نيز در بخش اول جلد سوم نگارش  شده است. 

ـی
ــ

ــ
دين
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37. زارعی، رضا. دعا از منظر قرآن و حديث. تهران: کتاب تارا، 1394، 120ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، مناجات، امامان، اسالم 

احادیث  آیات قرآن و  استناد  به  از آموزه های دینی است که محتوای آن  چكيده:کتاب حاضر، مجموعه ای 
معصومين در رابطه با دعا در چهار فصل تدوین شده است. در فصل اول بررسی دعا بر اساس آیات قرآن و نقش 
و اهميت آن در رابطه انسان با خدا؛ در فصل دوم ارائه برخی از احادیث در زمينه دعا؛ در فصل سوم معيارها و 
اصول دعا؛ و در فصل پایانی نتایج و پيامدهای دعا تشریح شده است. با این مطالعه، مبحث دعا و نقش و اهميت 
آن در رابطه انسان با خدا، اميد داشتن به خدا، شرایط استجابت دعا، گوشه ای از راه و رسم دین داری و نيز مراحل 

رسيدن به تكامل بازگو می شود.0

38. نظری، مرتضی. رازهای زندگی )104 داستان كوتاه(. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربيت، 1394، 
232ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: پيامبران، احادیث، روایات 

چكيده: اثر پيش رو، راه شناسی و شيوۀ رسيدن به سرچشمه زالل هستی با بهره گيری از سخنان معصومين)ع( در 
دریای عظيم فرهنگ اسالمی است. حكایت ها و داستان های کوتاه این اثر برگرفته از متون حدیثی معتبر شيعی و 
سنی هستند. فضاسازی و شخصيت پردازی ها با استفاده از قرائن موجود در احادیث و منابع تاریخی طراحی شده اند. 

سند همه حكایت ها برای ره جویان راه حقيقت ذکر شده است.

39. مكارم شيرازی، ناصر. زن در تفسير نمونه. قم: امام علی بن ابيطالب)ع(، 1393، 712ص، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: تفسيرها، قرآن 

چكيده: در بخش اول اثر حاضر به وضعيت »زن در جاهليت و زن در دیگر اقوام« پرداخته و سرگذشت غم بار 
زنان در جاهليت و دیگر اقوام بررسی شده است؛ چرا که تا وضعيت گذشته زنان مورد توجه قرار نگيرد، نمی توان 
خدمت بزرگ قرآن را به این صنف به درستی درک کرد. در این بخش چرایی زنده به گور شدن دختران توسط 
عرب جاهلی مورد بررسی قرار گرفته است. پرداختن به مسائل قرآن به شيوه ای مطلوب و نو با بخش بندی و 

فصل بندی مناسب از مزایای دیگر این کتاب است. 

40. هدایتی  فخر داوود، ابوالفضل. زنگ ياسين. قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1393، 120ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم
كلمات كليدی: علوم قرآنی، تفسير قرآن 

چكيده: این نوشته تالشی است برای آشناکردن مخاطب با هدایت های استوار قرآنی. نویسنده با علم بر اینكه 
از رهگذر درک درست مفاهيم » یاسين« می توان به طرح کلی از کتاب حكيم دست یافت، در قالب گفت وگوی 
دوستانه معلم و شاگردان، گامی در جهت شناخت این سوره و آموزه های معنوی آن برداشته است. معارفی چون 
جهان بينی قرآن، وظيفه شناسی، ایمان و ابدیت، دوستی، طبيعت، تسبيح خداوند، قدرت و رحمت الهی، سالم و 
سالمت، یاد خداوند و راه راست وارزش دانستن، با زبانی ساده و روشن و با تكيه بر شناسایی کليد واژه ها از خالل 

مفاهيم این سوره آموزش داده شده است.

ـی
ــ

ــ
دين
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41. اسماعيلی، محسن. سرچشمه حكمت؛ جرعه اولـ  سياست و حكومت در نهج البالغه. تهران: 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1393، 168ص، رقعی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: نظام های سياسی، حكومت دینی، اسالم، شيعيان 

چكيده: نگارنده طی مباحث این کتاب سعی دارد پرسش های اساسی در حوزه فلسفه، حقوق و سياست را پاسخ 
دهد. وی در گام نخست در باب دالیل نياز به دولت ها بحث کرده و در ادامه، کارکردهای حكومت و وظایف آن 
را تشریح کرده است. در بخش پایانی کتاب نيز نقش و جایگاه مردم در حكومتی که بر پایه اندیشه علوی بنيان 

نهاده شده را شرح و بسط داده است.

42. ارفع، سيدکاظم. سيره عملی اهل  بيت  عليهم  السالم چهارده معصوم دوره كامل. تهران: فيض 
کاشانی، 1393، 803ص، رقعی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: پيامبران، سيره نویسی 

چكيده: یكی از مسائل بسيار اصولی و اساسی که هویت فرهنگی و اصالت شيعه را تشكيل می دهد داشتن 
رهبرانی واالمقام و بزرگوار است. در این بين سيرۀ عملی رسول اهلل و اهل بيت گرامی اش)ع( در تمام زمينه ها 
بهترین الگو برای ساختن مدینۀ فاضله و جامعۀ پاکيزه است. کتاب حاضر در واقع یک مجموعه 14 جلدی است 

که برای عموم عالقه مندان به مطالعۀ زندگی نامۀ اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم نگارش شده است.

43. یثربی، سيدیحيی. فلسفۀ خرافات. تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1393، 302ص، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: خرافات، رذایل اخالقی، خداشناسی، دانشمندان، فلسفه دین

چكيده: خرافه خطرناک ترین بيماری جامعه است که آثار زیان بار آن، زندگی انسان را  از اخالق تا اقتصاد و از دین 
تا سياست و مدیریت  تحت تأثير قرار می دهد. این نوشته تالشی است برای نگرشی فلسفی به مسئله خرافه که 
با تحليلی علمی و عقالنی از پيدایش و آثار آن بحث می کند و در جهت روشن اندیشی و مبارزه با خرافه علل مؤثر 

در بقای آن و روش های مبارزه با آن را مطرح می کند.

44. اداره کل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشی. سبک زندگی: كوثر جاودان/ همای رحمت و ... . تهران: 
مؤسسه فرهنگی منادی تربيت، 1393، 14ج، پالتویی 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم 

كلمات كليدی: ادبيات دیني، امام شناسي، سيرۀ ائمه)ع(، سرگذشت نامه، زنان 

چكيده: شناخت سيره و روش زندگی بزرگان و عالمان دین سبب می شود که انسان ها در هر مقطع فكری، 
سنی، زمانی و مكانی بتوانند راه های حصول به تربيت الهی را دریافت کنند. در این مجموعه 14 جلدی با 
ارائۀ زندگي نامه و سيرۀ عملي و اخالقي پيامبر اکرم)ص( و سایر ائمه معصومين)ع( راه تحصيل این شناخت 
براي دانش آموزان فراهم آمده است. به عنوان مثال در کتاب »کوثر جاودان«، با بررسی دوران زندگی و 
ویژگی های اخالقی حضرت زهرا)س(، سعی بر آن است تا الگویی جامع برای تمامی انسان ها به ویژه بانوان 

مسلمان ایرانی معرفی شود. 

ـی
ــ

ــ
دين
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45. مكارم شيرازی، ناصر. مجموعۀ ارزشمند مشتمل بر دوازده كتاب در موضوعات مختلف. قم: امام 
علی بن ابيطالب)ع(، 1394، 480ص، وزیری 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: تفسير قرآن، فرهنگ اسالمی، اعتقادات مذهبی 

چكيده: این مجموعه مشتمل بر 12 کتاب فشرده در موضوعات گوناگون از آیت اهلل مكارم شيرازی است. محتوای 
موضوعی این 12 کتاب به مباحث اهميت قرآن در سازندگی جامعه، قرآن وعترت، حقيقت وحی و معصوم بودن 
انبياء معراج پيامبر اکرم)ص(، تقليد در دین، تقيه، حكومت اسالمی و بحث اقتصاد در آن، احكام نماز و روزه در 

مناطق قطبی، احكام قربانی کردن در روایات اسالمی و... اختصاص دارد. 

46. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه فقه 
و مبانی حقوق اسالمی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 484ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی انسانی 

كلمات كليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، مواد درسی 

چكيده: تناسب شغل با ویژگی های شخصيتی و تحصيل در رشته تحصيلی متناسب تنها در صورت استفاده از 
مشاوره و راهنمایی به موقع در جهت هدایت تحصيلی و شغلی ممكن است. زیرا تعيين رشته تحصيلی و شغل آینده 
از مهم ترین مسائل زندگی هر فرد است. در کتاب مصور حاضر، نگارنده به معرفی و شناساندن رشته فقه و مبانی 
حقوق پرداخته است. تاریخچه علمی این رشته، فهرست مشاغل مرتبط، دوره های آموزشی، طول دوره تحصيلی 

این رشته برخی از مواردی است که در این کتاب به آن ها  اشاره شده است.

47. کاوی، هلن. از تولد تا شانزده سالگی؛ پرورش سالمت جسمی، اجتماعی، هيجانی و زبانی 
كودكان. مجيد رئيس دانا. تهران: شرکت انتشارات ویژه نشر، 1394، 188ص، وزیری 

مخاطب: والدین، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: مراحل رشد و تحول، روان شناسی کودک، روان شناسی نوجوان، رشد شخصيت 

چكيده: کودکان عالوه بر تفاوت های فردی، طيف های مختلفی را هم تشكيل می دهند که پرداختن به ویژگی ها 
و مشكالت هر طيف می تواند کاماًل متفاوت از گروه دیگر باشد. نگارنده در این کتاب فرایند رشد جسمی و روانی 
)اجتماعی، عاطفی، زبانی( کودک را در دورۀ ذکرشده به طور خالصه شرح می دهد و الگوهای پرورشی نوآورانه را 

برای سال های رشد معرفی می کند.

کتاب درمانی، 1394،  تهران:  رمضان زاده.  محبوبه  بلوغ پسران.  کيت.  والد،  گران  امی/  ميدلمن،   .48
104ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم 

كلمات كليدی: روان شناسی نوجوان، بلوغ، بهداشت 

چكيده: دورۀ نوجوانی از مهم ترین دوره های زندگی پسران است و آن ها برای پاسخ به سؤال های خود باید از منابع 
قابل اعتماد کمک بگيرند. این اثر دربردارندۀ راهكارهایی دربارۀ آمادگی برای مواجهه با تغييرات دورۀ بلوغ است. تغييرات 

فيزیكی و احساسی، اهميت ورزش و تغذیه و روبه رو شدن با احساسات جدید از جمله موضوعات این جستار است.

روان شنـاســـی                                      

ـی
ــ
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49. الرکی، سو. پرورش و تقويت حسی برای كودكان دارای اتيسم. علی اکبر ابراهيمی. اصفهان: 
نوشته، 1394، 104ص، رقعی 

مخاطب: مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: روان شناسی، توانبخشی، روش های روان درمانگری 

چكيده: این کتاب راهنمای عملی است که در آن فعاليت هایی با تعيين خطوط مداخله در خانه و مراکز آموزشی 
برای کمک به کودکان دارای اختالل پردازش حسی اتيسم ارائه می شود. فعاليت ها به گونه ای طراحی شده است تا 
کاردرمانگران بتوانند نقاط ضعف کودکان را در حوزه های لمسی، بينایی، شنوایی، بویایی، چشایی، حرکتی و نيز در 

تعميم دهی مسائل پوشش دهند و برای انجام مهارت های بعدی آماده شوند.

50. ميلر، جری. پيوند معنويت به مشاوره و روان درمانی )نظريه و اصول(. ابوالقاسم خوش کنش 
... ]و دیگران[. تهران: آوای نور، 1394، 288ص، وزیری 

مخاطب: مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناسان   
كلمات كليدی: روان شناسی، روش های روان درمانگری، مشاوره 

چكيده: نویسنده در این کتاب به بررسی حوزه های دخيل در فرایند »پيوند معنویت و مشاوره« می پردازد. کتاب 
دستورالعمل ها و توصيه هایی برای این پيوند معرفی می کند و پس از آن، با ارائه نمونه های موردی و تمرین های 

مختلف، به مشاوران امكان می دهد که به مراجعان خود در ایجاد هویت معنوی کمک کنند.

51. ریویچ، کارن/ شاته، اندرو. تاب آوری. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 1393، 192ص، رقعی 
مخاطب: معلم، کارشناسان   

كلمات كليدی: صبر، روان شناسی عاطفی، هيجان 

چكيده: بر خالف تصور بيشتر افراد، راز تاب آوری در تفكر درست نهفته است و نه در تفكر مثبت. روان شناسان 
و سرپرستان تيم تحقيق در این اثر هفت تكنيک کارآمد در موقعيت تحمل در مواجهه با مشكالت را برای تقویت 

توانمندی کنترل اتفاقات و موانع اجتناب ناپذیر زندگی به مخاطب معرفی می کنند.

52. رویز، دن ميگوئل. چهار قرار با خود برای تغيير باورهای منفی. مهدیه مقاری. تهران: کتاب درمانی، 
1394، 96ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: روان شناسی شخصيت، خودآگاهی 

چكيده: اثر پيش رو دربردارندۀ مجموعه ای از توصيه های علمی و روان شناختی برای غلبه بر اندیشه های منفی 
است. مطالب کتاب در هفت بخش تدوین شده است و راه و رسم مثبت  اندیشی، تسلط بر هيجانات و مدیریت 

احساسات را به خواننده می آموزند.

ـی
ــ
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53. گروه مؤلفين انتشارات باهدف. خشم و عصبانيت. تهران: باهدف، 1394، 232ص، رقعی 
مخاطب: والدین، معلم، مشاور   

كلمات كليدی: روان شناسی، کنترل، روش های روان درمانگری 

چكيده: مباحث ارائه شده درباره خشم و عصبانيت و اداره کردن است. نگاه کتاب واگرایانه و خالقانه است و 
هدف آموزش درست اصول و قواعد و هنجارهای تربيتی است تا مخاطبان با شناخت بيشتر خود بتوانند عوامل 

به وجودآورنده ناهنجاری ها را از خود دور کرده و حس مثبت را به دیگران منتقل کنند.

54. سی کندل، فيليپ. درمان شناختی رفتاری كودكان و نوجوانان. ابو الفضل فالحی ... ]و دیگران[. 
تهران: کتاب ابرار، 1394، 240ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: اختالل های رفتاری، روش های روان درمانگری، بهداشت روانی 

چكيده: برنامه های اثربخش مدیریت رفتار باید بر نياز کودکان و برنامه ریزی و حل مسئله تأکيد داشته باشند. 
در اثری که پيش رو دارید، آخرین تحقيقات و نيز جدیدترین روندهای درمان شناختی- رفتاری برای مبتالیان به 

اختالل کمبود توجه- بيش فعالی، اختالل های هيجانی و پرخاشگری معرفی و بررسی شده است.

... ]و دیگران[. راهنمای غلبه بر مشكالت شايع روان شناختی )با  55. عباسی  قلعه تكی، صدیقه 
رويكرد شناختیـ  رفتاری(. اصفهان: نوشته، 1393، 272ص، رقعی 

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: روان شناسی، سالمتی، روش های روان درمانگری 

چكيده: به منظور ارتقای مهارت های زندگی و افزایش سالمت عمومی با تكيه بر رویكرد شناختی رفتاری، عالئم 
برخی از اختال ل ها معرفی شده ومهارت های کاربردی برای مقابله و درمان آن ها در سه سطح فكری، جسمی و 
رفتاری آموزش داده می شود. همچنين نحوه برخورد با مسائلی که در گذشته انسان وجود داشته و عوامل مؤثر در 

اضطراب بازگو شده است.

56. عرب، مصطفی ... ]و دیگران[. راهنمای غلبه بر مشكالت شايع روان شناختی و ارتقای سالمت 
روان )با رويكرد شناختی - رفتاری(. اصفهان: نوشته، 1393، 228ص، رقعی 

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: روان شناسی، سالمتی، روش های روان درمانگری 

چكيده: به منظور افزایش سرمایه روان شناختی خوانندگان، برخی از اختالل های رفتاری معرفی و عالئم و افكار 
مرتبط با آن بازگو شده است. همچنين روش های درمان و غلبه بر هر یک از آن ها بيان شده و شيوه کنترل افكار 
در مسير بهبود، شرح داده شده است. توجه به توانمندی های شخصی افراد مبتال به اختالل و کسب مهارت های 

الزم از مهم ترین ویژگی های این کتاب است.
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57. مكسول، جان. سی. رهبران موفق، بهترين سؤال ها را می پرسند. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 
1394، 208ص، رقعی 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: مدیریت گروهی، روان شناسی صنعتی، ویژگی های رهبری 

چكيده: اگر می خواهيد موفق شوید و استعداد رهبری تان را تقویت کنيد، باید به سؤال کردن عادت کنيد. در این 
کتاب راهكارهایی آموزش داده شده که با بهره گيری از هنر پرسيدن، به مخاطب می آموزد چگونه رشد کند، با 

دیگران ارتباط برقرار سازد، خود را به چالش بكشد و به پيشرفت تيم یاری برساند.

58. حسينی بيرجندی، سيدمهدی. روان درمانی و مشاوره با رويكرد اسالمی. تهران: آوای نور، 1394، 
360ص، وزیری 

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناسان   
كلمات كليدی: روان شناسی، مشاوره، روش های روان درمانگری 

چكيده: در این کتاب، مشاوره و روان درمانی از دیدگاه قرآن کریم در سه رویكرد اعتقادی، اجتماعیـ  اقتصادی 
و اخالقی بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهدکه مشاوره اسالمی موجب رشد بصيرت و آگاهی است. 
دعادرمانی، ذکردرمانی، توجه درمانی، توسل درمانی و توکل درمانی از مباحثی است که در این اثر به آن ها پرداخته 

شده است.

59. بيسن، ویكرام. روان شناسی صنعتی و سازمانی. اسداهلل صحتی. تبریز: هنر اول، 1394، 234ص، وزیری 
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   

كلمات كليدی: روان شناسی، مدیریت مشاغل، سالمتی، درمان 

چكيده: این کتاب به ویژگی ها، گستره و تاریخچه تحول روان شناسی صنعتی ـ سازمانی اختصاص دارد. 
برای دستيابی به هدف اوليه در روان شناسی صنعتی، یعنی بهينه سازی توليد، به شرح تيلوریسم، آزمایش 
هاثورن، نظریه های انگيزشی و چگونگی ارتقای آن در محيط کاری، مدیریت استرس و ویژگی پویایی 

گروهی پرداخته شده است.

60. اسكات، اس. جی/ ليورمور، ربكا. روزتان را پربارتر كنيد )مديريت زمان(. مهسار مشتاق. تهران: 
ابوعطا، 1394، 96ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: برنامه ریزی راهبردی، راهبردهای توسعه، فعاليت های اجتماعی 

چكيده: داشتن برنامۀ روزانه در همه ابعاد زندگی به شما آزادی بيشتری می دهد. این جستار بر اساس نظریه ای 
نوشته شده که به جای ایجاد محدودیت در زمان یا گرفتن آزادی، به مخاطب کمک می کند زندگی پربارتری داشته 
باشد. نگارنده ضمن تأکيد بر سودمندی یک برنامه منظم و معرفی موانع این حيطه، برنامه های مختلفی را معرفی 

می کند که برای افراد گوناگون کاربرد دارد.
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61. حق شناس، ليال ... ]و دیگران[. كاربرد آزمون های تحصيلی و شغلی در مشاوره. اصفهان: نوشته، 
1394، 264ص، وزیری 

مخاطب: والدین، دانش آموز، معلم، مشاور 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: رشته های تحصيلی، آزمون ها، فرصت های شغلی 

چكيده: اثر پيش رو شامل 32 آزمون تحصيلی و شغلی همراه با پيشينه تحقيقی است که به منظور هدایت افراد 
در سراسر فرایند برنامه ریزی مسير شغلی تنظيم شده است و افراد با پاسخ دادن به آن ها مرحله به مرحله به شناخت 

خود دست یافته، با انتخاب شغلی رضایت بخش مراحل رشد حرفه ای را با موفقيت پشت سر می گذارند.

62. فتحی آشتيانی، علی ... ]و دیگران[. مباحث اساسی در روان شناسی كودک. تهران: بعثت، 1393، 
368ص، وزیری 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: کودکان، روان شناسی 

چكيده: دورۀ کودکی، در چرخۀ زندگی آدمی مهم ترین دوره و کليد اصلی رشد و تحول در تمام دوره های بعدی 
است. مباحث مطرح شده در 13 فصل کتاب، برای همۀ افرادی که به نحوی با کودکان، سروکار دارند، الزم و 
ضروری است. ساختار هر فصل به گونه ای است که ضمن ارائۀ مطالب از زوایای مختلف، به ارائۀ نقاط قوت و 
ضعف موضوع مورد بررسی، نتيجه گيری به همراه عكس، نمودار و جدول برای فهم بيشتر مطالب پرداخته است.

63. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه 
روان شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 480ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی  انسانی 

كلمات كليدی: فرصت های شغلی، رشته های تحصيلی

چكيده: هر فردی برای انتخاب صحيح رشته تحصيلی و شغل آینده خود به مشاوره نياز دارد. این اثر پس از 
مرور تاریخچه علمی روان شناسی به ضرورت ارائه آن، طول دوره های فراگيری و ذکر منابع آزمون پرداخته است. 
همچنين اطالعات مؤسسات پژوهشی، انجمن های علمی و سازمان  و بنگاه های شغلی مرتبط را به تفصيل در 

اختيار قرار داده است.

64. ترکمانی، فاطمه. مهار اژدهای خشم؛ شناخت علمی چيستی و انگيزه های خشم به همراه 
آموزش راهبردهای مديريت خشم. اصفهان: نوشته، 1394، 168ص، رقعی 

مخاطب: والدین، دانش آموز، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: روان شناسی شخصيت، رفتار گرایی، اختالل های  عاطفی 

چكيده: هدف این کتاب آشنایی مخاطبان با نحوه شناسایی، مهار و مدیریت خشم است. در این راستا انتخاب 
نگرش صحيح نسبت به پدیده ها و اتفاق هایی که منجر به خشم می شوند و همچنين توجه به اثرات منفی آن بر روابط 

ميان فردی و کنترل آن با راهبردهای مقابله ای مثبت، همچون مسئله گشایی فعاالنه به بحث گذاشته شده است.
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65. بابایی، زهرا/ کاکيا، ليدا. هوش هيجانی، گوهر گمشده در روابط اجتماعی. تهران: طلوع دانش، 
1394، 312ص، رقعی 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: رفتار اجتماعی، مهارت های اجتماعی 

چكيده: در بسياری از چالش های زندگی، عقل فقط بر منافع فرد تكيه می کند و احساسات دیگران را نادیده 
می گيرد. اما زمان ثابت کرده هوش عقلی، تضمين کننده موفقيت همه جانبه نيست و دل نيز نقش اساسی دارد. 
هوش هيجانی، نشانگر رفتار بر بنيان توازن بين عقل و عاطفه است. مؤلفان اثر به زبانی ساده ضمن معرفی ابعاد و 
کارکردهای این هوش و تأثير آن در روابط اجتماعی به چگونگی و لزوم آموزش آن در خانواده و جامعه پرداخته اند.

66. اميدوار، عباس. آموزش حسابان. تهران: مبتكران/ پيشروان، 1394، 408ص، رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: سوم، ریاضی ـ  فيزیک 
كلمات كليدی: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها 

چكيده: اثری که پيش رو دارید دربردارندۀ مجموعه پرسش های چهارگزینه ای از مباحث محاسبات جبری، تابع، 
مثلثات، حد و پيوستگی توابع و مشتق توابع است. مطالب کتاب از ساده به دشوار و با نگارشی ساده تدوین گردیده 
و در انتهای کتاب نيز دو پيوست شامل امتحانات نهایی و تست های کنكور گنجانده شده است تا دانش آموزان 

یافته های خود را ارزیابی کنند.

67. محروقی، طيبه. حيات علمی عالمه عبدالعلی بيرجندی )رياضی دان و ستاره شناس سده نهم 
و دهم هجری قمری(. بيرجند: فكر بكر، 1393، 160ص، رقعی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، دانشمندان، ریاضيات، نجوم 

چكيده: در این کتاب، ابعاد زندگی عالمه عبدالعلی بيرجندی، ریاضی دان و ستاره شناس سده های نهم و 
دهم هجری قمری بررسی شده است. معرفی شخصيت وجودی بيرجندی و نيز آثار او در موضوعات نجوم، 
جغرافيا، کشاورزی، منطق، علوم قرآنی، ریاضی، صرف و فقه، بن مایه اصلی این کتاب را تشكيل می دهد.

68. شهریاری، پرویز ... ]و دیگران[. مرجع: دانش نامه رياضی. تهران: شرکت انتشارات کانون فرهنگی 
آموزش، 1394، 880ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، ریاضیـ  فيزیک، تجربی 

كلمات كليدی: واژه نامه ها، دایرة المعارف ها، منابع اطالعاتی، خودآموزها 

چكيده: ریاضيات دانش بستگی های کميتی و شكل های فضایی دنيای واقع است. در کتابی که پيش رو دارید 
مفاهيم اصلی مربوط به حوزه های مختلف ریاضيات، هندسه و اعداد همراه با تعاریف و نكته های مهم هر مبحث 

درج شده است. در انتهای کتاب فهرست واژگان انگليسی به فارسی نيز ارائه گردیده است.

ريـاضــــی                                      
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69. عليپور، علی رضا. روش های تركيبيات 3. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1394، 258ص، وزیری 
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی، تجربی، ریاضیـ  فيزیک 
كلمات كليدی: مسابقات علمی، تكاليف درسی، هندسه، ریاضيات 

چكيده: موضوع این کتاب آموزش روش های حل مسائل ترکيبيات در المپيادهای ریاضی و کامپيوتر است. ویژگی 
بارز اثر وجود تمرین های هدفمند در هر مبحث است. حل پرسش ها می تواند برای دانش آموزان، دانشجویان و 
عالقه مندان شرکت در مسابقه های علمی مفيد باشد. در چند فصل از کتاب نيز بخشی با عنوان تمرین های مروری 

گنجانده شده است.

70. عليپور، علی رضا. روش های تركيبيات 4. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1394، 306ص، وزیری 
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی، تجربی، ریاضیـ  فيزیک
كلمات كليدی: مسابقات علمی، تكاليف درسی، هندسه، ریاضيات 

چكيده: در این کتاب ده مبحث از مهم ترین مباحث درس مورد نظر ارائه شده و روش های حل مسائل مرتبط 
با آن در آزمون های المپياد ریاضی و کامپيوتر آموزش داده شده است. در هر فصل پس از ارائه توضيحات الزم، 

تعدادی تمرین و سپس مجموعه سؤال هایی برای مرور مطالب پيشين آمده است.

71. حمزه لویی، ميثم. 360 درجه: رياضی 3. تهران: مهروماه نو، 1394، 304ص، رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: سوم، تجربی 
كلمات كليدی: امتحانات گزینه ای، تمرین ها، آزمون ها 

چكيده: اثر پيش رو دربردارندۀ درس نامه ای حاوی خالصه ای از نكته های کليدی کتاب و بخش تست های 
چهارگزینه ای و نمونه سؤال های کنكور 10 سال گذشته است. احتمال، تابع، حد و پيوستگی، مشتق، آمار و 
مدل سازی موضوع پرسش های ارائه  شده در کتاب است. بعد از شرح درس، نمونه های مثال و حل آن ها درج 

گردیده و در پایان هر فصل پاسخ های تشریحی تست ها آمده است.

72. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم پایه: مجموعه آمار/ 
مجموعه رياضي. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 2ج، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، ریاضی ـ  فيزیک 

كلمات كليدی: رشته های تحصيلی،  فرصت های شغلی 

چكيده: کتاب با هدف ارائه مشاوره  به موقع برای هدایت تحصيلی و آشنا کردن مخاطبان با وضعيت مشاغل 
مرتبط با آمار، به معرفی این رشته تحصيلی و گرایش های مرتبط با آن پرداخته است. همچنين فهرستی از 
مهم ترین دوره های آموزشی این مجموعه تحصيلی، نرم افزار های پرکاربرد، اطالعات مربوط به مؤسسات پژوهشی 
کشور و جهان، نشریات علمی داخلی و بين المللی نمایه شده در مؤسسات اطالعات علمی)ISI( و انجمن های 

علمی مرتبط با این مجموعه تحصيلی ارائه شده است.
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73. کنعانی، ناصر. محمد  بن  موسی خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او. تهران: فدک ایساتيس، 1394، 
888ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی، ریاضی  فيزیک 

كلمات كليدی: دانشمندان، سرگذشت نامه ها، رشد دانش 

چكيده: محمد بن موسی خوارزمی نخستين و برجسته ترین ریاضی دان، منجم و جغرافی دان مسلمان است و 
تاریخ ریاضيات در عالم اسالم با  او آغاز می گردد. کتاب پيش رو کوششی برای بازنمایی دستاوردهای علمی 
خوارزمی و جایگاه آنها در گستره دانش است. بخش های نخستين کتاب راجع به موطن این دانشمند و زندگانی 
علمی وی در بغداد است و در بخش های بعدی، شهرت و آوازه جهانی خوارزمی در حيطه های گوناگون دانش و 

تأثير وی بر دانشمندان بعدی بررسی شده است.

74. گراهام، لورن/ کانتور، ژان ميشل. نام گذاری بر بی نهايت ها؛ داستانی واقعی از عرفان دينی و 
خالقيت رياضی. رحيم زارع نهندی. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1394، 264ص، رقعی 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: فناوری و علوم تجربی، ادبيات بين الملل، علم آوران 

چكيده: این کتاب به ارتباط ریاضيات و دین مي پردازد. در این اثر سرگذشت و دستاوردهای علمی یكی از 
ریاضی دان های آلمانی در قالب داستان عرضه شده است. در مرکز داستان به تعاملی اشاره شده است که بين 

ریاضی دانان نظریه مجموعه ها و پيروان بدعت دینی نام پرستی در آغاز قرن بيستم در روسيه شكل گرفت.

75. نصيری، محمود. هندسه متوسطه: مبانی و مفهوم ها. تهران: مبتكران/ پيشروان، 1394، 328ص، 
رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، ریاضیـ  فيزیک، تجربی 

كلمات كليدی: تمرین ها، آزمون ها، مسابقات علمی، ریاضيات 

چكيده: به دليل سابقه تاریخی و پيشرفت های جدید علمی، هندسه همواره یكی از پرتالطم ترین شاخه های 
دانش ریاضی بوده  است. در این کتاب قضيه های گوناگون هندسی همراه با مفاهيم و تعاریف مرتبط و اثبات 
آنها تشریح و تبيين شده است. بعد از هر مبحث نيز مجموعه تمرین هایی برای دست ورزی و تثبيت مطالب ارائه 

گردیده است.

76. جاللی کندلجی، مریم. ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحليل آن ها. تبریز: بهاردخت، 1394، 
168ص، وزیری 

مخاطب: معلم، کارشناسان   
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شعر، شاعران، ازدواج 

چكيده: ازدواج پادشاهان و پهلوانان ایرانی با زنان بيگانه، از ازدواج های پرشور » شاهنامه« فردوسی است که 
هر کدام رویداد های دردناک و غم انگيز این حماسه ملی را رقم زده اند. در این کتاب 18 ازدواج نامبارک به وقوع 
می پيوندد که تبعات آن ها در مناسبات و روابط سياسیـ  اجتماعی بررسی شده و همچنين نقش تقدیر و سرنوشت 

در شكل گيری این ازدواج ها تحليل می شود.

زبان و ادبيات فارسـی                                       
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77. بيگ باباپور،  یوسف/ غالميه . مسعود. اوحدی مراغه ای؛ شاعر غزل سرا و مثنوی سرای قرن 
هشتم هجری. تهران: منشور سمير، 1393، 150ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شاعران، شعر، غزل 

چكيده: دوران زندگی حرفه ای اوحدالدین مراغه ای، از شعرای عصر مغول بررسی شده است. او در اواخر قرن 
ـ  هفتم و اوایل قرن هشتم هجری می زیست. درخشان ترین روزگار شهرت مراغه ای به سلطنت ابوسعيد )736ـ 
716 ه. ق( باز می گردد. بازتاب آشفتگی های اقتصادی، سياسی و فرهنگی آن روزگار و نيز نتایج ظلم حكام و ارباب 

قدرت را می توان در اشعار اوحدی مشاهده کرد.

78. ميرکيایی، مهدی. بياييد داستان بنويسيم. تهران: طالیی، 1394، 160ص، وزیری 
مخاطب: والدین، دانش آموز، معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، دوم، سوم 
كلمات كليدی: آموزش، داستان نویسی، نوجوانان 

چكيده: نویسنده در این کتاب داستان نویسی را به مخاطبان آموزش می دهد. بدین صورت که موضوعی داده و از 
آن ها می خواهد داستان را بنویسند یا اینكه داستان هایی را در کتاب آورده و آن ها را از دید عناصر داستانی بررسی 
می کند. مخاطبان با مطالعه این کتاب با عناصر داستانی آشنا مي شوند. نویسنده کوشيده در آوردن مثال بيشتر از 

کتاب های داستانی خود استفاده کند.

79. موسویان، انسيه. بياييد شعر بگوييم. تهران: طالیی، 1394، 160ص، وزیری 
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: عروض و قافيه، شعر، ادبيات فارسی 

چكيده: برای سرودن شعر تنها استعداد و ذوق ادبی کافی نيست و الزم است شاعران با ظرافت های هنری و 
علمی این حيطه نيز آشنا باشند. محور و اساس مباحث این کتاب آموزش اصول و مبانی شعر سنتی )کالسيک( و 
سپس قالب های سپيد و نيمایی است. برای آشنایی مخاطبان، در مثال ها و تمرین ها از نمونه اشعار شاعران کهن 

و معاصر استفاده شده است.

80. یزدی، عباس. گلستان شعر و ادب فارسی: بوستان سعدي/ گلستان سعدی و ... . تهران: فرهنگ 
دانشجو، 1394، 4ج، وزیری 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شاعران، نثر، ادبيات کالسيک، داستان های حماسی 

چكيده:  در این مجموعه چهار جلدي، نویسنده به  ترتيب به بررسی زندگی نامه شيخ مصلح الدین سعدی شيرازی، 
شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی قرن هفتم و کتاب هاي »گلستان« و »بوستاِن« او، زندگی نامه حكيم ابوالقاسم 
منصوربن حسن فردوسی، شاعر و حماسه سرای ایرانی و اثر بزرگ او »شاهنامه« و سرگذشت حضرت یوسف)ع( و 

زليخا با استناد به قرآن کریم پرداخته است.
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81. زرقانی، سيدمهدی. تاريخ ادبيات ايران )1(. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1394، 330ص، وزیری 
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، انواع ادبی، راهنمای آموزشی 

چكيده: در این کتاب تاریخ ادبيات ایران از پيش از ظهور اسالم تا ميانه قرن پنجم هجری بررسی شده است. 
چگونگی شكل گيری ژانر ها در دل اساطير و نيز پيوند ادبيات و حكمت ایراني با اقوام غير ایرانی باعث جذب 
مخاطب می شود. در پایان هر فصل پرسش هایی طراحی شده تا مخاطبان بتوانند محورهای اصلی آن فصل را 

بهتر بياموزند.

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

مخاطب: والدین، دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: شعر، غزل 

چكيده: این نسخه نفيس، کوششی است به منظور فراهم  نمودن متنی صحيح از اشعار خواجه شيراز که شرح 
حال شاعر، فهرست اشخاص و بزرگان زمان وی و توضيح برخی ابيات و لغات مشكل را در بردارد. نيز شامل شرح 
اشعاری است که به آیات و احادیث یا داستان های کتب دیگر اشاره دارند. فرهنگ اصطالحات و لغات و فهرست 

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

و  قطعات  قصيده،  غزليات،  رباعيات،  زندگی نامه،  )شامل  رودكی  ديوان  عباس.  یزدی،   .83
مثنويات(. تهران: فرهنگ دانشجو، 1394، 128ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شعر، شاعران 

چكيده: زندگی ابوعبداهلل جعفر  بن  محمد رودکی، از شعرای معروف اوایل قرن چهارم هجری در عصر سامانی و 
خالق »کليله و دمنِه« منظوم، شرح داده شده است. این شاعر نامی در قالب های مختلف شعر سروده است. معانی 

لغات دشوار متن در پانوشت کتاب درج شده است.

84. کازرانی، عبدالصمد. روش آسان داستان نويسی و سرودن شعر. مشهد: ضریح آفتاب، 1394، 
424ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، نویسندگی، راهنمای آموزشی 

چكيده: مراحل مختلف داستان نویسی و سبک های نویسندگی در این کتاب توضيح داده شده و نيز روش 
شاعران در سرودن شعرهای داستانی و غير داستانی بررسی شده است، همچنين درباره آشنایی با وزن شعر، 

قالب های شعری و مراحل عملی سرودن شعر سنتی بحث می شود.
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85. الهی  قمشه ای، مهدیه. سيری در گلزار مثنوی. تهران: به نشر، 1394، 180ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، داستان های عرفانی، پند و اندرز 

چكيده: در این اثر شرح 32 حكایت از دفتر نخست »مثنوی معنوی« آمده است. در هر حكایت ابيات و توضيحات 
دینی، عرفانی، ادبی مربوط به آن بيان شده و همچنين ارجاع ابيات و آیات و روایات به ترتيب بر اساس شماره جلد، 
صفحه و بيت صورت گرفته است و نيز حكایت های ارائه شده به نسخه های معتبر و ترجمه های دقيق تر و متون 

تصحيح شده ارجاع داده شده است.

86. امين  فروغی، مهدی. محتشم نامه؛ گزيده تركيب بندهای عاشورايی در استقبال محتشم 
كاشانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394، 550ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: شعر، ادبيات دینی، عاشورا 

چكيده: شعر حسينی و مرثيه های عاشورایی بی درنگ پس از واقعه عاشورا متولد شد و هم عنان با این رویداد 
حرکت کرد و مانع از فراموشی آن شد. مجموعه پيش رو گزیده ای از بهترین ترکيب بندهایی است که در استقبال 
ترکيب بند جاودانه محتشم کاشانی سروده شده است. در ابتدای کتاب مقدمه مفصلی درباره مرثيه سرایان نامدار و 

نمونه ای از شعر آن ها آمده است.

87. ميرتهامی، سعيد ...  ]و دیگران[. فرهنگ واژگان نوبل: ترمينولوژی جامع زبان انگليسی )زبان سوم 
و پيش دانشگاهی(. تهران: ایران باستان، 1394، 352ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: زبان خارجه، منابع اطالعاتی، واژه نامه ها 

چكيده: در پاسخ دادن به تست های واژگان و سؤاالت درک مطلب دو عنصر اساسِی دایره لغات و شناخت کامل 
بر ساختارها و تفاوت های کاربردی آن ها نقش دارند. در این کتاب سعی شده به فراخور هر واژه، چندین مثال 

انگليسی برای به خاطرسپاری آن ذکر شود. مثال ها غالباً در اشكال مختلف دستوری و معنایی آورده شده است.

88. گروه مؤلفان آبرنگ. سؤاالت دقيقه 90: علوم زمين پيش دانشگاهی علوم تجربی. تهران: 
آبرنگ، 1394، 36ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: آزمون ها، تمرین ها 

چكيده: این بسته آموزشی شامل ده آزمون مربوط به علوم زمين است. به منظور ارزیابی مخاطب از خود، پاسخ 
هر آزمون با توضيح مختصر درج شده است.

زبـان های خارجـی                                      

زميــن شناسـی                                      
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مجموعه  پایه:  دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم  89. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. 
زمين شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 320ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم تجربی 
كلمات كليدی: راهنمای آموزشی

چكيده: انتخاب رشته تحصيلی و شغل آینده، از مهم ترین تصميم گيری های زندگی هر فرد به شمار می آید. این 
انتخاب ها نيازمند آگاهی از ویژگی های روان شناختی خود و رشته تحصيلی و آشنایی با مشاغل است. کتاب حاضر، 
با ارائه تاریخچه علمی رشته زمين شناسی به معرفی رشته و گرایش های مختلف آن و منابع آزمون و فهرست 
دروس پرداخته است. همچنين اطالعات جامعی درباره مؤسسات پژوهشی و حرفه های تخصصی مرتبط در اختيار 

مخاطب قرار داده است.

90. عمارلو، خليل/ طاهری، محمد. آموزش ژنتيك مندلی. بجنورد: درج سخن، 1394، 166ص، وزیری 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: سوم، پيش دانشگاهی، تجربی 
كلمات كليدی: علوم زیستی، راهنمای آموزشی، پرسش ها 

چكيده: گریگور مندل، بيش از یک قرن پيش علم ژنتيک را پایه گذاری کرد. در این مطالعه ضمن تعریف برخی 
از مهم ترین مفاهيم مطرح در علم ژنتيک، با ارائه مثال های مختلف به بررسی قوانين و آزمایش های مندلی و نتایج 
حاصل از آن در صفات چندژنی و رابطه غالب و مغلوبی پرداخته می شود. طرح سؤال های تستی درباره مطالب نيز 

به داوطلبان کمک می کند تا با آمادگی بيشتری به این پرسش ها پاسخ دهند

91. نصيریان، صاعد. استراتژی زيست كنكور. تهران: مهروماه نو، 1394، 168ص، خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، تجربی 
كلمات كليدی: گزینش دانشجو، آزمون ها، امتحانات گزینه ای 

چكيده: نگارنده در این کتاب سعی کرده با ذکر مثال هایی از رویكرد طراحان سؤال در کنكور سال های گذشته، 
دید بهتری برای مطالعه مطالب به دست دهد. اهميت فصل های مختلف کتاب درسی و تعداد تست های آن ها در 
کنكور سراسری با ارائه نمودارها و جدول هایی بررسی شده است. همچنين درباره روش برنامه ریزی برای تعطيالت 

نوروز و تابستان و استفاده از زمان نيز راهنمایی هایی آمده است.

92. رضایی دهاقانی، علی/ آرام فر، مهدی. زيست كمپلكس: زيست كمپلكس سال سوم )كتاب كار(. 
تهران: تخته سياه، 1394، 148ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: تمرین ها، آزمون ها، امتحانات 

چكيده: تمرین های مكرر درسی در یادگيری دانش آموزان و ماندگار کردن آموخته های آنان بسيار مؤثر است. 
مجموعه تمرین های کتاب حاضر مطالب اصلی و کليدی هر مبحث را برای دانش آموزان مرور و بازیابی می کند. در 

طراحی پرسش ها سعی شده سبک آنها از لحاظ شكل و محتوا منطبق با امتحانات نهایی باشد.
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93. حميدی، محمد ... ]و دیگران[. زيست شناسی جامع كنكور. تهران: مهروماه نو، 1394، 766ص، رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی  تجربی 
كلمات كليدی: امتحانات گزینه ای، تمرین ها، آزمون ها، علوم زیستی 

چكيده: کتاب پيش رو حاوی مجموعه گوناگونی از پرسش های چهارگزینه ای برای مرور مطالب درسی و آمادگی 
برای آزمون های سراسری است. پرسش های متنی، مفهومی، ترکيبی و نمونه سؤال های کنكور سال های پيش 
در بخش های مختلف همراه با پاسخ های تشریحی تدوین شده است. الزمه پاسخ به تست ها مطالعه نكته به نكته 

کتاب درسی است و برای جواب گویی به سؤال های مفهومی به جنبه های عميق تر مطالب کتاب باید توجه شود.

94. الوندی، حسين. بسته مدیریت کالسی: كاربرگ زيست شناسی و آزمايشگاه 1. تهران: مرآت، 1394، 
56ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم 

كلمات كليدی: تكاليف درسی، آموزش انفرادی، آموزش گروهی، آزمون ها 

چكيده: کاربرگ ابزاری آموزشی است که از طریق آن معلم می تواند با خلق موقعيت های یادگيری فردی و 
گروهی در کالس، پيوسته فرایند تدریس را ارزیابی کند. در این کتاب مجموعه تمرین هایی برای هر هفته آموزشی 
در نظر گرفته شده است. الگوی تمرین ها متنوع است و سؤال ها عالوه بر مرور مباحث پيشين، به تثبيت یادگيری 

درس های جدید کمک می کند.

95. راستی  بروجنی، عباس. كتاب آموزش و كار زيست شناسی و آزمايشگاه 2 سوم دبيرستانـ  
رشته علوم تجربی. تهران: مهروماه نو، 1394، 380ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: سوم، تجربی 

كلمات كليدی: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها، علوم زیستی 

چكيده: کاميابی و رسيدن به اهداف علمی در گرو تمرین و ممارست و تالش مداوم است. در این اثر عالوه 
بر مطالب کتاب درسی سؤال هایی طراحی و آماده شده تا دانش آموزان بتوانند آموخته های خود را مرور و تثبيت 
کنند. عالوه بر شرح نكته های کليدی و خالصه مهم ترین مباحث درسی، پرسش های چهارگزینه ای، جای خالی، 

تشریحی، کوتاه پاسخ و ... نيز تدوین و ارائه گردیده است.

96. متقی نيا، محمود/ ابراهيمی، امان اهلل. ويژه نامه كنكور زيست شناسی شهر كاج. تهران: محراب فكر، 
1394، 100ص، رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی تجربی
كلمات كليدی: کنكور سراسری دانشگاهی، راهنمای آموزشی، زیست شناسی 

چكيده: مطالعه این مجموعه سبب می شود تا ضمن مرور و تثبيت آموخته ها، آمادگی الزم برای شرکت در 
آزمون های ورودی به دست آید.
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97. محقق، حامد. شعر نوجوان امروز: از خودم سؤال می كنم. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان، 1394، 40ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شعر نو، شادی 

چكيده: 19 قطعه شعر این کتاب با تصاویری مرتبط با متن، حس شاد بودن را در مطالعه کنندگان برمی انگيزد. 
شعرها همچنين با دعوت خواننده به تأمل و تفكر درباره زندگي، مي کوشد نگرش مثبت به زندگی را  در مخاطب 

به وجود  آورد.

98. نيک طلب، بابک. شعر نوجوان امروز: با فرفره ها به شادی باد بگرد. تهران: کانون پرورش فكری 
کودکان و نوجوانان، 1394، 32ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شعر نو، شادی 

چكيده: این کتاب دربردارندۀ 24 قطعه شعر نو است. در تمامی اشعار که با تصویر همراه است، هدف، ایجاد 
اميد و شور و نشاط زندگی است. مطالعه این اشعار سبب رشد کودکان و نوجوانان در حيطه های زبانی و شناختی 

خواهد شد.

99. ابراهيمی، جعفر. شعر نوجوان امروز: پرنده خواهر من است. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان، 1394، 56ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شعر نو، نوجوانان 

چكيده:. شاعر در بيشتر شعرهاي این دفتر،  از غمی پنهان سخن می گوید که می تواند با عشقی رویایی التيام یابد. 
دیدن زیبایی طبيعت و غرق شدن در آن به ترسيم این عشق کمک شایانی می کند.

100. کيانوش، محمود. ُجم ُجمك. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 1394، 28ص، خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، انواع ادبی، شعر 

چكيده: کتاب حاضر شامل 10 قطعه شعر است. شاعر در یكی از شعرها به نام خوش خویی از شادی و خوش اخالقی 
سخن می گوید و معتقد است که جهان پر از غم است؛ ولی آدم خوش خو، جهانی بی غم دارد. در شعر دیگری به 
نام دعا از خدا می خواهد که در انسان بودن ما را یاری کند. مضمون همه شعرها شادی، دوستی و مهربانی است.

شـــــعــر                                      
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101. ملكی، بيوک. چرا تو سنگی؟. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 1394، 40ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: انواع ادبی، شعر، ادبيات نوجوانان 

چكيده: 20 قطعه شعر این کتاب درباره بهار، صلح، زندگی، جنگ و سكوت است. شاعر درباره درختانی که قطع 
می شوند، درباره تابش خورشيد و ساختمان های سر به فلک کشيده به جای درختان سخن می گوید. شاعر معتقد 

است که خنده یک گل برای زندگی کافی است.

102. نظری، مهدیه. شعر نوجوان امروز: درخت ها برای تو پرنده ها برای من. تهران: کانون پرورش فكری 
کودکان و نوجوانان، 1394، 36ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: انواع ادبی، شعر نو، نوجوانان 

چكيده: کتاب حاضر دربردارندۀ 18 قطعه شعر کوتاه است. شاعر در این شعرها از کسانی می گوید که رفته اند، از راز 
رهایی گنجشک ها و از پروانه شدن. از مسافر درراه و از یک اشاره معشوق. از روشنی و خاموشی.در شعر خاموشی 

آمده است: »از ُقل ُقل افتاد، قلب سماور/ مادربزرگم نيست دیگر!«

103. ترکمن، فاضل. شعر نوجوان امروز: هيچ عشق تازه ای جديد نيست. تهران: کانون پرورش فكری 
کودکان و نوجوانان، 1394، 57ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: انواع ادبی، شعر، ادبيات نوجوانان 

چكيده: 24 قطعه شعر ارائه شده در کتاب حاضر درباره عشق، تنهایی، خستگی و افسردگی است. در یكی از 
شعرها شاعر تنهایی خود را به تصویر می کشد و در شعر دیگری سال ها انتظارش را و در شعر بعدی شب های 

ساکت و سردش را توصيف می کند.

104. رهنما، شاهين. يك راه كوتاه تا ماه. تهران: پيدایش، 1394، 48ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: شعر نو، ادبيات نوجوانان 

چكيده: یكی از راه های گسترش دایره واژگانی بسيار خواندن متون ادبی و شعر و داستان است. کتاب حاضر 
مجموعه شعرهایی در قالب نيمایی و با زبان ساده در بر دارد که عالوه بر لطافت های ادبی و فنون بالغت، ذهن 

عالقه مندان را با واژه ها و ترکيبات جدید آشنا می کند.
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105. هراتی پور، پویا. المپيادهای شيمی ايران. تهران: مبتكران/ پيشروان، 1394، 900ص، رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی ریاضیـ  فيزیک، تجربی 
كلمات كليدی: مواد درسی، راهنمای آموزشی، آزمون ها 

چكيده: این کتاب دربردارندۀ تست های مرحله اول و دوم المپياد شيمی کشوری از دوره  14 تاکنون است. 
همچنين تعداد بسيار زیادی از تست های مكمل تأليفی چالش برانگيز است. چيدمان مباحث به ترتيب کتاب های 

شيمی یک، دو و سه دبيرستان است. درس نامه موجود نيز مرور مباحث را برای مخاطبان فراهم کرده است.

106. بویكس، رابرت. اس. چگونه مسائل شيمی را حل كنيم. فروغ فرجود ...  ]و دیگران[. تهران: مؤسسه 
فرهنگی فاطمی، 1394، 388ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، ریاضی ـ  فيزیک، تجربی 

كلمات كليدی: پرسش ها، تمرین ها، حل مسئله 

چكيده: برای موفقيت در آزمون های داخلی و مسابقات بين المللی، ضروری است دانش آموزان تمرین هایی با 
مدل های گوناگون و متنوع را حل کنند. در این کتاب روش هایی ارائه شده اند تا دانش آموزان در حل مسائل 
مهارت بيشتری کسب کنند. در بخش های کتاب ضرایب تبدیل و روش حذف واحدها و رسيدن به واحد مناسب 
با جزئيات. همچنين بحث های مربوط به ترمودیناميک، خنثی شدن و استفاده از پتانسيل های کاهش روزآمد و 

تعدیل مطرح شده است.

107. مختاری، منصور/ منتظری، فيروزه ...  ]و دیگران[. كتاب كار شيمی3 و آزمايشگاه؛ درس، تمرين 
و فعاليت های تكميلی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1393، 176ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: سوم، ریاضی  فيزیک، تجربی 

كلمات كليدی: تمرین ها، آزمون ها، یاددهی و یادگيری 

چكيده: کتاب کار یكی از اجزای بستۀ آموزشی است که هدف اصلی آن تسهيل فرایند یاددهی و یادگيری است. 
اثر پيش رو با هدف تحقق اهداف کتاب درسی تأليف شده و شامل یک سری پرسش ها و فعالّيت های جالب و 

هدف دار است. 

108. کاظمی نيا، مهرعلی. توابع؛ آشنايی با توابع و نقش آن در زبان عربی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان، 1393، 232ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: مواد درسی، تمرین ها، راهنمای آموزشی 

چكيده: کتاب، توابع عربی، یعنی نقش های صفت، عطف به حروف، تأکيد، بدل و عطف را  در قالب پرسش 
و پاسخ به مخاطبان آموزش داده است. در این خودآموز با ارائه تمرین های متنوع تستی و تشریحی سعی بر آن 
است تا قواعد آموزش داده شده در ذهن تثبيت شود. استفاده از تصاویر آموزشی یادگيری را برای مخاطبان تسهيل 

کرده است. 

شــــيـمــی                                      
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109. کریمی نيا، مرتضی. فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن كريم. تهران: شرکت نشر کتاب هرمس، 
1393، 228ص، رقعی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: دایرة المعارف ، یاددهی و یادگيری، راهنمای آموزشی 

چكيده: هر آموزنده زبان عربی قرآن یقيناً با دیدن شواهد و کاربردهای قواعد زبان عربی در متن قرآن، هم آن 
قواعد را بهتر فرامی گيرد و هم بر متن قرآن تسلط بيشتری پيدا می کند. به همين سان، کتاب می تواند به آموزگاران 
صرف و نحو قرآنی نيز در آموزش زبان عربی مدد بسيار برساند. فرهنگ حاضر تنها شماری از مهم ترین مباحث 
نحو عربی را در آیات قرآن جست وجو و نمونه های کاربرد آن را در قرآن  استخراج می کند. هدف مؤلف گردآوری 

کامل تمام مثال ها یا شواهد قرآنی برای برخی مباحث نحوی در زبان عربی است

110. فهيمی، فاطمه. حقوق شهروندی غير مسلمانان در جامعه اسالمی. تهران: خرسندی، 1393، 
296ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: اقليت های دینی، قوانين، حقوق فردی و اجتماعی 

چكيده: مسلماً در یک جامعه اسالمی، همه افراد، مسلمان نيستند؛ بلكه گروه های غيرمسلمان نيز در سایه 
حكومت اسالمی زندگی می کنند. موضوع پژوهش حاضر تبيين حقوق شهروندانی است که وابسته به دین و آیينی 
غير از اسالم اند. نگارنده همچنين موارد محدودیت این گروه ها را با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسالمی 

بررسی کرده است.

111. تریگ، راجر. فهم علم اجتماعی. شهناز مسمی پرست. تهران: گل آذین، 1394، 400ص، رقعی 
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناسان   

كلمات كليدی: علوم اجتماعی، جامعه شناسی، فلسفه

چكيده: در اثر پيش رو با رویكردی نسبی گرایانه، تحليلی روشن از سرشت جامعه ارائه می شود و نشان می دهدکه 
پيش فرض های فلسفی سرآغازی ضروری برای جامعه است. همچنين ایده های »لودویک  ویتگنشتاین« از نوابغ 

فلسفه مطرح شده و برمبنای جامعه شناسی، مسئله غيبت در پژوهش اجتماعی بررسی می شود.

112. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه 
علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 546ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم، مدیر 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی  انسانی 

كلمات كليدی: راهنمای آموزشی، راهنمای حرفه ای، منابع اطالعاتی، جامعه شناسی 

چكيده: دستيابی به اطالعات مورد نياز و کاربردی، برای شناخت رشته های دانشگاهی و مشاغل مرتبط با آن ها 
یكی از مهم ترین مراحل انتخاب رشته است. در این کتاب، مجموعه رشته هاي تحصيلی علوم اجتماعی همراه 
با گرایش  ها، اهداف ایجاد هر رشته ، طول دوره، منابع آزمون، فهرست دروس و منابع دروس غيرعمومی به طور 
مفصل معرفی و بررسی گردیده است. اطالعات ارائه شده مربوط به دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

دکتری است.
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113. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه 
علوم سياسی و روابط بين الملل. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 

298ص، رحلی 
مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی  انسانی 
كلمات كليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، علوم سياسی 

چكيده: امروزه سازمان ها به دنبال نيروی انسانی متخصص و کارآمد هستند و این مهم زماني دست یافتنی است  
که شغل فرد مرتبط با رشته تحصيل و متناسب با ویژگی های شخصيتی او باشد. به همين دليل راهنمایی به موقع 
در زمينه انتخاب رشته تحصيلی ضروری است. در اثر پيش رو رشته علوم سياسی و روابط بين الملل به طور کامل 
معرفی شده است. گرایش های این رشته، منابع دروس آن، نرم افزارهای پرکاربرد این رشته و همچنين فهرستی از 

مشاغل مرتبط با آن در این اثر ارائه شده اند.

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

مخاطب: والدین، معلم، مشاور 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: فرهنگ اسالمی، کتاب های آسمانی، اعتقادات مذهبی 

چكيده: این کتاب در روایتی داستان گونه و روایی و با تأملی در آیات قرآن کریم و تفسير آن ها، موضوع »حجاب« 
را تبيين و اثبات کرده است که حجاب هيچ منافاتی با آزادی ندارد. همچنين، نحوۀ برقراری ارتباط صحيح در جامعۀ 

اسالمی نيز در نگاهی مختصر توضيح داده شده است.

115. سالبرگ، پاسی. مجموعه کتاب های دانش افزایی: درس های فنالندی: آنچه دنيا می تواند از 
تغييرات آموزشی فنالند بياموزد. علی رضا مقدم/ طيبه  سهرابی. تهران: مرآت، 1394، 192ص، وزیری 

مخاطب: معلم، مدیر   
كلمات كليدی: نظام های آموزشی، آموزش وپرورش تطبيقی، تربيت معلم 

چكيده: فنالند سيستم آموزشی منحصربه فردی دارد، زیرا از حدی متوسط طی سه دهه اخير به یک سيستم 
آموزشی پيشرفته با عملكرد قوی تبدیل شده است. این کتاب اصالحات آموزشی این کشور را شرح می دهد که 
عموماً با بهره گيری از تجارب بين المللی، درون زا بوده و در سطح خرد و کالن می تواند از سوی سياست گذاران 

اعمال شود.

آثار فكر، 1393،  كرامت انسانی در حقوق رسانه. تهران:  امير.  116. اسدی، عباس/ سلمان پور، 
144ص، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: کرامت انسانی، رسانه های گروهی و انسان شناسی 

چكيده: اعتقاد به کرامت انسان، سنگ بنای وضع قواعد حقوق بشر است. کرامت انسانی در حوزه حقوق ارتباطات 
دارای ارزش بسيار زیادی است. کتاب حاضر به بررسی جایگاه کرامت انسانی در حقوق رسانه اختصاص یافته است. 
در این اثر موضوعاتی چون جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی رسانه ای جهانی و منطقه ای، کرامت انسانی در 
نظام های حقوقی رسانه ای ملی، بررسی ضمانت های اجرای نقض کرامت انسانی در قوانين و مقررات رسانه ای و 

وظایف دولت ها و ... مطرح شده است.
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117. نوابی نژاد، شكوه ... ]و دیگران[. علوم تربيتی: مبانی راهنمايی و مشاوره. تهران: سمت، 1393، 
466ص، وزیری 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: مشاوره، خدمات اطالع رسانی، منابع اطالعاتی 

چكيده: روش های راهنمایی و مشورت طی دوره های گوناگون تاریخی تحوالت مثبتی را تجربه کرده است. در 
این کتاب سعی شده قلمرو و حوزه های اصلی رشته راهنمایی و مشاوره به مخاطبان معرفی گردد. در گام نخست 
اطالعاتی در زمينه تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران ارائه گردیده و در ادامه، نظریه های گوناگون و کاربردهای 

این رشته در عرصه های مختلف تشریح و قلمروها و حوزه های اصلی این رشته معرفی شده است.

118. نوري، علي. مباني و اصول عصب شناختي يادگيری و تربيت. تهران: سمت. 248ص. 1393. 
وزیري

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدی:  روان شناسي آموزش و پرورش، برنامه ریزي آموزشي، فناوري وعلوم تجربي

چكيده: نظریه پردازان و برنامه ریزان تربيتی می توانند با اتكا به مبانی و اصول عصب شناختی یادگيری، به توصيف 
جامع تری از ماهيت پدیده های تربيتی دست  یابند 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 کاربردهای تربيتی مبتنی بر این پژوهش ها را تحليل و توصيف کرده است. در این کتاب سعی شده بخش 

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

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

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی  انسانی 

كلمات كليدی: راهنمای آموزشی، راهنمای حرفه ای، منابع اطالعاتی 

چكيده: علوم تربيتی با تأکيد 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 کسب تخصص در زمينه های متعدد دارد. در کتاب حاضر، مقدمه ای 
مفصل حاوی تعاریف و کليات این رشته، زمينه های پيدایش آن و نظریه پردازان این عرصه ارائه گردیده است. در 
ادامه، مراکز علمی، تحقيقاتی و دانشگاهی که در این حوزه فعاليت دارند و نيز فرصت های شغلی و حرفه ای این 

مجموعه معرفی و بررسی گردیده است.

120. حسنی، محمد. مالحظات جنسيتی در نظام تربيت رسمی و عمومی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان، 1394، 216ص، وزیری 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، سایر کارشناسان 
كلمات كليدی: تفاوت های جنسی، نقش جنسيت 

چكيده: امروزه کمتر جامعه ای است که در سياست گذاری های خود موضوع جنسيت را مد نظر قرار ندهد.برنامه های 
آموزشی نظام تربيت رسمی و عمومی نيز در این زمينه با پرسش ها و مناقشه هایی روبه رو هستند و در برخی موارد 
نياز به بازبينی دارند که باید با بسترهای فرهنگی و اجتماعی جامعه تناسب داشته باشند. مؤلف با انجام پژوهش 
و مصاحبه روی جامعه هدف، به مباحث نظری و ارائه تعریف جنسيت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که 

مالحظات جنسيتی در نظام های اجتماعی و برنامه های تربيتی چگونه و در چه سطحی باید صورت بگيرد.
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121. حكيم، سيدمحمدحسين. مشاهير کتابشناسی معاصر ایران: محمد تقی دانش پژوه. تهران: مؤسسه خانه 
کتاب، 1394، 48ص، پالتویی 

مخاطب: دانش آموز، معلم، کتابدار 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، سوم 

كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، هنر و فرهنگ، تاریخ معاصر 

چكيده: کتاب به معرفی و شرح زندگی محمد تقی دانش پژوه ) 1375ـ 1290( پدر علم نسخه شناسی اختصاص 
دارد. همچنين چگونگی برپایی نهضت فهرست نگاری توسط او شرح داده شده و نيز دوران زندگی دانش پژوه به 
عنوان نویسنده، مصحح، موسيقی دان، مترجم، نسخه پژوه و ... بررسی شده است. از وی ترجمه کتاب هایی در باب  

فقه و منطق به یادگار مانده است.

122. شهریاری، فرید. پرسش های چهارگزينه ای فيزيك پيش دانشگاهی جلد 1 و 2. تهران: 
مبتكران/ پيشروان، 1394، 2ج، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی:  پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها 

چكيده: جلد اول کتاب پيش رو در بردارندۀ سؤال های چهارگزینه ای با موضوع حرکت شناسی و دیناميک است.  
جلد دوم نيز دارای بيش از 1100 پرسش به همراه پاسخ  تشریحي و شكل هایي براي آموزش مفهومی مباحث 
است. مباحثی که در این جلد ارائه گردیده شامل موج های الكترومغناطيس، فيزیک جدید، فيزیک حالت جامد، 

موج های مكانيكی، حرکت نوسانی و صوت است.

123. هيثوم، جان/ باون، مایكل. پيش بينی، مشاهده، توضيح جلداول: فيزيك. روح اهلل خليلی بروجنی/ 
مریم عباسيان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1393، 288ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی، ریاضی ـ  فيزیک، تجربی 

كلمات كليدی: مواد درسی، فناوری و علوم تجربی، آزمایش ها 

چكيده: اثر پيش رو با تكيه بر سلسه مراتب )پيش بينی، مشاهده، توضيح( به تدریس درس فيزیک اختصاص 
دارد. در این روش پس از توضيح علمی موضوع، در یک تجربه عملی، دانش آموز مفهوم را ارزیابی کرده و سپس 
آن را با یافته های پژوهشی خود مقایسه وآن گاه از آن نتيجه گيری می کند. با این روش دانش آموز می تواند شباهت  

بين تجربه خود و یافته های پژوهشی را درک کند.

124. اوئنز، استيو. داميز، کاربردی و سودمند: رصد ستاره ها. سبحان نادریان. تهران: آوند دانش، 1394، 
302ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: هيئت، خودآموزها، منابع اطالعاتی، وسایل آموزشی 

چكيده:کتاب حاضر عالوه بر ارائه مفاهيم اوليه الزم برای شناخت کيهان، دستورالعمل  مسيریابی در آسمان 
شبانگاهی با چشم غيرمسلح، راهنمایی هایی برای خرید دوربين های دوچشمی و تلسكوپ و نكاتی برای شناسایی 

صور فلكی و اسرار عكاسی نجومی را بيان می کند

فلسفـه و منطـق                                      

فـيز يــــك                                      
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125. خالو، رضا/ فنونی، علی. کتاب های سه بعدی: فيزيك3 ويژه رشته تجربی/ فيزيك3 ويژه رشته 
رياضی. تهران: الگو، 1394، 2ج، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: سوم، پيش دانشگاهی، تجربی، ریاضیـ  فيزیک

كلمات كليدی: امتحانات گزینه ای، تمرین ها، آزمون ها 

چكيده: اثر حاضر دو جلد از یک مجموعه ویژۀ دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی است که  با هدف آماده کردن 
دانش آموزان برای رقابت های سراسری ورود به دانشگاه ها تدوین گردیده است. در آموزش مطالب تمرین های 

تشریحی و تست های هر فصل تا جای امكان آمادگی برای ورود به دانشگاه مد نظر بوده است. 

126. شهریاری، فرید. فيزيك3 تجربی/ فيزيك3 رياضی. تهران: مبتكران/ پيشروان، 1394، 2ج، رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: سوم، پيش دانشگاهی، تجربی، ریاضیـ  فيزیک 
كلمات كليدی: امتحانات، آزمون ها، پرسش ها 

چكيده: دو جلد پيش رو حاوی پرسش های چهارگزینه ای پایه مورد نظر است. سعی شده با استفاده از بيش از هزار 
و صد پرسش چهارگزینه ای، مفاهيم کتاب درسی به دانش آموزان رشته های ریاضیـ  فيزیک و تجربی به صورت 
مجزا منتقل شود. آموزش مفهومی مباحث در بخش پاسخ های تشریحی صورت می گيرد. ایستگاه های درس و 

نكته نيز از دیگر بخش های این دو کتاب است که با هدف بررسی نكته های کليدی در آن گنجانده شده است.

127. احمدی، احمد/ خليلی بروجنی، روح اهلل. فيزيك 3 و آزمايشگاه )درس، تمرين و فعاليت های 
تكميلی رشته علوم تجربی(. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1393، 172ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: سوم ریاضیـ  فيزیک، تجربی

كلمات كليدی: فناوری و علوم تجربی، مواد درسی، راهنمای آموزشی 

چكيده: این اثر با تكيه بر کتاب درسی مشتمل بر مفاهيم و روابط کّمی و پرسش های دوگزینه ای، مفهومی، 
چهارگزینه ای و مسئله ها برای چالش بيشتر و به کار گيری روابط ریاضی و محاسبات مربوط به آن هاست. همچنين 
پرسش ها به گونه ای طراحی شده است که دانش آموزان می توانند ارتباط بين چند عبارت و یا چند مطلب مربوط به 

یک مفهوم را درک کنند و به همين دليل مطالب را عميق تر می آموزند.

128. هاليدی، دیوید ...  ]و دیگران[. مبانی فيزيك جلد اول: مكانيك و گرما. محمدرضا جليليان نصرتی 
...  ]و دیگران[. تهران: صفار، 1394، 574ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، ریاضی  فيزیک، تجربی 
كلمات كليدی: مواد درسی، راهنمای آموزشی، آزمون ها 

چكيده: این اثر شامل مباحث مهم مطرح شده در هر فصل از کتاب »مبانی فيزیک« است. همچنين با نمایش 
آزمایش ها، نكته های بررسی شده، راهنمایی مربوط  به پرسش ها، تمرین ها و مسئله های ارائه شده و چگونگی حل 

مسائل به صورت پيشرفته توضيح داده می شود. 
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129. سروی، ریموند/ ووئيل، کریس. مبانی فيزيك جلد اول: مكانيك/ مبانی فيزيك جلد دوم: 
ترموديناميك، ارتعاش ها و امواج. منيژه رهبر. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1394، 2ج، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: مواد درسی، آزمون ها، فناوری و علوم تجربی 

چكيده: اثر حاضر دو جلد از یک مجموعه با هدف ارائه مفاهيم بنيادی و اصول علم فيزیک همراه با معرفی 
کاربردهای جامع آن در جهان واقعی است. هدف دانش های طبيعی آن است که با بسط نظریه های مبتنی بر 
آزمایش، شناختی جامع از جهان در اختيارمان بگذارد. این اثر مباحث فيزیک پایه را همراه با شكل و روش های 
حل مسئله همراه با نمونه دربردارد که می تواند برای دانش آموزان ممتاز عالقه مند به شرکت در المپيادهای فيزیک 

و نجوم راهگشا باشد.

130. حسينی، سيداحمد رضا. مسئله های ناب فيزيك؛ مكانيك. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1394، 
382ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی، ریاضی ـ  فيزیک، تجربی 

كلمات كليدی: آزمون ها، مسابقات علمی، تمرین ها 

چكيده: در اثر پيش رو سؤال های مطرح شده در مرحله اول المپياد فيزیک ایران به همراه پرسش  های تأليفی 
دیگر به صورت طبقه بندی شده ارائه گردیده است. این مجموعه در تالش است با در اختيار گذاشتن مسئله های 
گوناگون از شاخه های مختلف علم فيزیک، از پرسش های نسبتاً ساده تا ترکيبی و خالقانه، عالقه مندان را برای 

شرکت در المپياد فيزیک آماده کند.

131. زیمرمن جونز، اندرو/ رابينز، دنيل. داميز، کاربردی و سودمند: نظريه ی ريسمان. مریم ذوقی. تهران: 
آوند دانش، 1394، 364ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: فيزیک نظری، فناوری و علوم تجربی، منابع اطالعاتی، خودآموزها 

چكيده: علم فيزیک جدید در عصر حاضر پيچيده ترین  فرضيه  ها را ارائه کرده است. نویسنده در این کتاب، اصول 
نظریه ریسمان با زبان ساده توضيح مي دهد، پيش فرض ها و پيش بينی های آن را تحليل می کند و مفاهيم عجيب 

آن را به بحث می گذارد. همچنين دیدگاه های کليدی منتقدان این نظریه را برای درک بهتر ارائه می کند.

132. بصيره، عبدالحسن  ... ]و دیگران[. نور و فناوری های مبتنی بر آن. تهران: دانش نگار، 1394، 248ص، 
وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: فيزیک عملی، تاریخ علم، فناوری و علوم تجربی 

چكيده: تدریس دانش هنگامی مؤثر و کارآمدتر خواهد بود که دانش آموزان از طریق تجربه های دست اول، 
آزمایش های مستقيم و درگير شدن در تحقيق و حل مسئله به علم آموزی بپردازند. این اثر پژوهشی درباره 

دستاوردهای علمی دانشمندان در باب نور و فناوری های مرتبط با آن است. 
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133. عظيم زاده اردبيلی، فائزه. 800 پرسش و پاسخ تفسيری و ريشه شناسی لغات قرآن كريم. 
تهران: دانشگاه امام صادق عليه السالم، 1394، 920ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم، کتابدار 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، تفسير قرآن، ارزش های اخالقی 

چكيده: در این کتاب، ضمن معرفی اجمالی سوره های قرآن کریم، نكات مهمی از تفاسير به صورت پرسش 
و پاسخ بيان شده است. همچنين، مخاطبان با مبانی اعتقادی و چگونگی ایجاد زمينه تعالی اخالقی و معنوی 
آشنا می شوند. ریشه شناسی لغات قرآن در 30 جزء نيز بخش دیگری از این کتاب است که مهارت ترجمه را در 

دانشجویان تقویت می کند.

بدانيم؛ 114 پرسش و پاسخ درباره قرآن براساس  بيشتر  از قرآن  134. خسروی، مهدی. 
شناختنامه قرآن. قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، 1394، 176ص، رقعی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، اسالم، علوم قرآنی، پرسش ها 

چكيده: مهم ترین راه شناخت قرآن، آشنایی با خود کتاب و نيز سخنانی است که پيامبر و اهل بيت)ع( دربارۀ آن 
فرموده اند. در این کتاب به 114 پرسش درباره قرآن و موضوعات وابسته به آن پاسخ داده شده است تا شناخت 
کاملی از آن حاصل شود. نزول قرآن و حاالت جسمی و روحی پيامبر هنگام نزول قرآن از نكاتی هستند که در 

این پرسش ها به آن ها اشاره شده است.

135. حاجی زاده  بخشایش، ناهيد. اعداد در قرآن كريم. تبریز: هنر اول، 1394، 144ص، رقعی 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، تفسير قرآن، علوم قرآنی 

چكيده: پرداختن به اعداد و بررسی عددهای قرآنی موضوعی است که به صورت متعدد به آن پرداخته شده است. 
در این کتاب اعداد قرآنی بررسی شده و در این بررسی فقط به ظاهر آیات بسنده شده است. در رابطه با اعداد 

مطرح شده 261 آیه بررسی شده است. 

136. رحمانی فرد، حسين. بررسی ديدگاه ها درباره حروف مقطعه و روايات آن. قم: مؤسسه بوستان 
کتاب، 1394، 296ص، رقعی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: علوم قرآنی، تفسيرها 

چكيده: بر پایه برخی روایات معناشناسانه حروف مقطعه مفاهيم باطنی و ژرفی دارند. از دید بعضی، این حروف 
بيانگر اسما و صفات الهی هستند. روایات مصداق گرایانه آنها را نشان دهنده برخی نمودهای بيرونی همچون نام 
پيامبر)ص( و رویداد کربال می دانند. نظر مفسران معناگرا و قرآن پژوهان ظاهرنگر نيز چيز دیگری است. این اثر 
پژوهشی درباره روایات تفسيری اهل بيت)ع( و دیدگاه مفسران درباره حروف مقطعه و نقدهایی است که هر یک 

از نظریه ها با آن روبه رو هستند. 

قـــــــرآن                                      
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137. یثربی، ميرسيدمحمد. مجموعه نقد و بررسی: بررسی نظريه های عصمت/ بررسی آيه تطهير . 
قم: عالمه بهبهانی، 1393، 2ج، رقعی 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: عصمت امام، عصمت پيامبران، آیه تطهير، شبهات 

چكيده: در جلد اول این مجموعه دو جلدي، »عصمت« به عنوان یكی از ستون های عقاید اسالمی، با استناد 
به آیات قرآن و روایات معتبر و نظریه اهل سنت در رابطه با آن مورد بررسی و نقد قرار گرفته و به شبهات آنان 
پيرامون عصمت پيامبر )ص(  پاسخ داده شده است. در جلد دوم نيز به مهم ترین آیۀ مورد استناد شيعيان برای 
اثبات عصمت پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( پرداخته است. در این کتاب ادعای اهل سنت در شمول »آیۀ تطهير« به 

همسران پيامبر)ص( با استناد به آیات قرآن و روایات معتبر، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

138. پوراحمد، علی رضا. پژوهش نامۀ واژه های قرآن. قم: جامعۀ القرآن الكریم، 1394، 288ص، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: تفسير قرآن، علوم قرآنی، ترجمه

چكيده: آشنایی با واژه های قرآن، یكی از پایه های اصلی فرایند آموزش ترجمه، مفاهيم و تفسير قرآن است. این 
کتاب اثری آموزشی است که با هدف آموزش واژه های قرآن برای قرآن آموزان به ترتيب الفبایی و با ارائه مشتقات 
گوناگون هر ماده در قرآن به صورت مجزا و با طرح  مثال های قرآنی برای معانی گوناگون هر ماده به رشته تحریر 

درآمده است. شرح و توضيح برخی از عبارات کنایی قرآن از ویژگی های این اثر آموزشی است.

139. محمد قاسمی، حميد. پيوند قرآن و طبيعت. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394، 296ص، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: تفسير قرآن، علوم قرآنی، اسالم 

چكيده: از منظر اسالم، قرآن و طبيعت دو تجلی از ناحيه یک خالق  اند که در کنار هم یک تصویر واحد به 
شمار می روند. نگارنده در این اثر به ابعاد و زوایای گوناگون پيوند مفاهيم قرآنی با طبيعت توجه داشته و نكته ها و 
ظرافت های این پيوند را واکاوی کرده است. در خالل هر مبحث شواهدی از آیات قرآن همراه با ترجمه و شرح 

نيز درج گردیده است.

140. جعفری نيا، یعقوب. تفسير آيات مشكل قرآن. قم: مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(، 
1394، 480ص، وزیری 

مخاطب: معلم، کتابدار   
كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، تفسير قرآن، فرهنگ اسالمی 

چكيده: نویسنده در این مطالعه قرآن محور با معرفی 3 آیه مشكل که فهم آن ها به تدبر بيشتر نياز دارد، 
به طور مشروح به تفسير و توضيح آن ها پرداخته است و به شبهات مطرح درباره آن آیات پاسخ داده 
است. تفسير به کار گرفته شده در این مطالعه تفسير اجتهادي است. آشنایی با فرهنگ و زبان قرآنی 
این مطالعه به داللت سياق ها و شناخت کنایه ها و استعاره ها و مجازها بر پایه تفسير اجتهادی صورت 

گرفته است.
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141. خداميان آرانی، مهدی. اندیشه سبز 51 تا 64: تفسير باران؛ نگاهی ديگر به قرآن كريم جلد 1 )حمد 
و بقره(/ جلد 2 )آل عمران، نساء(/ جلد 3 )مائده، انعام، اعراف(/ جلد 5 )يوسف تا نحل(/ جلد 
7 )انبياء تا فرقان(/ جلد 8 )شعراء تا روم(/ جلد 9 )لقمان تا فاطر(/ جلد  11)فّصلت تا جاثيه(/ 

جلد 12 )حجرات تا صّف(/ جلد 13 )جمعه تا جّن(/ جلد 14 )نبأ تا انفطار(
مخاطب: معلم 

كلمات كليدی: تفسيرها، قرآن 

چكيده:  یازده جلد این مجموعه، با ذکر مستندات و گروه بندی آیات به شيوه خاص خود به تفسير پيام های زیبای 
قرآن به زبان ساده و روان در سایه سخنان اهل بيت )ع(، پرداخته است. 

142. عليان نژاد دامغانی، ابوالقاسم. تفسير سورة احزاب. قم: امام علی بن ابيطالب )ع(، 1394، 368ص، وزیری 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، سوم 
كلمات كليدی: علوم قرآنی، اخالق اسالمی 

چكيده: تالوت قرآن و تفكر در معارف آن از توصيه های دینی ماست. الفاظ قرآن جسم است و روح آن، مفاهيم و 
تفسير آیات است. این اثر گزیده ای است از درس گفتار آیت اهلل مكارم شيرازی که موضوعات سوره را در دوازده محور 
دسته بندی کرده و پيرامون هر کدام به تفصيل شرح داده اند. جنگ احزاب، مسئله حجاب و ممنوعيت ازدواج همسران 
پيامبر از موارد مورد بحث هستند. گاهي نكات  تازه ای در این تفسير آمده که در تفسير نمونه به آن ها پرداخته نشده است.

143. فتحی، عزیز. دانش نامه حفظ قرآن كريم: پيشرفته ترين روش های حفظ قرآن مجيد. 
سنندج: آراس، 1393، 294ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، حفظ قرآن، تعليم و تربيت 

چكيده: نویسنده در این کتاب می کوشد بحث حفظ قرآن کریم را با انسجام و مدیریت و با مبناهای علمی 
بيشتری ارائه کند. مراحل معرفی شده که شامل حفظ، زنجيرسازی اوليه، زنجيرسازی ثانویه، سبق هميشگی، 
شرطی سازی، زنجيرسازی کامل و شبكه سازی می شوند، با توجه به روش »عثمان طه« در حفظ ارائه شده اند. پایه 
اصلی آموزش در این کتاب با توجه به »منحنی هرمان ابينگ هاوس« )منحنی فراموشیـ  منحنی آموزش( و بر 

مبنای قانون تقسيم و غلبه در هوش مصنوعی بنا شده است.

144. رحيم پور، سيف الدین ... ]و دیگران[. درسنامه ترجمه و تفسير قرآن کریم سطح عالی: درسنامه ترجمه و 
تفسير قرآن كريم ) با فهم زبان قرآن( جلد اول، دوم و سوم. تهران: دارالعلم، 1394، 236ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: علوم قرآنی، ترجمه ها، تفسيرها 

چكيده: بی شک معرفت قرآنی، زمينه ساز انس با قرآن و شكل دهنده ایمان و رفتار قرآنی است که انسان را به 
تدبر در آیات راهنمایی می کند. دستيابی به این معرفت با درک درست واژگان، عبارت ها و شرح و تفسير آیات ميسر 
خواهد شد. این اثر نيز در 3 جلد با هدف کمک به فهم روشمند قرآن بر ترجمه تحت الفظی، شرح واژه ها، صرف و 

نحو، محتوای هدایتی سوره ها و پرسش و تمرین شكل گرفته است.
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145. فرشادی، مهری. دنيا و آخرت در منظر قرآن كريم. کرج: چكامه ی باران، 1394، 302ص، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: ترجمه ها 

چكيده: انسان برای رسيدن به سعادت و تكامل باید به بينشی صحيح از مراحل زندگی خویش در جهان دست 
یابد. این نوشتار پژوهشی است دربارۀ دو مرحله مهم زندگی انسان؛ یعنی جهان فانی و باقی. مؤلف ضمن تعریف 
لغوی، کاربرد قرآنی و حدیثی این واژه ها را بررسی کرده و سپس به بررسی دنيا و دنياگرایی در قرآن و نهج البالغه 
پرداخته است. دنياطلبی و راه درمان آن را تشریح و پيرامون مرگ و تأثير و اهميت اعتقاد به زندگی اخروی مباحثی 

را مطرح کرده است.

146. هاشمی، سيدمهدی/ صدیقی، حسين. ذكر مبارک؛ مصحف آموزشی تفسير و مفاهيم قرآن 
كريم سوره های ])حمد تا نساء(/ )مائده تا توبه( [. حسين انصاریان. قم: آیه نور، 1394، 2ج، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم  
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: تفسير قرآن، علوم قرآنی، ترجمه

چكيده: جلد اول و دوم کتاب ذکر مبارک دو جلد از یک مجموعه شش جلدی است که توانایی مخاطبان را در 
ترجمه و تفسير قرآن در کنار تالوت آن افزایش داده و زمينه توسعه بيشتر معارف قرآنی را در آینده فراهم می نماید. 
در اثر پيش رو نمای کلی آیات، شأن نزول، ارتباط آیات، بيان روایات تفسيری و تبيين گره های فهم آیات بيان شده 

و خالصه ای از مهم ترین پيام های کاربردی و زندگی ساز آیات ارائه شده است.

147. بهرام پور، ابوالفضل. زندگی با قرآن، آن سوی هستی قصه چيست؟ با روش تفسير موضوعی 
آيات جلد )اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم(. قم: آوای قرآن، 1394، 5ج، رقعی 

مخاطب: والدین، دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، تفسير قرآن، اعتقادات مذهبی 

چكيده: در این پنج جلد کتاب گزیده ای از معارف قرآن کریم، مشتمل بر مباحث اظهار نظر صحيح، غيبت و 
عفت عمومی، با طرح نظرگاه مخالفان و موافقان و بيان آیات مرتبط و ترجمه و تفسير آن ها بررسی شده است. در 
بخشی از کتاب، آیات و ارتباط آن ها با موضوع به مناظره گذاشته می شود تا اثبات شود، این مباحث چقدر با قرآن 

و نظر اسالم مطابقت دارند.

148. رجبعلی، کاظم ... ]و دیگران[.  یكصد و چارده پرچين: زندگی به سبك زيارت؛ سوره نوشت های 
سورة مباركۀ حجرات/ زندگی به سبك رزمندگی؛ سوره نوشت های سورة مباركۀ فجر/ پرواز در 
ابعاد هستی؛ سوره نوشت های سورة مباركۀ ملك. تهران: قرآن و اهل بيت نبوت)ع(، 1393، 3ج، جيبی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: قرآن، تفسيرها، ترجمه ها 

چكيده: این سه اثر از یک مجموعه نگاهی دیگرگونه است به قرآن و راه یافتن به بلندای حقيقتش. برداشت 
از مفاهيم سوره های فجر، حجرات، با تكيه بر روش های تدبر در قرآن صورت گرفته و در قالب متن های ادبی 
و داستانی ارائه شده است. در حاشيه هر متن توضيحات مختصری راجع به طرح و محتوا برای تسهيل در فهم 

مخاطب ذکر شده است.
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149. طباطبایي، سيدمحمدحسين... ]و دیگران[. مجموعه آثار »از نگاه المیزان«: سبک زندگی مومنانه/ 
تدبر در هستي؛ )از خلقت تا بعثت/ جلوه هاي حسن در آفرينش/ كتابت رحمت در هستي(. 

تهران: قرآن و اهل بيت نبوت)ع(، 1394، 4ج، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: ایمان، مؤمنان، آفرینش، جنبه های قرآنی 

چكيده: سبک زندگي مؤمنانه به مهم ترین مباحث تفسير الميزان در خصوص نقش ایمان در زندگي فردي و 
اجتماعي پرداخته و معناي ایمان، لوازم آن، ویژگي هاي مؤمنين و تمایز زندگي آن ها از این تفسير استخراج شده 
است. تحقق چنين زندگي بانشاط و پربازده که هم در دنيا و هم در آخرت داراي ثمرات فراوان است، تنها در اثر 
علم به قدرت خداوند و استمرار در اطاعت الهي به دست مي آید. سه جلد کتاب دیگر مجموعه مباحث تدبر در 
هستي به ترتيب، به بررسي آراي عامه طباطبایي، در زمينه بررسي مباحث مربوط به تدبر ربوبي در خلقت انسان 
و سایر مخلوقات و غایت آن ها، برخی از جلوه های حسن در هستی و حقيقت کتاب، کلمه، کالم و آیه به عنوان 

عناصری از هستی از دیدگاه قرآن می پردازد

150. علم الهدی، سيداحمد. سلسله دروس تفسير قرآن کریم )3(: سياست در قرآن )2(؛ تفسير آيات 
سياسی قرآن. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1393، 384ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: اسالم، کتاب های آسمانی، حكومت دینی 

چكيده: این کتاب به تحقيق و کاوش در اندیشه سياسی اسالم از منظر قرآن می پردازد. در این بررسی کارویژ ه ها 
یا وظایف دولت در دو بخش کارویژه های عام و کارویژه های خاص و نيز رابطه دولت و مردم و نقش مردم در 
تصميم گيری های سياسی مورد بحث قرار گرفته است. همچنين در این مطالعه آمده است که مردم در حكومت 

صاحب نقش هستند.

151. یزدی، علی محمد. سيره پيامبر)ص( در برابر مخالفان از زبان قرآن )برنامه ها، كنش ها و 
واكنش ها(. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1393، 460ص، رقعی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: پيامبران، سيره نویسی 

چكيده: این نوشته سيری گذراست در آنچه رسول اکرم)ص( هنگام زعامت امت توحيد در رویارویی با دشمن از 
خود نشان داد. قرآن، تاریخ پيامبران و آیاتی که فرمان یا نهی یا توصيه ای اکيد به پيامبر)ص( را در خود گنجانده 

بودند، منبع این تحقيق قرار گرفته و سيره حضرت از آن ها استخراج شده است. 

152. احمدیان، محمد. سيمای جامعه شناسی زنان در آيينه قرآن؛ بر اساس منابع اهل سنت. 
تهران: احسان، 1394، 394ص، رقعی 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: حقوق فردی و اجتماعی، علوم قرآنی 

چكيده: مسئله حقوق مادی و معنوی زن در جامعه از موضوعات چالش برانگيز بوده و هست و در طول تاریخ 
می توان دید که افراط و تفریط در برخورد با قضایا و حقوق زن چه ناهنجاری های مذهبی، اجتماعی، اخالقی و 
روانی را در پی داشته است. مؤلف در این پژوهش با توجه به صراحت الفاظ »نسا« و »رجال« در قرآن مقایسه ای 

بين حقوق مردان و زنان کرده و به صورت گسترده در این باره بحث نموده است.
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کتاب، 1394،  بوستان  قم: مؤسسه  انسان.  نيكوكاران؛ تفسير سورة  احمد. سيمای  بهشتی،   .153
144ص، پالتویی 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: تفسير قرآن، علوم قرآنی 

چكيده: پيام این سوره که به دهر نيز مشهور است، معرفی عترت و ترسيمی از چهره  نيكوکاران است. قسمت اول 
سوره درباره ابرار و اعمال صالح آن هاست. در این تفسير به کيفر کافران، اوصاف و پاداش ابرار، ویژگی های آنان 

در بهشت، دنياپرستی کافران و تک تک آیات پرداخته شده است.

154. خردمندی، عليرضا. شگفتی های علمی و زبان رياضی قرآن. بابل: اکسير قلم، 1393، 174ص، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، علوم قرآنی، اعجاز 

چكيده: این کتاب سعی دارد تا با بيان معجزات علمی مطرح در قرآن کریم و نيز بيان پاره ای از نظم های 
موجود در این کتاب، ضرورت مراجعه به قرآن و بهره گيری از آن را یادآوری کند و نشان دهد که این کتاب 
به زمان و مكان خاص محدود نيست. در این مطالعه اثبات می شود که قرآن بی تردید کالم انسان نيست و 

کالم خداوند قادر است.

155. مسعودیان، روح اهلل. طلوع، زوال؛ بررسی راهكارهای قرآنی در اصالح فرهنگ جاهلی. قم: 
همای غدیر، 1394، 224ص، رقعی 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   
كلمات كليدی: رذایل اخالقی، قرآن، جاهليت 

چكيده: اسالم به منظور هدایت انسان ها و نجات جامعه هم عصر خود از ضاللت، مبارزه با عقاید خرافی 
جاهليت را از برنامه های اساسی خود قرار داد. در این اثر با نگاهی مفصل به جاهليت از منظر زمانی و 
مكانی، گزارشی کوتاه از اوضاع اجتماعی و فرهنگ آن دوره ارائه شده است و اثرگذاری قرآن و روش های 
به کار برده شده در آن برای اصالح ناهنجاری های موجود در فرهنگ عصر نزول کالم اهلل بحث و بررسی 

شده است.

156. صدیق، حسين. علوم قرآن )مقدماتی(. قم: مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(، 1393، 
216ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، دانشمندان، تفسير قرآن 

چكيده: مباحث علوم قرآنی یكی از جنبه های مهم در فهم کتاب الهی است. در این کتاب آموزشی 10 موضوع 
مهم علوم قرآنی با استناد به چكيده نظرات دانشمندان متقدم و معاصر بررسی می شود. در پایان هر فصل از کتاب 

سؤاالتی مطرح شده اند تا مطالب در ذهن دانش پژوهان تثبيت شوند.
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157. حكيمی، محمود ... ]و دیگران[. آسمان چه می گويد: فرصتی برای انتخاب موضوع جبر و 
اختيار/ ادبستان. آداب معاشرت و بعضی بنيان هايش/ دروازه های ابديت؛ مرگ، برزخ، قيامت، 
بهشت و جهنم/ نيكی و نيكان، احسان، انفاق و دستگيری، احترام به پدر و مادر/ برای 

باالرفتنـ  عبادت. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان. 5ج. 1393. رقعی
مخاطب: دهم، سوم، پيش دانشگاهي

پايۀ تحصيلی: دانش آموز
كلمات كليدی:  ادبيات دینی، داستان کوتاه، نوجوانان

چكيده:  5 جلد کتاب از مجموعۀ پيش  رو، سعی دارد مفاهيمي چون جبر و اختيار؛ نقش عبادت در زندگی روزمره و 
چگونگی تعيين مسير برای رسيدن به کاميابی؛ بررسي مفهوم یكی از اصول دین، یعنی معاد با استفاده از داستان های 
قرآنی؛ مطالعه مباني آداب و اخالق معاشرت؛ و موضوع نيكی، انفاق و احترام به پدر و مادر را  با نگاهي قرآني و 

برگرفته از داستان هاي دیني بيان کند.

158. مهدوی، حميد. فرهنگ مبين؛ شرح و بررسی واژگان قرآن كريم. تهران: احسان، 1393، 
704ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی

كلمات كليدی: لغت نامه  ها، قرآن، واژه شناسی 

چكيده:  بخش عمده ای از درک و دریافت و گفتار و نوشتار هر زبان در گرو فهميدن وجوه گوناگون کاربرد واژگان 
و ترکيبات آن است. در این بين زبان عربی سرشار از کلمات چند معنایی با مفاهيم متعدد است. در این اثر مؤلف 
سعی دارد با درج تمامی واژه های قرآن کریم براساس ریشه یا پایه واژه و مبنی بر »المعجم المفهرس« محمد فواد 

الباقی، این مهم را به سرانجام مطلوب برساند.

159. جمعی از محققان. فرهنگ نامه تحليل واژگان مشابه در قرآن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، 1394، 610ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: قرآن، تفسيرها 

چكيده: یكی از راه های دستيابی به معارف نورانی قرآن کریم، تأمل و کاوش متفكران قرآن پژوه در الفاظ وحيانی 
آیات الهی است. اثر حاضر، حاصل تالش جمعی از قرآن پژوهان است که شامل بيش از چهارصد گروه لغات 
مترادف و مشابه در قرآن است. با تحليل و اژگان مشابه و معناشناسی الفاظ مترادف آیه ها را می توان بر اساس 

مدلول خاص واژگان مشابه تفسير کرد که با کلی نگری به آیات تفاوت  دارد. 

160. جمعی از محققان. فرهنگ نامه علوم قرآنی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1394، 
1028ص، رحلی 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: علوم قرآنی، واژه نامه ها

چكيده: این اثر مبتنی بر منطق نظام یافته اصطالح نامه علوم اسالمی است که کاربران را به معانی و اسناد شكل گيری 
اصطالحات راهبری می کند و می تواند به مثابه منبعی معتبر مورد استفاده اهل تحقيق در علوم قرآنی قرار بگيرد. این 
فرهنگ نامه از بررسی بيش از چهار صد منبع و مدرک فراهم آمده است و دارای 4842 اصطالح اصلی و ارجاعی است. 
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161. نظری، محمد ... ]و دیگران[. مجموعه آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کریم سطح متوسطه: فهم زبان 
قرآن؛ بر محور سوره ها درسنامه ترجمه و مفاهيم قرآن كريم جلد اول، دوم و سوم. تهران: 

دارالعلم، 1393، 3ج، وزیری 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: علوم قرآنی 

چكيده: سه جلد این مجموعه با هدف آشنایی مخاطبان با واژگان قرآنی به منظور ترجمه آیات درجهت توسعه 
فرهنگ واالی قرآنی نگاشته شده است. اثر حاضر بر آن است که در روندی کاماًل آموزشی و با طی مسيری 

نظام مند، مهارت انتقال خودآگاه به ترجمه، مفاهيم و معانی واژگان آیات قرآن کریم را در مخاطبان ایجاد کند. 

162. قرآن كريم. علی موسوی گرمارودی. تهران: قدیانی، 1394، 744ص، جيبی 
مخاطب: والدین، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان   

كلمات كليدی: ترجمه های قرآن، کتاب های آسمانی، اسالم 

چكيده: قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و سند هویت و شناخت دین اسالم است. این کتاب حاوی متن قرآن به 
زبان عربی و ترجمه فارسی آن است. در پایان متن اصلی، مؤخره ای شامل دعای ختم قرآن، نشانه های وقف و 

فهرست الفبایی و نيز پی گفتارهایی از قرآن پژوهان درباره ترجمه حاضر درج شده است.

163. افضلی، رضا. قرآن، علم، اعجاز؛ با استناد به ديدگاه ها و آثار پژوهشگران و دانشمندان 
بزرگ. ساری: شوق، 1394، 160ص، رقعی 

مخاطب: معلم، کتابدار   
كلمات كليدی: علوم قرآنی، تفسير قرآن 

چكيده: خداوند قرآن را از هر گونه اشتباهی مبرا می داند و در آیه ای مخالفان را به مبارزه و یافتن اختالفی در آن 
دعوت می کند. اما نه تنها بعد از قرن ها معاندان و دانشمندان خطایی نيافته اند بلكه خبر از انطباق یافته های علمی 
با قرآن می دهند. محقق با استناد به منابع مؤثق از کتاب های پژوهشگران جهان و تفاسير علمای اسالم به دور از 

افراط به معجزات و شگفتی های علمی و تاریخی کتاب آسمانی پرداخته است.

164. ایگدر، محمود. قرآن شناسی؛ پژوهشی درباره سوره های قرآن. کرج: چكامه ی باران، 1394، 
352ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، پژوهش های فرهنگی، اسالم 

چكيده: وظيفه هر مسلمان نسبت به قرآن، این است که آن را بخواند، برای درک معنای آیات و مفاهيم آن 
بكوشد و به دستورات آن عمل کند. این نوشتار مخاطبان را با حقایق و معارف سور قرآن آشنا می سازد. در 
معرفی هر سوره، نام سوره، مكان و زمان نزول، ترتيب سوره،  محتوا و درس ها و فضيلت آن سوره مورد توجه 

قرار گرفته است.
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165. یوسفی رامندی، نعمت اهلل. قطره ای از دريا )پرسش و پاسخ قرآنی(. قزوین: سایه گستر، 1394، 
704ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: دهم، سوم

كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، تفسير قرآن، معاد، نبوت 

چكيده: در این کتاب به پرسش های قرآنی مطرح در ميان جوانان پاسخ داده می شود. در این پرسش ها موضوعاتی 
مثل توحيد و یگانگی خداوند، معاد و موضوع زنده شدن انسان پس از مرگ، موضوع نبوت، تاریخ قرآن، اسباب 

نزول، مفردات و رسم الخط قرآن مورد توجه قرار گرفته اند.

166. محمدی  ری شهری، محمد. كرائم قرآن در فضائل اهل  بيت عليهم  السالم. قم: مؤسسه فرهنگی 
دارالحدیث، 1394، 598ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: قرآن، تفسيرها 

چكيده: این کتاب با گزینش 40 آیه از ميان آیات قرآن کریم دربارۀ خاندان رسول خدا)ص( و بررسی روایات و 
تفسيرهای ناظر بر آن ها، برجسته ترین فضایل، حقوق و ویژگی های اهل بيت)ع( را بررسی می کند تا با شناخت 
ایشان جامعه اسالمی از برکات سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و … برخوردار شود. همچنين، به شبهات 

مطرح دربارۀ هر یک از آیات پاسخ داده شده و پيام های هر آیه در پایان بحث بيان می شود.

167. شجاعی فرد، محمدحسن. مناظره دكتر و شيخ. تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1394، 528ص، جيبی 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 
كلمات كليدی: احادیث، مناظره ها، اسالم

چكيده: کتاب حاضر حاصل گفت وگوی نویسنده است با چند تن از علمای اهل سنت در سفر حج با هدف معرفی 
مكتب اهل بيت و اثبات اینكه این مكتب به اسالم حقيقی نزدیک تر است. سؤال و جواب ها همه مستند است به آیات 

قرآن و احادیث معتبر و درباره دعا، زیارت، نماز و مسائلی است که شيعيان و اهل تسنن در آن اختالف نظر دارند.

168. دانش کيا، محمدحسين. نگاهی ديگر به تاريخ در قرآن تشابه ها، تفاوت ها )بررسی موردی 
غزوه بدر، احد و تبوک(. قم: دفتر نشر معارف، 1393، 444ص، وزیری 

مخاطب: معلم   
كلمات كليدی: تاریخ اسالم، جنگ ها، تفسير قرآن 

چكيده: در این کتاب پژوهشی سعی بر آن است که گزارش های برخی منابع تاریخی با گزارش های قرآن کریم 
مقایسه شوند تا تفاوت ها، شباهت ها و تعارض های این دو آشكار شود و از این طریق، روش پرداختن قرآن به 
گزارش های تاریخی و وجوه تمایز آن با تاریخ نگاری مسلمانانـ  در محدوده تحقيقـ  به دست آید. موضوع نوشتار 

حاضر بررسی سه غزوه از ميان غزوات مهم و اثرگذار رسول خدا است.
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169. هاشمی، سيدمهدی. هر روز با قرآن و عترت. قم: آیه نور، 1394، 408ص، پالتویی 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم، پيش دانشگاهی
كلمات كليدی: تفسير قرآن، فرهنگ اسالمی، امامان، احادیث 

چكيده: کتاب حاضر گزید ه ای است از سه جلد کتاب »درس نامه حفظ موضوعی قرآن« که در آن به صورت 
منسجم و هدفمند و با استفاده از آیات قرآن کریم و احادیثی از ائمه معصومين و پيامبر)ص(، گزارشی از مباحث 

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

170. گلداسميت، مایک. شاهد عينی: دانشنامه كامپيوتر. شراره اسماعيل  نمازی. تهران: ایده پردازان چكاد، 
1394، 74ص، رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دوم، سوم، ریاضیـ  فيزیک 
كلمات كليدی: خودآموزها، منابع اطالعاتی، دایرة المعارف ها 

چكيده: رایانه دستگاهی است که طبق دستورالعمل ها یا برنامه ریزی های خاصی عمل می کند. رایانه ها قادرند 
همه برنامه هایی را که به صورت صحيح کدگذاری شده اند اجرا کنند. در کتابی که پيش رو دارید، اطالعات 
تخصصی درباره انواع کامپيوتر و کارکردهای هر یک و نيز وسایل و ابزارهای مرتبط با علوم رایانه ای همراه با 

شكل معرفی شده اند.

171. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. آنچه پيش از ورود به دانشگاه باید بدانيم: مجموعه )پرستاری/ 
پزشكی/ پيراپزشكی/ داروسازی/ دندان پزشكی(. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان 

جوان، 1394، 5ج، وزیری 
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، تجربی 
كلمات كليدی: دانشنامه، علوم پزشكی، راهنمای حرفه ای، راهنمای آموزشی، علوم پزشكی 

چكيده: در 5 جلد مجموعه پيش رو به منظور آشنایی داوطلبان ورود به دانشگاه، سعی شده رشته و واحدهای 
اصلی و تخصصی، طول دوره تحصيلی در مقاطع مختلف و ویژگی های ضروری و اطالعات کاربردی رشته ها 
و دروس مشاغل تخصصی و سازمان های شغلی دانش آموختگان رشته های پرستاری، پزشكی، پيراپزشكی و 

داروسازی، دندان پزشكی معرفی شود.

مجموعه   دانشگاهی گروه پزشكی:  دانشنامه معرفی رشته های  172. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. 
)پرستاری/ مامايی(. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 2ج، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، تجربی 

كلمات كليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، دایرة المعارف ها 

چكيده: انتخاب رشته  تحصيلی باید با توجه به ویژگی های روان شناختی فرد و نياز جامعه باشد. در دو اثر حاضر با 
نگاهی به تاریخچه مامایی و پرستاری تالش شده است اطالعات کاربردی درباره  گرایش ها، آزمون، منابع درسی، 

دوره های تحصيلی و مشاغل مرتبط با این دو رشته ارائه شود.

مبانـی علـم رايانـه                                      

مـــر جــــع                                      
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173. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. آنچه پيش از ورود به دانشگاه باید بدانيم: مجموعه حقوق. تهران: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 74ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی  انسانی 

كلمات كليدی: فرصت های شغلی، رشته های تحصيلی، مواد درسی 

چكيده: تحصيل کردن در رشته ای متناسب با ویژگی های روان شناختی خود و نياز های تخصصی جامعه برای هر 
فردی موفقيت هایی را در بر خواهد داشت. به همين منظور مؤلفان این اثر ضمن پرداختن به تاریخچه، اطالعات 
کاملی در خصوص گرایش ها، دوره های تحصيلی، فهرست دروس، آزمون ها، نرم افزار، مؤسسات علمی و بنگاه های 

شغلی مرتبط با حقوق را ارائه داده اند.

174. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه 
حقوق. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 358ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی  انسانی 

كلمات كليدی: رشته های تحصيلی، فرصت های شغلی، مواد درسی 

چكيده: انتخاب درست رشته تحصيلی و شغل تنها در صورت شناخت دقيق بازار کار مشاغل، ویژگی های رشته 
تحصيلی و همچنين ویژگی های روان شناختی خود امكان پذیر است. در اثر مصور حاضر رشته حقوق به طور کامل 
تشریح شده است. تاریخچه علمی این رشته، مهم ترین دوره های آموزشی، مشاغل تخصصی مرتبط با رشته حقوق 

و نقش و توانایی مورد انتظار از دانش آموختگان برخی از اطالعات ارائه شده در این اثر هستند.

175. مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه كتابداری 
و اطالع رسانی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهيختگان جوان، 1394، 244ص، رحلی 

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی، انسانی 

كلمات كليدی: فرصت های شغلی، رشته های تحصيلی، دایرة المعارف 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 
این نقصان در این اثر، تاریخچه اي از کتابداري، گرایش های آن، منابع آزمون، طول دوره های تحصيلی، نرم افزارها، 

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

176. گروه مؤلفين انتشارات باهدف. با استرس )فشارهای روانی، اجتماعی( چه می توان كرد؟ 
تهران: باهدف، 1394، 192ص، رقعی 

مخاطب: والدین، دانش آموز، معلم، مشاور 
پايۀ تحصيلی: سوم 

كلمات كليدی: روان شناسی، سالمتی، روش های روان درمانگری 

چكيده: نویسنده با نگاهی واگرایانه پس از  تعریف استرس به بيان ویژگی های فردی و مشترک افراد مبتال 
به استرس می پردازد تا از این طریق مخاطبان بتوانند شناخت بيشتری از این موضوع کسب کنند. در پایان 

روش هایی برای درمان و ایجاد تغيير در زمينه استرس معرفی می شود.

مهارت هـای زندگــی                                      
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177. ِملبی، ِکيلب. سلوک معنوی استيو جابز. مهدی شفقتی. تهران: سيزده، 1394، 88ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم
كلمات كليدی: روان شناسی صنعتی، مدیریت گروهی، داستان های مصور 

چكيده: کتاب پيش رو دوستی یكی از راهبان بودایی را با یكی از بنيان گذاران موفق شرکت های الكترونيكی 
به تصویر می کشد. این کتاب به مدد گفت وگوهای کوتاه و تصاویری برساخته از راوی این فرضيه است که جابز 
سليقه جمال شناسانه خود را تحت تأثير عرفان شرقی به دست آورده بود و آنچه برای موفقيت در نيل به اهداف 

خود نياز داشت، از این آیين برگرفت.

178. صالحی، علی رضا. قرآن چراغ راه زندگی. زنجان: آذر ِکلک، 1393، 224ص، وزیری 
مخاطب: معلم   

كلمات كليدی: کتاب های آسمانی، فرهنگ اسالمی 

چكيده: سبک زندگی دینی، سبكی است که الگوهای مطرح در آن، از ترجيحات دینی یا براساس مبانی 
دینی پدید آمده است. در این مطالعه که کوششی بر اهميت و ضرورت کسب زندگی دینی از نگاه قرآن کریم 
است، سبک های زندگی معرفی و فرهنگ زندگی اسالمی براساس بن مایه های خردورزی، اخالق و حقوق 

بررسی می شود.

179. استوار، زهره. مهارت های زندگی در آموزه های كهن. تهران: علم، 1394، 272ص، رقعی 
مخاطب: والدین، دانش آموز، معلم، مشاور 

پايۀ تحصيلی: دهم، سوم
كلمات كليدی: داستان، مهارت  زندگی 

چكيده: کتاب حاضر، مجموعه ای از داستان های کوتاه شامل 73 داستان درباره راه و رسم زندگی است که بعد از 
هر کدام نتایج اخالقی، راه حل مشكالت ایجاد شده در داستان و مهارت موردنظر در آن داستان بيان شده است. 
مانند: اولين مالقات، مهش داس در جستجوی نام خود، مسافرت بيربال به بهشت، در هر چيزی خيری است، 
ليست احمق ها، گردن کج شترها، گم شده و پيدا شده، خر رختشوی، بادمجان، خواب اکبر، کوتاه کردن خط، تخم 

مرغ ها، کاچی بيربال و ... .

180. یلدا، علی رضا ... ]و دیگران[. نكته ها. تهران: تيمورزاده/ طبيب، 1393، 138ص، رقعی 
مخاطب: والدین، دانش آموز، معلم 

پايۀ تحصيلی: سوم
كلمات كليدی: مشاوره، ارزش های اخالقی، دانشمندان، تفكر خالق 

چكيده: شور و مشورت راه  رهایی از تنگناهای خودمحوری است و بارورسازی عقالنيت را در پی می آورد. این 
مجموعه، مشتمل است بر نكته ها، نوشتارها، و جمالت قصاری که از کتاب های مختلف جمع آوری شده است. 
مطالعه تجربيات ارزشمند دانشمندان، مشورت برای کسب، تقویت و حفظ اندیشه های ناب و ارزش های انسانی و 

اخالقی به منظور رشد و بالندگی است.

ـر
ــ

ــ
ــ

ــ
هـن
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181. اتحاد، عبدالرضا. خالقيت تصويری و تجسمی. تهران: راه اندیشه، 1394، 304ص، وزیری 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 
كلمات كليدی: هنرهای تجسمی، آزمون ها، نقاشی 

چكيده: تصاویر، مصداق های تجسم یافته اشيا، افكار و معانی اند که وظيفه انتقال مفاهيمی را بر عهده دارند که 
نوشتار از بيان آن قاصر است. مجموعه پيش رو بيش از هزار پرسش چهارگزینه ای تصویری و غيرتصویری و 
تشریح تخصصی آنها را در بر دارد. این کتاب با هدف تقویت قوای بصری داوطلبان آزمون سراسری هنر تهيه و 

تدوین گردیده است.

182. لوميس، اندرو. طراحی دست و صورت. علی حياتی. تهران: کتاب آبان، 1394، 144ص، رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 
كلمات كليدی: هنرهای تجسمی، نقاشی سياه قلم، چهره نگاری 

چكيده: برای اهداف هنری ساده ترین برنامه این است که نخست جمجمه را به عنوان شكلی انعطاف پذیر در 
نظر بگيریم که در اثر فشار می تواند به اشكال مختلف در بياید. این کتاب دربردارندۀ 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 کار گرفته شده است. در ادامه، آموزش ساختارهای واقع گرایانه دست  ها نيز به مباحث افزوده گردیده است.

183. ابوت، جان. كتاب بازيگری. اردشير مهرآبادی. تهران: نخستين، 1394، 240ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز، معلم، سایر کارشناسان 

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 
كلمات كليدی: هنرهای نمایشی، سينما، ارتباط غيرکالمی 

چكيده: در این کتاب راه های مختلف تحليل متن و ساخت یک شخصيت با توجه به رهيافت ها و آموزه های 
استانيسالوسكی و مایزنر در کنار تكنيک های جدیدی که نویسنده آن ها را در تجربه سال ها به هنرآموزان ارائه 
داده است، معرفی و آموزش داده شده است. مخاطب در این کتاب تكنيک های ضروری بازیگری را که برگرفته 

از تجربه های عملی است می آموزد.

184. پارا، آنجلو. کتاب های داميز، کاربردی و سودمند: نمايشنامه نويسی. سارا کاظمی منش. تهران: آوند 
دانش، 1394، 390ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی 

كلمات كليدی: انواع ادبی، تئاتر، هنر و فرهنگ، خودآموزها 

چكيده: نوشتن نمایش نامه و توليد آن کار پردقت و ظریفی برای نویسندگان است. در این کتاب اطالعات الزم برای 
نگارش یک نمایش نامه از گام های آغازین و تبلور ایده های داستانی گرفته تا مرحله های تدوین و صفحه آرایی و تأمين 
بودجه پروژه و همه جزئياتی که یک نگارنده الزم است آنها را بداند، درج شده است. در بخش های دیگر این اثر همچنين 
نشانه های نمایش  موفق، توصيه هایی درباره بازخورد و بازنویسی و مالحظات خاص برای اجراهای موزیكال آمده است.

هـنـــــــر                                      
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منابع آموزشی و تربيتی منتخب  غير مكتوب                                      
185. شرکت اکسون شيمی پارس، بستۀ آموزشی اوربيتال 5، 1394.

مخاطب: دانش آموز
پايۀ تحصيلی: دهم و سوم 

معرفی: انجام دادن آزمایش های کتاب های درسی برای دانش آموزان به تعميق آموخته ها کمک می کند. بستۀ 
اوربيتال 5 به همين منظور، مواد و وسایل الزم برای آزمایش های کتاب شيمی دورۀ دوم متوسطه را در خود جای 
داده است. در هر بسته قوطی هایی حاوی مواد شيميایی وجود دارد که مي توان آزمایش های کتاب را با آن ها انجام 
داد. سایر وسایل الزم براي آزمایش ها نيز در بسته گنجانده شده اند. کتابچۀ راهنمای اوربيتال 5 و سی دی راهنمای 
انجام آزمایش ها نيز در بسته موجود است. بسته در قالب یک کيف قابل حمل ارائه شده است تا حمل و نقل آن 

برای دانش آموزان آسان باشد.

186. انتشارات جی 5، فكر افزار جی 5، 1394.
مخاطب: دانش آموز

پايۀ تحصيلی: دهم و سوم 

معرفی: انتقال مطالب آموخته شده از حافظۀ موقت به حافظۀ دائم به آموزش و تكرار و تمرین نياز دارد. فكرافزار 
حاضر مجموعه اي است کمک آموزشي، شامل یک جعبۀ پنج خانه و تعدادي کارت، که درون کيفي قابل حمل 
گنجانده شده اند تا به مخاطب کمک کنند به شيوه اي ساده تر آموخته ها را به حافظۀ بلندمدت خود منتقل کند.  
مطالب این کارت ها کوتاه و خالصه است. بازي با این جعبه قواعدي دارد که در دفترچۀ راهنماي آن آمده است. 

187. شرکت آوای هوشمند قلم، قلم هوشمند مدارس، 1394.
مخاطب: دانش آموز

پايۀ تحصيلی: دهم و سوم 

معرفی: در دوره ای که مدارس هوشمند شده اند و ابزارهای دیجيتالی به کمک آموزش آمده اند، استفاده از 
سرگرمی های آموزشی در کنار کتاب های درسی می تواند به تفهيم و درک بهتر مطالب درسی کمک کند. »قلم 
هوشمند مدارس« ابزاری است کمک آموزشی و دیجيتال که مخاطب با قراردادن آن  بر صفحۀ کتاب های 
مخصوص، می تواند متن صوتی کتاب مورد نظر را بشنود. این قلم با باطری کار می کند و قابل حمل است. احتياجی 
به اتصال به رایانه، اینترنت و حتی برق ندارد و اگر به بلندگوی کالس وصل شود، صدای آن به صورت بلندگو 

پخش می شود و اگر به هدست وصل شود، به صورت انفرادی قابل استفاده است.
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نمـايــه   عنــوان                                      

آغاز و انجام هستی و راهبری انسان؛ رویكردی نوین 
در طرح مباحث اعتقادی 24

آفتاب کرامت 44
آقا بزرگ تهرانی 5
آموزش حسابان 66

آموزش ژنتيک مندلی 90
از تولد تا شانزده سالگی؛ پرورش سالمت جسمی، 

اجتماعی، هيجانی و زبانی کودکان 47
ادبستان. آداب معاشرت و بعضی بنيان هایش 157

از خودم سؤال می کنم 97
بدانيم؛ 114 پرسش و پاسخ درباره  از قرآن بيشتر 

قرآن براساس شناختنامه قرآن 134
ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحليل آن ها 76

استراتژی زیست کنكور 91
اسوه نيایش 44

اعداد در قرآن کریم 135
اقتصاد 1

اقليم هشتم 15
المپيادهای شيمی ایران 105

امام رئوف 44
امت واحده اختالف چرا؟ 25

اندیشه های استاد مطهری جلد اول؛ تكامل اجتماعی 
انسان در تاریخ 26

اندیشه های استاد مطهری جلد دوم؛ دین شناسی 26
اندیشه های استاد مطهری جلد سوم؛ اصول عقاید 26

انكار قرآن 27
اوحدی مراغه ای؛ شاعر غزل سرا و مثنوی سرای قرن 

هشتم هجری 77
با استرس )فشارهای روانی، اجتماعی( چه می توان 

کرد؟  176
با فرفره ها به شادی باد بگرد 98

انقالب  درباره  بلند  )داستان  بيد  شاخه های  در  باد 
اسالمی ایران( 11

برای باالرفتنـ  عبادت 157
بررسی آیه تطهير 137

بررسی دیدگاه ها درباره حروف مقطعه و روایات آن 
136

بررسی نظریه های عصمت 137

مفاهيم )جلد اول تا چهارم( 2
تاویل عرفانی، تفسير باطنی 29

تدبر در هستي؛ از خلقت تا بعثت 149
تدبر در هستي؛ جلوه هاي حسن در آفرینش 149

تدبر در هستي، کتابت رحمت در هستي 149
و  سوم  )زبان  انگليسی  زبان  جامع  ترمينولوژی 

پيش دانشگاهی( 87
تفسير آیات مشكل قرآن 140

تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد اول 
)حمد و بقره( 141

تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد پنجم 
)یوسف، رعد، ابراهيم، حجر، نحل،( 141

تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد چهاردهم 
)نبأ، نازعات، عبس، تكویر، انفطار، مطّففين، انشقاق، 

بروج، طارق، أعلی، غاشيه، فجر، بلد( 141
تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد دوازدهم 
)حجرات، ق، ذاریات، طور، نجم، قمر، رحمن، واقعه، 

حدید، مجادله، حشر، ممتحنه، صّف( 141
تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد دوم )آل 

عمران تا نساء( 141
تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد سوم 

)مائده، انعام، اعراف( 141
جلد  کریم  قرآن  به  دیگر  نگاهی  باران؛  تفسير 
تحریم،  طالق،  تغابٌن،  منافقون،  )جمعه،  سيزدهم 

ٌملک، قلم، حاّقه، معارج، نوح، جّن( 141
تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد نهم 

)لقمان، سجده، احزاب، سبأ، فاطر( 141
تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد هشتم 

)شعراء، نمل، قصص، عنكبوت، روم( 141
تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد هفتم 

)انبياء، حج، مومنون، نور، فرقان( 141
تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد یازدهم 

)فّصلت، شوری، زخرف، ٌدخان، جاثيه( 141
تفسير سورۀ احزاب 142
تقيه و حفظ نيروها 30

توابع؛ آشنایی با توابع و نقش آن در زبان عربی 108
و  جوالی  کودتای20  بررسی  هيتلر؛  قتل  توطئه 

معرفی عوامل مرتبط با آن 3

برگردیم... مجموعه داستان کوتاه کوتاه 12
برگزیده پيام قرآن روشی تازه در تفسير موضوعی 

قرآن مجيد: جلد اول 28
برگزیده پيام قرآن روشی تازه در تفسير موضوعی 

قرآن مجيد: جلد دوم 28
برگزیده پيام قرآن روشی تازه در تفسير موضوعی 

قرآن مجيد: جلد سوم 28
بستۀ آموزشی اوربيتال 5   185

بلوغ پسران 48
بوستان سعدي 80

بيایيد داستان بنویسيم 78
بيایيد شعر بگویيم 79

پرسش های چهارگزینه ای فيزیک پيش دانشگاهی 
جلد1  122

پرسش های چهارگزینه ای فيزیک پيش دانشگاهی 
جلد2  122

پرنده خواهر من است 99
پرواز در ابعاد هستی؛ سوره نوشت های سورۀ مبارکۀ 

ملک 148
پرورش و تقویت حسی برای کودکان دارای اتيسم 

49
پژوهش نامۀ واژه های قرآن 138

پيش بينی، مشاهده، توضيح )جلد اول: فيزیک( 123
پيشوای اندیشه 44

پيک امين 44
پيوند قرآن و طبيعت 139

و  )نظریه  روان درمانی  و  به مشاوره  معنویت  پيوند 
اصول( 50

تاب آوری 51
تاریخ ادبيات ایران )1( 81

تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛ کتاب 
اول: پزشكی )جلد اول: زندگی  نامه پزشكان(  2

تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛ کتاب 
اول: پزشكی )جلد دوم: آثار پزشكی( 2

تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛ کتاب 
اول: پزشكی کتاب دوم: ریاضی و نجوم )جلد اول(  2

تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛ کتاب 
بندی،  طبقه  شناخت،  سوم:  کتاب  پزشكی  اول: 
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ُجم ُجمک 100
جاذبه های توریستی و گردشگری استان سيستان و 

بلوچستان 8
چرا تو سنگی؟ 101

چگونه مسائل شيمی را حل کنيم 106
چهار قرار با خود برای تغيير باورهای منفی 52

چهل حدیث عالمه شهيد آیت اهلل مرتضی مطهری؛ 
شرح 40 روایت اعتقادی، اخالقی و اجتماعی 31

حبيب و ميرزا شيپور 13
حقوق شهروندی غير مسلمانان در جامعه اسالمی 

110
حيات علمی عالمه عبدالعلی بيرجندی )ریاضی دان 

و ستاره شناس سده نهم و دهم هجری قمری( 67
خانبابا مشار 5

خانه های آسمانی 32
خسرو خوبان 44

خشم و عصبانيت 53
خالقيت تصویری و تجسمی 181

خورشيد را نمی توان دید: حجاب، ماهواره و ارتباط 
دختران و پسران 114

داستان یوسف و زليخا )قصه یوسف و زليخا از دیدگاه 
قرآن کریم و مفسران قصه یوسف و زليخا از مثنوی 

هفت اورنگ حكيم جامی( 80
داستان های شاهنامه ی فردوسی به نظم و نثر ساده 

و روان 80
دانش نامه حفظ قرآن کریم: پيشرفته ترین روش های 

حفظ قرآن مجيد 143
دانش نامه ریاضی 68

دانشنامه نهج البالغه جلد اول 33
دانشنامه نهج البالغه جلد دوم 33

دربارۀ خدا 34
درخت ها برای تو پرنده ها برای من 102

درسنامه ترجمه و تفسير قرآن کریم جلد اول 144
درسنامه ترجمه و مفاهيم قرآن کریم جلد دوم 144
درسنامه ترجمه و مفاهيم قرآن کریم جلد سوم 144

درسنامه صحيفه سجادیه جلد اول 35
درسنامه نهج البالغه جلد اول: حكمت ها 36
درسنامه نهج البالغه جلد دوم: خطبه ها 36
درسنامه نهج البالغه جلد سوم: نامه ها 36

درس های فنالندی: آنچه دنيا می تواند از تغييرات 
آموزشی فنالند بياموزد 115

درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان 54
و  بهشت  قيامت،  برزخ،  مرگ،  ابدیت؛  دروازه های 

جهنم 157
دریای جود 44

دعا از منظر قرآن و حدیث 37
دنيا و آخرت در منظر قرآن کریم 145

دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ 82
دیوان رودکی )شامل زندگی نامه، رباعيات، غزليات، 

قصيده، قطعات و مثنویات( 83
ذکر مبارک؛ مصحف آموزشی تفسير و مفاهيم قرآن 

کریم سوره های )حمد تا نساء( 146
ذکر مبارک؛ مصحف آموزشی تفسير و مفاهيم قرآن 

کریم سوره های )مائده تا توبه( 146
رازهای زندگی )104 داستان کوتاه( 38

راهنمای غلبه بر مشكالت شایع روان شناختی )با 
رویكرد شناختیـ  رفتاری( 55

و  روان شناختی  شایع  مشكالت  بر  غلبه  راهنمای 
ارتقای سالمت روان )با رویكرد شناختی - رفتاری( 

56
رصد ستاره ها 124

رهبران موفق، بهترین سؤال ها را می پرسند 57
روان درمانی و مشاوره با رویكرد اسالمی 58

روان شناسی صنعتی و سازمانی 59
روزتان را پربارتر کنيد )مدیریت زمان( 60

روش آسان داستان نویسی و سرودن شعر 84
روش های ترکيبيات 3 69
روش های ترکيبيات 4 70

ریاضی 3 71
زن در تفسير نمونه 39

زندگی با قرآن، آن سوی هستی قصه چيست؟ با 
روش تفسير موضوعی آیات )جلد اول(. 147

زندگی با قرآن، آن سوی هستی قصه چيست؟ با 
روش تفسير موضوعی آیات )جلد پنجم(  147

زندگی با قرآن، آن سوی هستی قصه چيست؟ با 
روش تفسير موضوعی آیات )جلد چهارم(  147

زندگی با قرآن، آن سوی هستی قصه چيست؟ با 
روش تفسير موضوعی آیات )جلد دوم(  147

زندگی با قرآن، آن سوی هستی قصه چيست؟ با 
روش تفسير موضوعی آیات )جلد سوم(  147

زندگی به سبک رزمندگی؛ سوره نوشت های سورۀ 
مبارکۀ فجر 148

سورۀ  سوره نوشت های  زیارت؛  سبک  به  زندگی 
مبارکۀ حجرات 148

زنگ یاسين 40
زیست کمپلكس سال سوم )کتاب کار( 92

زیست شناسی جامع کنكور 93
سایه ای روی ارلن گروند 14

سبک زندگی مومنانه 149
سرچشمه حكمت؛ جرعه اول ـ سياست و حكومت 

در نهج البالغه 41
سرو آزادگی 44
سعيد نفيسی 5

سلوک معنوی استيو جابز 177
سياست در قرآن )2(؛ تفسير آیات سياسی قرآن 150

سيدجالل الدین محدث ارموی 5
قرآن  زبان  از  مخالفان  برابر  در  پيامبر)ص(  سيره 

)برنامه ها، کنش ها و واکنش ها( 151
سيره عملی اهل  بيت  عليهم  السالم چهارده معصوم 

دوره کامل 42
سيری در گلزار مثنوی 85

سيمای جامعه شناسی زنان در آیينه قرآن؛ بر اساس 

منابع اهل سنت 152
سيمای نيكوکاران؛ تفسير سورۀ انسان 153

سيدمحمدحسين   زندگی  )داستان  سهند  سيمرغ 
شهریار( 4

شگفتی های علمی و زبان ریاضی قرآن 154
شهریار نيكی 44

طراحی دست و صورت 182
اصالح  در  قرآنی  راهكارهای  بررسی  زوال؛  طلوع، 

فرهنگ جاهلی 155
عبدالسين حایری 5

علوم زمين پيش دانشگاهی علوم تجربی 88
علوم قرآن )مقدماتی( 156

غریبه و دریا 15
فرصتی برای انتخاب موضوع جبر و اختيار 157

فرهنگ مبين؛ شرح و بررسی واژگان قرآن کریم 
158

فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن کریم 109
فرهنگ نامه تحليل واژگان مشابه در قرآن 159

فرهنگ نامه علوم قرآنی 160
فریاد آق اویلی 15

فكرافزار جی 5   186
فلسفۀ خرافات 43

فهم زبان قرآن؛ بر محور سوره ها درسنامه ترجمه و 
مفاهيم قرآن کریم )جلد اول( 161

فهم زبان قرآن؛ بر محور سوره ها درسنامه ترجمه و 
مفاهيم قرآن کریم )جلد دوم( 160

فهم زبان قرآن؛ بر محور سوره ها درسنامه ترجمه و 
مفاهيم قرآن کریم )جلد سوم( 160

فهم علم اجتماعی 111
فيزیک 3 تجربی 126
فيزیک 3 ریاضی 126

فيزیک 3 و آزمایشگاه )درس، تمرین و فعاليت های 
تكميلی رشته علوم تجربی( 127
فيزیک 3 ویژه رشته تجربی 125
فيزیک 3 ویژه رشته ریاضی 125

قرآن چراغ راه زندگی 177
قرآن کریم 162

آثار  و  دیدگاه ها  به  استناد  با  اعجاز؛  علم،  قرآن، 
پژوهشگران و دانشمندان بزرگ 163

قرآن شناسی؛ پژوهشی درباره سوره های قرآن 164
قطره ای از دریا )پرسش و پاسخ قرآنی( 165

ققنوس 16
قلم هوشمند مدارس 187

کاربرد آزمون های تحصيلی و شغلی در مشاوره 61
کاربرگ زیست شناسی و آزمایشگاه 1 94

یادنامه سردار شهيد  جواد  بود؛  کاش خوابت دروغ 
حاجی خداکرم و خاطرات همسر فداکار ایشان 17

کاظم مدیرشانه چی 5
کامپيوتر 170

کتاب آموزش و کار زیست شناسی و آزمایشگاه 2 
سوم دبيرستانـ  رشته علوم تجربی 95
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نمايه   پديدآورندگان                                      

آرام فر، مهدی 92
آرین، خدیجه 117

ابراهيمی، امان اهلل 96
ابراهيمی، امراله 55، 56

ابراهيمی، جعفر 99
ابراهيمی، علی اکبر 49

ابوت، جان 182
اتحاد، عبدالرضا 181

احقر، قدسی 117
احمدی، احمد 127
احمدی، محمد 54

احمدیان، محمد 152

احمدی نيا، محمدجواد 5
اختياری، حامد 93

اداره کل قرآن، عترت و نماز معاونت 
پرورشی 44

ارفع، سيدکاظم 42
اژه ای، جواد 117
استوار، زهره 179

اسدا لهی امين، علی 180
اسدزاده، عطاءاهلل 36
اسدی، عباس 116

اسكات، اس. جی 60
اسماعيل نمازی، شراره 170

اسماعيلی، محسن 41
اصالنی، محمدرضا 4

افشاری، مهران 1
افضلی، رضا 163

اکرمی، جمال الدین 15
الهی  قمشه ای، مهدیه 85

الوندی، حسين 94
امن نژاد، حميد 36
اميدوار، عباس 66

اميری، حميدرضا 68
امين  فروغی، مهدی 86

امينایی، سعيد 35

کتاب بازیگری 183
و  تمرین  درس،  آزمایشگاه؛  و  شيمی3  کار  کتاب 

فعاليت های تكميلی 107
کرامت انسانی در حقوق رسانه 116

کرائم قرآن در فضائل اهل  بيت عليهم  السالم 166   
کليم مهرورزی 44

کوثر جاودان 44
کوه های سفيد 18

کيميای دانشوری 44
گلستان سعدی 80

مادر 19
مباحث اساسی در روان شناسی کودک 62

مبانی راهنمایی و مشاوره 117
مبانی فيزیک جلد اول: مكانيک و گرما 128

مبانی فيزیک جلد اول؛ مكانيک 129
مبانی فيزیک جلد دوم؛ ترمودیناميک، ارتعاش ها و 

امواج 129
مبانی و اصول عصب شناختی یادگيری و تربيت 118

در  کتاب  دوازده  بر  مشتمل  ارزشمند  مجموعه 
موضوعات مختلف 45

مجموعه آمار 72
مجموعه پرستاری 172، 171 

مجموعه پزشكی 171
مجموعه پيراپزشكی 171

مجموعه تاریخ 7
مجموعه حقوق 173,174
مجموعه داروسازی 171

مجموعه دندان پزشكی 171
مجموعه روان شناسی 63

مجموعه ریاضي 72
مجموعه زمين شناسی 89

مجموعه علوم اجتماعی 112
مجموعه علوم تربيتی  119
مجموعه علوم جغرافيایی 9

مجموعه علوم سياسی و روابط بين الملل 113
مجموعه فقه و مبانی حقوق اسالمی 46
مجموعه کتابداری و اطالع رسانی 175

مجموعه مامایی 172
در  عاشورایی  ترکيب بندهای  گزیده  محتشم نامه؛ 

استقبال محتشم کاشانی 86
محمد  بن  موسی خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او 

73
محمد تقی دانش پژوه 121

محمد حسين رکن زاده آدميت 5
مسئله های ناب فيزیک؛ مكانيک130

مصر باستان 6
مالحظات جنسيتی در نظام تربيت رسمی و عمومی 

120
مناظره دکتر و شيخ 167

از  گذر  ایران؛  شهرهای  در  قومی  مهاجرت های 
مناطق قومی به شهرهای اقوام 10

و  چيستی  علمی  شناخت  خشم؛  اژدهای  مهار 
راهبردهای  آموزش  همراه  به  خشم  انگيزه های 

مدیریت خشم 64

مهارت های زندگی در آموزه های کهن 179
مهدی آذر یزدی 5

نام گذاری بر بی نهایت ها؛ داستانی واقعی از عرفان 
دینی و خالقيت ریاضی 74

نظریه ی ریسمان 131
نكته ها 180

نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن نگاهی دیگر به تاریخ 
در قرآن تشابه ها، تفاوت ها )بررسی موردی غزوه بدر، 

احد و تبوک(  168
نمایشنامه نویسی 184

نور و فناوری های مبتنی بر آن 132
نيكی و نيكان، احسان، انفاق و دستگيری، احترام به 

پدر و مادر 157
و این بود انشای ما 20

وقت جنگ، دوتارت را کوک کن! )رمان( 21
ویژه نامه کنكور زیست شناسی شهر کاج 96

هادی امت 44
هر روز با قرآن و عترت 169

همای رحمت 44
هندسه متوسطه مبانی و مفهوم ها 75

هوش هيجانی؛ گوهر گمشده در روابط اجتماعی 65
هيچ عشق تازه ای جدید نيست 103

یاداشت های اخوی 22
یک حدیث، یک داستان 23

یک راه کوتاه تا ماه 104
800 پرسش و پاسخ تفسيری و ریشه شناسی لغات 

قرآن کریم 133
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انتشارات جی 5  186
انصاریان، حسين 146
اونق، عبدالرحمان 15

اوئنز، استيو 124
ایسبل، ارزوال 14

ایگدر، محمود 164
ایلخانی پور، یداهلل 68
بابایی، حبيب اهلل 29

بابایی، زهرا 65
باغبان، ایران 61

باون، مایكل 123
بصيره، عبدالحسن 132

بهارلو، علی رضا 6
بهرام پور، ابوالفضل 147

بهشتی، احمد 153
بوت، شارلوت 6

بویكس، رابرت. اس 106
بيسن، ویكرام 59

بيگ باباپور،  یوسف 77
پارا، آنجلو 183
پامر، مایكل 34

پرهيزگار، مجتبی 128
پوراحمد، علی رضا 138

پوردست، عاليه 180
پورمحمدی، نعيمه 34

ترکمانی، فاطمه 64
ترکمن، فاضل 103

تریگ، راجر 111
جانه، مژده 50

جباری مقدم، عباس 23
جعفری نيا، یعقوب 140

جاللی کندلجی، مریم 76
جاللی موفق، مهرنوش 55

جليليان نصرتی، محمدرضا 128
جمال پور، یوسف 54

جمعی از محققان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
160 ،159

حاج  سيدتقيا تقوی، ليال 50
حاجی زاده  بخشایش، ناهيد 135

حذرخانی، حسن 107
حسنی، محمد 120

حسينی بيرجندی، سيدمهدی 58، 117
حسينی مؤمن زاده، سيدامراهلل 26

حسينی، سيداحمد رضا 130
حسينيان، سيمين 61
حق شناس، ليال 61

حكيم، سيدمحمدحسين 121
حمزه لویی، ميثم 71
حميدی، محمد 93

حياتی، علی 182
خالو، رضا 125

خداميان آرانی، مهدی 141
خردمندی، عليرضا 154

خسروی، مهدی 134
خليلی بروجنی، روح اهلل 123، 127، 128

خوش کنش، ابوالقاسم 50
دانش کيا، محمدحسين 168
دربندی، سيد محمد رضا 24

درویشی، روح اهلل 11
دوست دار، آرمان 1
دیقی، حسين 144

دین پرور، سيدجمال الدین 33
ذوقی، مریم 131
رابينز، دنيل 131

راستی  بروجنی، عباس 95
رجبعلی، کاظم 148

رحمانی فرد، حسين 136
رحيم پور، سيف الدین 144

رحيمی  ریسه، احمد 5
رحيمی، عباس 25
رزنيک، رابرت 128

رسولی، گيتا 14
رسولی، محسن 117

رضایی دهاقانی، علی 92
رضایی، محمدمهدی 31

رفيع ها، ابوالفضل 148
رمضان زاده، محبوبه 48

رهبر، منيژه 129
رهنما، شاهين 104

رویز، دن ميگوئل 52
ریویچ، کارن 51

رئيس دانا، مجيد 47
زارع بهرام آبادی، مهدی 117

زارع نهندی، رحيم 74
زارعی، رضا 37

زرقانی، سيدمهدی 81
زهروی، فاطمه 19

زیمرمن جونز، اندرو 131
سالبرگ، پاسی 115
سروی، ریموند 129
سلمان پور، امير 116
سهرابی، طيبه 115

سی کندل، فيليپ 54
سيدفدائی، آزیتا 132

شاته، اندرو 51
شاه محمدی اردبيلی، معصومه 107

شجاعی فرد، محمدحسن 167
شرقی، هوشنگ 68

شرکت آوای هوشمند قلم 187
شرکت اکسون شيمی پارس 185

شعبانی، احمد 5
شفقتی، مهدی 177

شفيع آبادی، عبداهلل 117
شكراللهی  طالقانی، احسان اهلل 5

شهریاری، پرویز 68
شهریاری، فرید 122، 126
صادق زاده  وایفان، علی 5

صادقی و جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه 35
صادقی، محبوبه 106
صالحی، رضوان 61

صالحی، علی رضا 178
صامتی، مرثا 22

صبوحی، حسين 160
صحتی، اسداهلل 59
صدر، ميرشهرام 68
صدیق، حسين 156

صيرفی زاده، فرشاد 106
طالعی ، عبد الحسين 5

طاهری، محمد 90
طباطبایي، سيدمحمدحسين 149

عابدی، محمدرضا 61
عابدینی، محمد 128

عباسی  قلعه تكی، صدیقه 55
عباسيان، مریم 123

عدلی، هومن 87
عرب، مصطفی 56

عشقی، حميد 3
عطائی، زینب 16

عظيم زاده اردبيلی، فائزه 133
عظيمی، هادی 62

علم  الهدی، سيداحمد 150
عليان نژاد دامغانی، ابوالقاسم 142

عليپور، علی رضا 69، 70
عليدوست، محمد 82

عليقلی، محمدمهدی 36
عمارلو، خليل 90

غالميه ، مسعود 79
فتحی آشتيانی، علی 62
فتحی آشتيانی، مينا 62

فتحی، عزیز 143
فرجود، فروغ 106

فرخ مهر، حسين 20
فرشادی، مهری 145

فریبرزی عراقی، محمدعلی 68
فالحی، ابو الفضل 54

فنونی، علی 125
فهيمی، فاطمه 110

قاسمی، سعيد 87
قنبریان، فاطمه 148
قندهاری، احمد 68
قوجق، یوسف 21

کازرانی، عبدالصمد 84
کاظمی، ثریا 18
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نمايه ناشـر/ توليـدكننده                                      

آبرنگ 88
آثار فكر 116
آذر ِكلك 178

آراس 143
آرمان رشد  3

آوای قرآن 147
آوای نور 50، 58

آوند دانش 6، 124، 131، 184
آيه نور 146، 169

ابر و باد 3
ابوعطا 51، 57، 60
احسان 152، 158

اكسير قلم 154
الگو 125

امام علی بن ابيطالب)ع( 28، 30، 39، 45، 142
انتشارات جی 5  186

ايده پردازان چكاد 170
ايده گستر 32

ايران باستان 87
باهدف 53، 176

بعثت 62
بهاردخت 76

به نشر 85
پرنيان انديش 8

 ،151 اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
160 ،159

پيدايش 13، 104
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کاظمی منش، سارا 184  نم
کاظمی نيا، مهرعلی 108

کاکيا، ليدا 65
کانتور، ژان ميشل 74

کاوی، هلن 47
کریستوفر، جان 18

کریمشاهی بيدگلی، حسين 32
کریمی نيا، مرتضی 109

کنعانی، ناصر 73
کهرازه، محمدگل 8

کيانوش، محمود 100
گران والد، کيت 48

گراهام، لورن 74
گروه مؤلفين انتشارات باهدف 53، 176

گروه مؤلفان آبرنگ 88
گلداسميت، مایک 169

الرکی، سو 49
لوميس، اندرو 181

ليورمور، ربكا 60
ِملبی، ِکيلب 177
مبليان، عاطفه 56
مبينی، محمد 12

متقی نيا، محمود 96
محروقی، طيبه 67

محقق، حامد 97
محمد قاسمی، حميد 139

محمدی  ری شهری، محمد 166
محمدی، حميد 35، 144
محمدی فرد، عليرضا 144

محمودی، حسن 114
مختاری، منصور 107

السالم  عليه  عترت  و  قرآن  دانشجویی  مدرسه 

دانشگاه تهران 149
مسرت، حسين 5

مسعودیان، روح اهلل 155
مسمی پرست، شهناز 111

مشتاق، مهسار 51، 57، 60
معتمدی، اسفندیار 132

مقاری، مهدیه 52
مقدم، علی رضا 115

مكارم شيرازی، ناصر 28، 30، 39، 45
مكسول، جان. سی 57

ملكی، بيوک 101
منتظری، فيروزه 107
مهدوی، حميد 158

مهرآبادی، اردشير 183
موجود، فروغ 106

موسوی گرمارودی، علی 162
موسویان، انسيه 77

مؤسسه هدایت فرهيختگان جوان 7، 9، 46، 63، 
 ،174 ،173 ،172 ،171 ،119 ،113 ،112 ،89 ،72

175
ميدلمن، امی 48

مير بلوچزهی، بهرام 8
ميرتهامی، سعيد 87

ميرحبيب اللهی، عال الدین 68
ميرکيایی، مهدی 13، 78

ميلر، جری 50
ناجی  نصر آبادی، سيدمحسن 5

نادریان، سبحان 124
نادری، ناصر 157

نصری، عبداهلل 27
نصيری، حميد 55، 56

نصيری، محمود 75

نصيریان، صاعد 91
نظری، محمد 161، 36

نظری، مرتضی 38
نظری، مهدیه 102
نظریان، اصغر 10
نكویی، عاطفه 55

نوابی نژاد، شكوه 117
نوری، علی 118
نوریان، رضا 161
نيک راد، مجيد 93

نيک طلب، بابک 98
واکر، جرل 128
ورونكوا، ليوبا 19

والیتی، علی اکبر 2
ووئيل، کریس 129

هاشمی موسوی، سيد محمدرضا 68
هاشمی، رسول 35

هاشمی، سيدمهدی 146، 169
هاليدی، دیوید 128
هجری، محسن 15

هدایتی  فخر داوود، ابوالفضل 40
هراتی پور، پویا 105

هيثوم، جان 123
یاسی پور، غالم رضا 68

یثربی، سيدیحيی 43
یثربی، ميرسيدمحمد 137

یزدی، عباس 80، 83
یزدی، علی محمد 151

یلدا، علی رضا 180
یوسف زاده، حبيب 17

یوسفی رامندی، نعمت اهلل 165  
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پيشروان 10، 66، 75، 105، 122، 126
تخته سياه 92

تيمورزاده 180
جامعة القرآن الكريم 138

جمال 25، 31
چكامه ی باران 145، 164

خرسندی 110
دارالعلم 35، 36، 144، 161

دانشگاه امام صادق عليه السالم 133
دانش نگار 132
درج سخن 90

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 4، 21، 24، 27، 41، 
150 ،139 ،86

دفتر نشر معارف 168
راه انديشه 181
سايه گستر 165

سمت 117
سيزده 177

شركت آوای هوشمند قلم  187
شركت انتشارات علمی و فرهنگی 2، 34

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش 68
شركت انتشارات ويژه نشر 47
شركت نشر كتاب هرمس 109

شركت اكسون شيمی پارس  185

شوق 163
صفار 128

ضريح آفتاب 84
طبيب 180

طاليی 79، 78
طلوع دانش 65

عالمه بهبهانی 137
علم 179

فدک ايساتيس 73
فرهنگ دانشجو 80، 83

فكر بكر 67
فيض كاشانی 42

قديانی 162
قرآن و اهل بيت نبوت)ع( 148، 149

قو 12
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 15، 
157 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،19 ،18

كتاب ابرار 54
كتاب آبان 182

كتاب تارا 11، 37
كتاب درمانی 48، 52

گل آذين 111
مبتكران 10، 66، 75، 105، 122، 126

محراب فكر 96

محراب قلم 14، 17
مرآت 94، 115

مركز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص( 
156 ،140 ،26

منشور سمير 77
مهروماه نو 1، 71، 91، 93، 95

مؤسسه انتشارات اميركبير 16، 22، 43، 167
مؤسسه بوستان كتاب 23، 29، 40، 136، 153

مؤسسه خانه كتاب 5، 121
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 3

مؤسسه فرهنگی دارالحديث 134، 166
فاطمی 69، 70، 74، 81،  فرهنگی  مؤسسه 

130 ،129 ،106
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان  33، 82، 

127 ،123 ،120 ،108 ،107
مؤسسه فرهنگی منادی تربيت 38، 44

مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان 
جوان 7، 9، 46، 63، 72، 89، 112، 113، 119،  

175 ،174 ،173 ،172 ،171
نخستين 183

نوشته 20، 49، 55، 56، 61، 64
وثوق 141

همای غدير 114، 155
هنر اول 59، 135
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آبرنگ
88: علوم زمين پيش دانشگاهی علوم تجربی.

آثار فكر
116: کرامت انسانی در حقوق رسانه.

آذر ِكلك
178: قرآن چراغ راه زندگی.

آراس
143: دانش نامه حفظ قرآن کریم: پيشرفته ترین روش های 

حفظ قرآن مجيد.

آوای قرآن
147: زندگی با قرآن،  آن سوی هستی قصه چيست؟ با 

روش تفسير موضوعی آیات )جلد اول تا پنجم(.

آوای نور
و  )نظریه  روان درمانی  و  مشاوره  به  معنویت  پيوند   :50

اصول(، 58: روان درمانی و مشاوره با رویكرد اسالمی.

آوند دانش
نظریه ی   :131 ستاره ها،  رصد   :124 باستان،  مصر   :6

ریسمان، 184: نمایشنامه نویسی.

آيه نور
146: ذکر مبارک؛ مصحف آموزشی تفسير و مفاهيم قرآن 
مبارک؛ مصحف  ذکر  نساء(/  تا  )حمد  سوره های  کریم 
آموزشی تفسير و مفاهيم قرآن کریم سوره های )مائده تا 

توبه(، 169: هر روز با قرآن و عترت.

ابر و باد
3: توطئه قتل هيتلر؛ بررسی کودتای 20 جوالی و معرفی 

عوامل مرتبط با آن. 

ابوعطا 
را  51: تاب آوری، 57: رهبران موفق،  بهترین سؤال ها 

درهمكرد  نام ناشر/ توليدكننده و عنوان
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می پرسند، 60: روزتان را پربارتر کنيد )مدیریت زمان(.

احسان
152: سيمای جامعه شناسی زنان در آیينه قرآن؛ بر اساس 
بررسی  و  مبين؛ شرح  اهل سنت، 158: فرهنگ  منابع 

واژگان قرآن کریم.

اكسير قلم
154: شگفتی های علمی و زبان ریاضی قرآن.

الگو
125: فيزیک 3 ویژه رشته تجربی/ فيزیک 3 ویژه رشته 

ریاضی.

امام علی بن ابيطالب)ع(
28: برگزیده پيام قرآن روشی تازه در تفسير موضوعی 
تقيه و حفظ  )اول، دوم و سوم(، 30:  قرآن مجيد: جلد 
نيروها، 39: زن در تفسير نمونه، 45: مجموعه ارزشمند 
مختلف، 142:  موضوعات  در  کتاب  دوازده  بر  مشتمل 

تفسير سورۀ احزاب.

انتشارات جی 5
186: فكر افزار جی 5

ايده پردازان چكاد
170: کامپيوتر.

ايده گستر
32: خانه های آسمانی.

ايران باستان
87: ترمينولوژی جامع زبان انگليسی )زبان سوم و پيش دانشگاهی(.

باهدف
53: خشم و عصبانيت، 176: با استرس )فشارهای روانی،  

اجتماعی( چه می توان کرد؟.

بعثت
62: مباحث اساسی در روان شناسی کودک.

بهاردخت
76: ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحليل آن ها.

به نشر
85: سيری در گلزار مثنوی.

پرنيان انديش
8: جاذبه های توریستی و گردشگری استان سيستان و بلوچستان.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
151: سيره پيامبر)ص( در برابر مخالفان از زبان قرآن 
فرهنگ نامه   :159 واکنش ها(،  و  کنش ها  )برنامه ها،  
تحليل واژگان مشابه در قرآن، 160: فرهنگ نامه علوم 

قرآنی.

پيدايش
13: حبيب و ميرزا شيپور، 104: یک راه کوتاه تا ماه.

پيشروان
10: مهاجرت های قومی در شهرهای ایران؛ گذر از مناطق 
قومی به شهرهای اقوام، 66: آموزش حسابان، 75: هندسه 
متوسطه مبانی و مفهوم ها، 105: المپيادهای شيمی ایران، 
122: پرسش های چهارگزینه ای فيزیک پيش دانشگاهی 

جلد2، 126: فيزیک 3 تجربی/ فيزیک 3 ریاضی.

تخته سياه
92: زیست کمپلكس سال سوم )کتاب کار(.

تيمورزاده
179: نكته ها.

جامعۀ القرآن الكريم
138: پژوهش نامۀ واژه های قرآن.

جمال
25: امت واحده اختالف چرا؟، 31: چهل حدیث عالمه 
شهيد آیت اهلل مرتضی مطهری؛ شرح 40 روایت اعتقادی،  

اخالقی و اجتماعی.

چكامه ی باران
145: دنيا و آخرت در منظر قرآن کریم، 163: قرآن شناسی؛ 

پژوهشی درباره سوره های قرآن.

خرسندی
110: حقوق شهروندی غير مسلمانان در جامعه اسالمی.

دارالعلم
35: درسنامه صحيفه سجادیه جلد اول، 36: درسنامه نهج 
البالغه )جلد اول: حكمت ها/ جلد دوم: خطبه ها/ جلد سوم: 
نامه ها(، 144: درسنامه ترجمه و تفسير قرآن کریم جلد 
اول و سوم/ درسنامه ترجمه و مفاهيم قرآن کریم جلد 
درسنامه  بر محور سوره ها  قرآن؛  زبان  فهم  دوم، 161: 
ترجمه و مفاهيم قرآن کریم )جلد اول(/ فهم زبان قرآن؛ 
بر محور سوره ها درسنامه ترجمه و مفاهيم قرآن کریم 
)جلد دوم(/ فهم زبان قرآن؛ بر محور سوره ها درسنامه 

ترجمه و مفاهيم قرآن کریم )جلد سوم(.

دانشگاه امام صادق عليه السالم
133: 800 پرسش و پاسخ تفسيری و ریشه شناسی لغات 

قرآن کریم.

دانش نگار
132: نور و فناوری های مبتنی بر آن.

درج سخن
90: آموزش ژنتيک مندلی.

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
سيدمحمدحسين   زندگی  )داستان  سهند  سيمرغ   :4

شهریار(، 21: وقت جنگ،  دوتارت را کوک کن! )رمان(، 
24: آغاز و انجام هستی و راهبری انسان؛ رویكردی نوین 
در طرح مباحث اعتقادی، 27: انكار قرآن، 41: سرچشمه 
حكمت؛ جرعه اول ـ سياست و حكومت در نهج البالغه، 
در  عاشورایی  ترکيب بندهای  گزیده  محتشم نامه؛   :86
و طبيعت،  قرآن  پيوند  استقبال محتشم کاشانی، 139: 

150: سياست در قرآن )2(؛ تفسير آیات سياسی قرآن.

دفتر نشر معارف
167: نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن تشابه ها،  تفاوت ها 

)بررسی موردی غزوه بدر،  احد و تبوک(.

راه انديشه
181: خالقيت تصویری و تجسمی.

سايه گستر
165: قطره ای از دریا )پرسش و پاسخ قرآنی(.

سمت
اصول  و  مبانی  و مشاوره، 118:  راهنمایی  مبانی   :117

عصب شناختی یادگيری و تربيت.

سيزده
177: سلوک معنوی استيو جابز.

شركت آوای هوشمند قلم 
187: قلم هوشمند مدارس

شركت انتشارات علمی و فرهنگی
2: تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛ کتاب 
اول: پزشكی )جلد اول: زندگی  نامه پزشكان/ جلد دوم: 
آثار پزشكی(/ کتاب دوم: ریاضی و نجوم )جلد اول(/ کتاب 
سوم: شناخت،  طبقه بندی،  مفاهيم )جلد اول تا چهارم(، 

34: دربارۀ خدا.

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش
68: دانش نامه ریاضی.

شركت انتشارات ويژه نشر
47: از تولد تا شانزده سالگی؛ پرورش سالمت جسمی،  

اجتماعی،  هيجانی و زبانی کودکان.

شركت نشر كتاب هرمس
109: فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن کریم.

شركت اكسون شيمی پارس
185: بستۀ آموزش اوربيتال 5

شوق
163: قرآن،  علم،  اعجاز؛ با استناد به دیدگاه ها و آثار 

پژوهشگران و دانشمندان بزرگ.

صفار
128: مبانی فيزیک )جلد اول: مكانيک و گرما(.
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ضريح آفتاب
84: روش آسان داستان نویسی و سرودن شعر.

طاليی
77: بيایيد داستان بنویسيم، 78: بيایيد شعر بگویيم.

طبيب
179: نكته ها.

طلوع دانش
65: هوش هيجانی؛ گوهر گمشده در روابط اجتماعی.

عالمه بهبهانی
137: بررسی نظریه های عصمت/ بررسی آیه تطهير.

علم
179: مهارت های زندگی در آموزه های کهن.

فدک ايساتيس
73: محمد  بن  موسی خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او.

فرهنگ دانشجو
80: بوستان سعدي/ گلستان سعدی/ داستان یوسف و 
زليخا )قصه یوسف و زليخا از دیدگاه قرآن کریم و ...(/ 
نثر ساده و  به نظم و  داستان های شاهنامه ی فردوسی 
رباعيات،   زندگی نامه،   )شامل  رودکی  دیوان  روان، 83: 

غزليات،  قصيده،  قطعات و مثنویات(.

فكر بكر
67: حيات علمی عالمه عبدالعلی بيرجندی )ریاضی دان و 

ستاره شناس سده نهم و دهم هجری قمری(.

فيض كاشانی
42: سيره عملی اهل  بيت  عليهم  السالم چهارده معصوم 

دوره کامل.

قديانی
162: قرآن کریم.

قرآن و اهل بيت نبوت)ع(
سوره  نوشت های  سوره  زیارت؛  به سبک  زندگی   :148
سوره  رزمندگی؛  سبک  به  زندگی  )حجرات(/  مبارکه: 
ابعاد هستی؛  نوشت های سوره مبارکه: )فجر(/ پرواز در 
سوره نوشت های سوره مبارکه: )حجرات(، 149: سبک 
زندگی مومنانه/ تدبر در هستي: از خلقت تا بعثت/ تدبر 
در هستي: جلوه هاي حسن در آفرینش(/ تدبر در هستي: 

کتابت رحمت در هستي.

قو
12: برگردیم... مجموعه داستان کوتاه کوتاه.

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
 :18 آق اویلی،  فریاد  هشتم/  اقليم  دریا/  و  غریبه   :15
از خودم سوال می کنم،  مادر، 97:  کوه های سفيد، 19: 

خواهر  پرنده   :99 بگرد،  باد  شادی  به  فرفره ها  با   :98
من است، 100: ُجم ُجمک، 101: چرا تو سنگی؟، 102: 
برای من، 103: هيچ عشق  پرنده ها  تو  برای  درخت ها 
و  معاشرت  آداب  ادبستان.   :157 نيست،  جدید  تازه ای 
بعضی بنيان هایش/ برای باالرفتن ـ عبادت/ دروازه های 
ابدیت؛ مرگ، برزخ، قيامت، بهشت و جهنم/ فرصتی برای 
انتخاب، موضوع جبر و اختيار/ نيكی و نيكان، احسان، 

انفاق و دستگيری و احترام به پدر و مادر.

كتاب ابرار
54: درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان.

كتاب آبان
182: طراحی دست و صورت.

كتاب تارا
انقالب  درباره  بلند  )داستان  بيد  شاخه های  در  باد   :11

اسالمی ایران(، 37: دعا از منظر قرآن و حدیث.

كتاب درمانی
48: بلوغ پسران، 52: چهار قرار با خود برای تغيير باورهای 

منفی.

گل آذين
111: فهم علم اجتماعی.

مبتكران
10: مهاجرت های قومی در شهرهای ایران؛ گذر از مناطق 
قومی به شهرهای اقوام، 66: آموزش حسابان، 75: هندسه 
متوسطه مبانی و مفهوم ها، 105: المپيادهای شيمی ایران، 
122: پرسش های چهارگزینه ای فيزیک پيش دانشگاهی 

جلد2، 126: فيزیک 3 تجربی/ فيزیک 3 ریاضی.

محراب فكر
96: ویژه نامه کنكور زیست شناسی شهر کاج.

محراب قلم
14: سایه ای روی ارلن گروند، 17: کاش خوابت دروغ بود؛ 
یادنامه سردار شهيد  جواد حاجی خداکرم و خاطرات همسر 

فداکار ایشان.

مرآت
 :115  ،1 آزمایشگاه  و  شناسی  زیست  کاربرگ   :94
درس های فنالندی: آنچه دنيا می تواند از تغييرات آموزشی 

فنالند بياموزد.

مركز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(
26: اندیشه های استاد مطهری جلد اول؛ تكامل اجتماعی انسان 
در تاریخ/ اندیشه های استاد مطهری جلد دوم؛ دین شناسی/ 
عقاید(، 140:  اصول  سوم؛  جلد  مطهری  استاد  اندیشه های 

تفسير آیات مشكل قرآن، 156: علوم قرآن )مقدماتی(.

منشور سمير
77: اوحدی مراغه ای؛ شاعر غزل سرا و مثنوی سرای قرن 

هشتم هجری.

مهروماه نو
1: اقتصاد، 71: ریاضی 3، 91: استراتژی زیست کنكور، 
93: زیست شناسی جامع کنكور، 95: کتاب آموزش و کار 
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سوم دبيرستانـ  رشته علوم 

تجربی.

مؤسسه انتشارات اميركبير
16: ققنوس، 22: یاداشت های اخوی، 43: فلسفۀ خرافات، 

167: مناظره دکتر و شيخ.

مؤسسه بوستان كتاب
23: یک حدیث،  یک داستان، 29: تاویل عرفانی،  تفسير 
باطنی، 40: زنگ یاسين، 136: بررسی دیدگاه ها درباره 
نيكوکاران؛  سيمای  آن، 153:  روایات  و  مقطعه  حروف 

تفسير سورۀ انسان.

مؤسسه خانه كتاب
تهرانی/  بزرگ  آقا  آدميت/  رکن زاده  محمد حسين   :5
سيدجالل الدین محدث ارموی/ سعيد نفيسی/ عبدالحسين 
آذر  مهدی  مشار/  خانبابا  مدیرشانه چی/  کاظم  حایری/ 

یزدی، 121: محمد تقی دانش پژوه.

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
3: توطئه قتل هيتلر؛ بررسی کودتای20 جوالی و معرفی 

عوامل مرتبط با آن.

مؤسسه فرهنگی دارالحديث
134: از قرآن بيشتر بدانيم؛ 114 پرسش و پاسخ درباره 
در  قرآن  کرائم   :166 قرآن،  شناختنامه  براساس  قرآن 

فضائل اهل  بيت عليهم  السالم.

مؤسسه فرهنگی فاطمی
69: روش های ترکيبيات 3، 70: روش های ترکيبيات 4، 
74: نام گذاری بر بی نهایت ها؛ داستانی واقعی از عرفان 
دینی و خالقيت ریاضی، 81: تاریخ ادبيات ایران )1(، 106: 
چگونه مسائل شيمی را حل کنيم، 129: مبانی فيزیک 
جلد اول؛ مكانيک/ مبانی فيزیک جلد دوم؛ ترمودیناميک،  
ارتعاش ها و امواج، 130: مسئله های ناب فيزیک؛ مكانيک.

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
33: دانشنامه نهج البالغه )جلد اول و دوم(، 82: دیوان 
خواجه شمس الدین محمد حافظ، 107: کتاب کار شيمی3 
و آزمایشگاه؛ درس،  تمرین و فعاليت های تكميلی، 108: 
توابع؛ آشنایی با توابع و نقش آن در زبان عربی، 120: 
عمومی،  و  رسمی  تربيت  نظام  در  جنسيتی  مالحظات 
123: پيش بينی،  مشاهده،  توضيح )جلداول: فيزیک(، 
127: فيزیک3 و آزمایشگاه )درس،  تمرین و فعاليت های 

تكميلی رشته علوم تجربی(. 

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت
کوثر   :44 کوتاه(،  داستان   104( زندگی  رازهای   :38
جاودان/ همای رحمت/ پيک امين/ اسوه نيایش/ پيشوای 
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آبرنگ
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بين روانمهر 
و لبافی نژاد، پ. 207 کدپستی: 1314843593،تلفن: 

02166407575، دورنگار: 02166419800

آثار فكر
تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهيد وحيد 
نظری، پ. 99، ط. 2 کدپستی: 1314675577  تلفن: 
09122004557 ،02166480882 ،02166967355

آذر ِكلك 
طبقه  سهند،  تجاری  ساختمان  آزادگان،  زنجان: 
پنجم، واحد 502 کدپستی: 4513757983، تلفن: 

02433411583 دورنگار: 02433411583

آراس 
عزتی،  پاساژ  شهدا،  راه  چهار  سنندج،  کردستان: 
طبقه اول، انتشارات آراس کدپستی: 6614636353  

تلفن: 08733128341 دورنگار: 08733128341

ک. طالیی، پ. 4 کد پستی: 1947734411 تلفن: 
 ،02122871522 ،02122556500 ،02122893988

09121053966

آيه نور 
قم: خ شهدا )صفائيه(، کوچه 24 )ممتاز(، نبش کوچه 
سوم، پالک 63، ساختمان نورالثقلين، طبقه همكف 
 02537839474 تلفن:   3715615839 کدپستی: 

دورنگار: 02537840490

ابر و باد 
تهران: خ. رسالت، نرسيده به چهار راه سرسبز، م. 55، 
ک. الهی، پ. 8، واحد 3 کد پستی: 1648787415، 
دورنگار:   09122034889  ،02177890053 تلفن: 

02177890053

ابوعطا 
ساختمان  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
 ،1314733474 پستی:  کد  چهارم  ط.  ناشران، 

آرمان رشد
تهران: خ. انقالب، بين خ دانشگاه و ابوریحان، پ. 
  38 واحد.   ،10 طبقه  فروردین،  ساختمان   ،1182
 02166486013 تلفن:   1315693567 کدپستی: 

دورنگار: 02166486011

آوای قرآن 
قم:  خ شهدا )صفائيه(، روبه روی مسجد رفعت، ک. 
سی و دو، پ. 41  تلفن: 02537741004  دورنگار: 

 02537743998

آوای نور 
شهيد  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
کد    4 واحد   2 طبقه   ،99 پ.  غربی،  نظری 
 ،02166967355 تلفن:   1314675577 پستی: 

09121083731 دورنگار: 02166480882

آوند دانش 
نوری،  ناطق  خ.  نبی،  گل  خ.  پاسداران،  خ.  تهران: 

                                      

اندیشه/ سرو آزادگی/ کليم مهرورزی/ امام رئوف/ خسرو 
خوبان/ دریای جود/ هادی امت/ شهریار نيكی/ کيميای 

دانشوری/ آفتاب کرامت.

مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان
 :46 جغرافيایی،  علوم  مجموعه   :9 تاریخ،  مجموعه   :7
مجموعه   :63 اسالمی،  حقوق  مبانی  و  فقه  مجموعه 
روان شناسی، 72: مجموعه آمار/ مجموعه ریاضي، 89: 
اجتماعی،  زمين شناسی، 112: مجموعه علوم  مجموعه 
بين الملل، 119:  روابط  و  سياسی  علوم  113: مجموعه 
مجموعه علوم تربيتی، 171: مجموعه پرستاری/ مجموعه 
داروسازی/  مجموعه  پيراپزشكی/  مجموعه  پزشكی/ 
پرستاری/  مجموعه   :172 دندانپزشكی(،  مجموعه 
مجموعه مامایی، 173: مجموعه حقوق، 174: مجموعه 

حقوق، 175: مجموعه کتابداری و اطالع رسانی.

نخستين
183: کتاب بازیگری.

نوشته
20: و این بود انشای ما، 49: پرورش و تقویت حسی برای 
بر مشكالت  اتيسم، 55: راهنمای غلبه  کودکان دارای 
)با رویكرد شناختی ـ رفتاری(، 56:  شایع روان شناختی 
راهنمای غلبه بر مشكالت شایع روان شناختی و ارتقای 
سالمت روان )با رویكرد شناختی - رفتاری(، 61: کاربرد 
آزمون های تحصيلی و شغلی در مشاوره، 64: مهار اژدهای 
خشم؛ شناخت علمی چيستی و انگيزه های خشم به همراه 

آموزش راهبردهای مدیریت خشم.

وثوق
141: تفسير باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد اول 
)حمد و بقره(/ جلد دوم )آل عمران تا نساء(/ جلد سوم/ جلد 
پنجم/ جلد هفتم/ جلد هشتم/ جلد نهم/ جلد یازدهم/ جلد 

دوازدهم/ جلد سيزدهم/ جلد چهاردهم.

همای غدير
114: خورشيد را نمی توان دید: حجاب،  ماهواره و ارتباط 
دختران و پسران، 155: طلوع،  زوال؛ بررسی راهكارهای 

قرآنی در اصالح فرهنگ جاهلی.

هنر اول
59: روان شناسی صنعتی و سازمانی، 135: اعداد در قرآن 

کریم.

نام و نشانی ناشران و توليدكنندگان
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دورنگار:   09121380479  ،02166485940 تلفن: 
0216648540

احسان 
خ.  شميران،  پيچ  از  بعد  انقالب،  خ.  تهران: 
دوم  طبقه   ،34 پ.  تهرانی،  کوچه  صفی عليشاه، 
 02177514255 تلفن:   1149615166 کدپستی: 

دورنگار: 02177514254

اكسون شيمی پارس
کرج. مهرشهر. فاز 4. بلوار امامزاده طاهر. شهرک 
پستی:  کد   51 پالک  ساحل1.  خيابان  دریا. 

3183716693تلفن: 02633501950

اكسير قلم 
مازندران- بابل: خ. مدرس، ک. ماکان )رسولی 24( 
 01132325949 تلفن:   4714619787 کدپستی: 

دورنگار: 32325949011

الگو 
الف، پ.  دوم  بيستون، ک.  فاطمی، خ.  م.  تهران: 
9 کدپستی: 1431653784 تلفن:02188993030، 

09121576523 دورنكار: 02188993030

امام علی بن ابيطالب)ع( 
قم: خ. شهدا، ک. 22، پ. 15کد پستی: 3715616784 
دورنگار:   09121127720  ،02537744241 تلفن: 

02537840099

انتشارات جی 5
مطهری،  خ.  ابتدای  آزادگان،  ميدان  کرج:  ـ  البرز 
جنب بانک پارسيان، ساختمان ماهان، ط. 6، واحد 
18 کدپستی: 3143934641 تلفن: 02634470803

ايده پردازان چكاد 
تهران: خ. ایرانشهر جنوبی، ک. کامل، بن بست: گل، 
پ.2، واحد 6، ط. 4 کدپستی: 1581664717 تلفن: 

 09124221810 ،02188840794

ايده گستر 
قم: خ. معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، پ. 304/1 
کدپستی: 3715699789 دورنگار: 02537841223

ايران باستان 
نرسيده  آزادی،  خ.  ابتدای  انقالب،  ميدان  تهران: 
ط.3   ،37 پ.  مقام،  قائم  ک.  شمالی،  جمالزاده  به 
کدپستی: 1418914518  تلفن:  8- 02166903165، 

09121461031  دورنگار: 02166435641
باهدف 

پایين تر  جلفا،  خ.  سيدخندان،  شریعتی،  خ.  تهران: 

بن بست  شفاپی،  کوچه  ارسباران،  فرهنگسرای  از 
تلفن:   1541616911 کدپستی:   1 پ.  یكم، 

02126703262 دورنگار: 02126703262

بعثت 
تهران: خ. انقالب، خ. 16 آذر، نبش ک. بهنام، پ. 36، 
ساختمان بعثت، واحد نيم طبقه کدپستی: 1417954493 

تلفن: 02166419899 دورنگار: 02166498465

بهاردخت 
خ.  امام،  شهرک  تبریز:  شرقی-  آذربایجان 
کد  دوم  ط.  سوم،  پله  راه   ،9 بلوک  رضوان، 
 ،04135550697 تلفن:   ،5184943585 پستی: 

09148020424 دورنگار: 04135555393

به نشر 
تهران: خ انقالب، خ. کارگر شمالی باالتر از چهارراه 
نصرت، ک. طاهری پ. 16 طبقه سوم کدپستی: 
دورنگار:   02188951740 تلفن:   1417983181

02188951739

پرنيان انديش 
یزدانيان  انتهای  اختياریه،  م.  پاسداران،  خ.  تهران: 
تلفن:   1958713815 کدپستی:   3  .J  ،1 پ.   ،1

02122569274 دورنگار: 02122569274

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
ساختمان  معلم،  خ.  ابتدای  شهدا،  چهارراه  قم: 
کدپستی:  اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
دورنگار:   02537832833 تلفن:   3715616439

02537832833

پيدايش
وحيد  خ.  رازی،  فخر  خ.  انقالب،  خ  تهران: 
تلفن:    1314733961 کدپستی:   59 پ.  نظری، 

09125443418  ،66401514 ،02166970270

پيشروان 
تهران: م. انقالب، خ. فخررازی، خ. وحيد نظری، پ. 59

 ،02161094311 تلفن:  پستی:1314764966  کد 
09121135787 دورنگار: 02161094182

تخته  سياه 
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. وحيد نظری، 
جنب هتل آپارتمان پارس، پ. 99، ط. اول، واحد 2 و 
3 کدپستی: 1314675619 تلفن: 02166400330، 
09123365580 ،02166481336 ،0216640300

تيمورزاده 
تهران،: خ. کریم خان زند، نبش ميرزای شيرازی، 

شماره 111، ط. سوم شرقی کد پستی:1597985735 
تلفن: 02188809090، تلفن همراه: 09121120456 

دورنگار: 02188809898

جامعه القرآن الكريم 
اول دست  فرعی  معلم 10، ک. 6،  معلم،  خ.  قم: 
تلفن:   3715696738 کدپستی:   6 پ.  راست، 

02537746882 دورنگار: 02537730009

جمال 
قم: خ. معلم، معلم 21، ک. نهم، پ. 422 کدپستی: 
دورنگار:   02537742528 تلفن:   3715797744

02537837074

چكامه ی باران 
البرز – کرج: بلوار مؤذن، ابتدای شهرک جهازی ها، 
پ. 31 کدپستی: 371411 تلفن: 02634495602 

دورنگار: 02634495602

خرسندی 
لبافينژاد،  خ.  رازی،  فخر  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
نرسيده به خ. دانشگاه، پ .174، طبقه 2 کدپستی: 
تلفن   02166971034  -5 تلفن:   ،1314883934

همراه: 09123083863 دورنگار: 21669710340

دارالعلم 
تجاری  ساختمان  فروردین،   12 خ.  انقالب،  خ. 
ناشران، پ. 16/18 کدپستی: 1314733497 تلفن: 

02166955405 دورنگار: 02166973809

دانشگاه امام صادق عليه السالم 
تهران: پل مدیریت، دانشگاه امام صادق)ع(، ساختمان 
پژوهشی  معاونت   ،5 طبقه  کنی،  مهدوی  آیت اهلل 
 02188575025 تلفن:   1465943681 کدپستی: 

دورنگار: 02188094915

دانش نگار
تهران: خ. انقالب، خ. منيری جاوید، خ. وحيد نظری، 
تلفن:   1314683171 کدپستی:   3 ط.   ،142 پ. 

02166400220 دورنگار: 02166400110

درج سخن
خراسان شمالی ـ بجنورد: بلوار استقالل، استقالل 
تلفن:   9415653913 کدپستی:   14 پ.   ،22

  09331842548 ،05832260309

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
تهران: خ. پاسداران، ميدان هروی، خ. وفامنش، خ. آزادی، 
خ. افتخاریان، ک. مریم، پ. 23 کدپستی: 1669747414 

تلفن: 02122940054 دورنگار: 02122956401

ان
دگ

كنن
يد

تول
ن و 

شرا
ی نا

شان
 و ن

ام
  ن



63 دورهدومآموزشمتوسطه)1(

دفتر نشر معارف
کدپستی:   3 پ.  دوم،  و  سی  ک.  شهدا،  خ.  قم: 
  0253774000  -4 تلفن:   0253715647867

دورنگار: 02537744646

راه انديشه
ک.  جنوبی،  جمال زاده  خ.  نبش  آزادی،  خ.  تهران: 
کدپستی:    14183-483 ص.پ:   7 پ.  جمشيد، 
 -8  ،02166421542 تلفن:   1313884471
 ،02166424517 ،02166421549 ،02166916284

09121219668

سايه گستر 
قزوین: چهارراه نادری، روبه روی بيمارستان بوعلی، 
جنب داروخانه قانون، پ. 310، طبقه دوم، واحد 4 
کد پستی: 3413673699، تلفن: 02833235305، 
 09121816803 همراه:  تلفن   ،02833238033

دورنگار: 02833238033

سمت 
یادگار  پل  غرب  احمد،  آل  جالل  بزرگراه  تهران: 
امام)ره(، سازمان مطالعه و تدوین )سمت( کدپستی: 
دورنگار:   02144246260 تلفن:   1463645851

02144246260

سيزده
تهران: کوی نصر )گيشا(، خ. سی و یكم )مرادی(، پ. 47. 
واحد.1 کدپستی: 1447915111 تلفن: 02188245805، 

09123378016 دورنگار: 02188245805

شركت آوای هوشمند قلم
تهران: ابتدای خ. شهيد بهشتی، خ. کاووسی، ک. 
نكيسا، پ. 34، ط. 3  تلفن: 6- 02188141596، 

09121132396 دورنگار: 02188141596

شركت انتشارات علمی و فرهنگی
تهران: بلوار نلسون ماندال )خ. افریقا(، ضلع جنوبی 
چهار راه حقانی )جهان کودک(، ک. کمان، شماره 
25، طبقه هفتم کدپستی:  1518736313، تلفن: 

70- 02188774569 دورنگار: 02188774572 

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش 
بن بست  انقالب،  به  نرسيده  فلسطين،  خ.  تهران: 
کدپستی:   110 واحد   ،7 شماره   ،1 حاجيان 
دورنگار:   02166962555 تلفن:   1416933341

02166484564

شركت انتشارات ويژه نشر 
تهران: خ. انقالب، خ. شهيد نجات اللهی )ویال(، ک. 
تلفن:  کدپستی: 1599686411  پ. 1  هواپيمایی، 

02188910091 دورنگار: 02188910430

شركت نشر كتاب هرمس
تهران: خ. وليعصر، باالتر از ميدان ونک، بعد از برج نگار، 
شماره 2493 طبقه سوم کدپستی: 1969833316  
دورنگار:   09121096082  ،02188790619 تلفن: 

02188790616

شوق 
اسالمی، کوچه  –  ساری: خ. جمهوری  مازندران 
شهيد دادگر، پ. 56 کدپستی: 4816684363 تلفن: 

01133354328 دورنگار: 01133265252

صفار 
تهران: ميدان انقالب، مقابل سينما بهمن، بازارچه کتاب، 
پ. 6 کدپستی: 1314663661 تلفن: 02166408487، 

09124074073 دورنگار: 02166408487

ضريح آفتاب 
هشت،  خمينی  امام  خ.  مشهد:  رضوی-  خراسان 
کدپستی:  پرورش،  و  آموزش  کل  اداره  جنب 
دورنگار:    051-32280166 تلفن:   9133714165

051-32212224

طبيب 
کدپستی:   68 شماره  آذر،   16 خ.  کشاورز،  بلوار  تهران: 
1417994671 تلفن: 02183383 دورنگار: 02188971112

طاليی
خ.  فلسطين،  به  نرسيده  طالقانی،  خ.  تهران: 
 2 واحد   ،11 پ.  پارس،  ک.  جنوبی،  سرپرست 
  ،02166483066 تلفن:   1416893571 کدپستی: 

09126016419 دورنگار: 02166415233

طلوع دانش 
مترو  ایستگاه  روبه روی  پيروزی،  خ.  شهدا،  م.  تهران: 
شيخالرئيس، ک. رستمی، پ.1 کدپستی: 1778674611 تلفن: 

0218834568، 09122340228، دورنگار: 02133646801

عالمه بهبهانی 
قم: ميدان شهدا، خ. معلم، معلم 8، پ. 14 کدپستی: 
دورنگار:   02537742367 تلفن:   3715616636

02537741449

علم 
دفتر 1: تهران: خ. انقالب، مقابل درب اصلی دانشگاه 
تهران، پ. 1224/ دفتر 2: تهران: خ انقالب، خ. 12 
فروردین، خ. شهدای ژآندارمری، بن بست گرانفر، پ. 
 1314665935 کدپستی:  غربی  همكف  واحد   ،4

تلفن: 02166412358 دورنگار: 02166413439 

فدک ايساتيس 
تهران: ميدان انقالب، خ. منيری جاوید، بين لبافی نژاد 
و جمهوری، ساختمان 10 کدپستی: 1314933744 

تلفن: 66481096 دورنگار: 02166469830

فرهنگ دانشجو 
خ.  پيچ شميران،  به  نرسيده  انقالب،  خ.  تهران: 
کد   599 واحد   ،5 ط.  بهار،  برج  جنوبی،  بهار 
 ،02177616351 تلفن:   ،1561636565 پستی: 
 09123137595 ،02188334217 ،02177616482

دورنگار: 02188334217

فكر بكر 
دفتر 1: خراسان جنوبی -  بيرجند: خ. غفاری، حد 
فاصل 10 و 12/ دفتر 2: تهران: خ. ستارخان، بعد از 
تهران ویال، پ. 583، واحد 10 تلفن: 05632425034 

دورنگار: 05632425034

فيض كاشانی 
تهران: ميدان بهارستان، خ. صفی علشاه، پ. 116 
 02177523009 تلفن:   1147946711 کدپستی: 

دورنگار: 02177528793

قديانی 
 12 خ.  دانشگاه،  مقابل  انقالب،  خ.  تهران: 
 90 پ.  شرقی،  ژاندارمری  شهدای  خ.  فروردین، 
 ،02166404410 تلفن:   ،1314733861 کدپستی: 
 09121143973 ،02166403264 ،02166975789

دورنگار: 02166403264

قرآن و اهل بيت نبوت)ع( 
تهران: بلوار کشاورز، خ. 16 آذر، نرسيده به خ. پورسينا، پ. 
25، درب حياط تلفن: 02188536795، 02189773148، 

09352011823، دورنگار: 02189773148

قو
تهران: ميدان وليعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ک. 
نوربخش، پ. 40  کدپستی: 1415875444 تلفن: 
دورنگار:   09123451327  ،02188813412-14

02188903798

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
تهران: خ. شهيد بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب 
سينما کانون، پ. 22 و 24 کدپستی: 1511647416، 
دورنگار:   02188715545  ،02188729284 تلفن: 

02188715545

كتاب ابرار 
امام،  یادگار  بزرگراه  به  نرسيده  آزادی،  خ.  تهران: 
هوشيار،  دکتر  ميدان  شرقی  ضلع  شهيدان،  خ. 
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تلفن:   1343643373 کدپستی:   2 واحد   ،5 پ. 
02166157338 دورنگار: 02189775204

كتاب آبان
بست  بن  رازی،  فخر  خ  انقالب،  خ  تهران: 
اول واحد 10 کدپستی:  داریان، پ. 2، ط.  فاتحی 
دورنگار:   02166955012 تلفن:   1314734866

02166401643

كتاب تارا 
تهران: خ. انقالب، بين خ. بهار جنوبی و مفتح، خ. 
تارا  کتاب  انتشارات  جنوبی  واحد   ،8 پ.  خاقانی، 
 02188824914 تلفن:   1571616817 کدپستی: 

دورنگار: 02188824914

كتاب درمانی 
تهران: ميدان انقالب، خ. کارگر جنوبی، ک. کامياب، 
بن بست یكم، پ. 2 کدپستی: 1318794755 تلفن: 

02166423370 دورنگار: 02166928429

گل آذين 
تهران: خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. لبافی نژاد، ساختمان 
112، پ. 146، ط. اول، واحد 4 کدپستی: 1315634755 
دورنگار:  تلفن: 02166970816-7، 02166970817 

02166970817

مبتكران 
وحيد  شهيد  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
تلفن:   ،1314764965 پستی:  کد   59 پ.  نظری، 

02161094311 دورنگار: 02161094182

محراب فكر
خراسان جنوبی ـ بيرجند: بلوار جماران، خ عبدالعلی 
بيرجندی، عبدالعلی 5، پ. 25  کدپستی: 9718611748 
دورنگار:   09126220662  ،05632445653 تلفن: 

05632445653

محراب قلم 
شهدای  خ.  فروردین،   12 خ  انقالب،  خ  تهران: 
  3715699899 پستی:  کد   104 پ.  ژاندارمری، 

تلفن: 02166490879 دورنگار:  02166465201

مرآت 
تهران: خ. کریمخان زند، ابتدای خردمند شمالی، پ. 
تلفن:  کدپستی: 1585814386  چهارم  طبقه   ،80

02188813520 دورنگار: 02188813519

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

 02537839305  -9 تلفن:   0253713743891
دورنگار: 02537839105

منشور سمير 
تهران: خ. انقالب، خ. کارگر جنوبی، ک. رشتچی، 
تلفن:   1234567890 کدپستی:   4 واحد   ،13 پ. 

02166946656 دورنگار: 02166946656

مهروماه نو 
چهارراه  از  بعد  فروردین،   12 خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
لبافی نژاد، ک. مينا، پ. 37 کدپستی: 1314945481 تلفن: 
 09125151087 ،02166968589 ،02166408400-3

دورنگار: 02166408400

مؤسسه انتشارات اميركبير 
)چهارراه  استقالل  ميدان  جمهوری،  خ.  تهران: 
ساختمان  شرقی  جنوب  ضلع  سابق(،  مخبرالدوله 
شكوفه  کتاب های  سوم  طبقه  اميرکبير  انتشارات 
 02133926622 تلفن:   1143817818 کدپستی: 

دورنگار: 02133926622

مؤسسه بوستان كتاب 
 17 پ.   ،14 معلم  معلم،  خ.  شهدا،  چهارراه  قم: 
 02537742155 تلفن:   3715799717 کدپستی: 

دورنگار: 02537742154

مؤسسه خانه كتاب 
تهران: خ. انقالب، بين صبا و فلسطين جنوبی، پ. 
پستی:  صندوق  ایران  کتاب  خانه  مؤسسه   ،1080
تلفن:   ،1315773411 کدپستی:   13145  –  313
 09126025412 ،02166414360 ،02166414950

دورنگار: 02188318653

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 
ابوریحان،  و  دانشگاه  خ.  بين  انقالب،  خ.  تهران: 
روبروی سينما سپيده، پ. 1182، ساختمان فروردین، 
 ،1315693567 پستی:  کد   38 واحد  دهم،  طبقه 
دورنگار:  تلفن: 02166486013، 09127965245، 

66486011

مؤسسه فرهنگی دارالحديث 
قم: چهارراه شهدا، خ. معلم، روبه روی اداره برق، نبش 
کوچه 12، پ. 125 کدپستی: 3715616385 تلفن: 

02537740545 دورنگار: 02537740571

مؤسسه فرهنگی فاطمی 
تهران: م. فاطمی، خ. جویبار، خ. ميرهادی شرقی، 
تلفن:  کدپستی: 1415884741،  واحد 2   پ. 14، 
  09122024203 ،09124368956 ،02188945545

دورنگار: 021888944051

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسيده به پل کریمخان زند، ک. 
شهيد حقيقت طلب، پ. 8 کدپستی: 1598857911 تلفن: 
 ،02188800324-9  ،02188924752   ،02188924750
02177903809، 09121170068  دورنگار: 02188903809

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت 
تهران: خ. استاد نجات اللهی، پایين تر از خ. طالقانی، 
 ،1599813813 کدپستی:   26 پ.  بيمه،  ک. 
 ،02188894294  ،02188809787 تلفن: 
 09126908169 ،02188894293،02188894290

دورنگار: 02188894290

مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان 
جوان

تهران: خ. حافظ، خ. جامی، خ. شهيد محمدبيک، 
پ. 14، طبقه دوم کدپستی: 1137834665 تلفن: 

02161978000 دورنگار: 02166753226

نخستين
تهران: خ انقالب، خ 12 فروردین، تقاطع روانمهر، 
 ، تلفن:   1314713115 کدپستی:   .227 پ 
دورنگار:   09123067797  ،02166498148

 02166418979

نوشته 
چهارراه  به  مانده  متر  صد  فلسطين،  خ.  اصفهان: 
نوید  ساختمان  اتوبوس،  ایستگاه  پشت  فلسطين، 
-32226445 تلفن:   ،8143984136 پستی:  کد 
 ،031  -32208610  ،031-32208610  ،031

09133162070 دورنگار: 0313228610

وثوق 
قم: خ. صفایيه )شهدا(، ک. 28، ک. نهم، پ. 159 
 02537735700 3715634984تلفن:  کدپستی: 

دورنگار: 02537735700

همای غدير 
قم: خ. شهيدان فاطمی، انتهای ک. 30، ک. شهيد 
اسحاقی، پ. 199 کدپستی: 3715676933 تلفن: 

02537837111 دورنگار: 02537837111

هنر اول 
آذربایجان شرقی ـ تبریز: خ. گلكار، خ. نصر، ک. 
تلفن:   5156946641 کدپستی:   139 پ.  سينا، 

04133284738 دورنگار: 04133284738
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