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مقدمه

 مراجع سوي از معين هدفي با و خاص درسي برنامه اساس بر درسي هايكتاب

 در معين زماني چارچوب در و تدوین پرورش و آموزش وزارت در صالح ذي

 متوسط سطح درسي هايكتاب تدوین در معموالً. شوندمي تدریس كشور سراسر

 یک از درسي كتاب صفحات این، بر افزون. شودمي گرفته نظر در آموزاندانش

 یک طول در آن تدریس كه است اياندازهبه آن حجم و رود نمي فراتر معين حد

 . باشد ممکن و ميسر تحصيلي سال

 یک به متعلق همه كه زماني تيح كالس، یک آموزاندانش همه كه است بدیهي

دانش طبعاً. نيستند ذهني توانایي و دانش از واحدي سطح در هستند، منطقه

 تمرین و كوشش نيازمند ميانگين، حد به رسيدن براي كالس ترضعيف آموزان

 فرصتي از تا دارند را امکان این ميانگين، حد از باالتر آموزاندانش و بيشترند؛

 هايكتاب وجود كه است دالیلي تریناصلي از یکي ،امر این. بگيرند بهره خود هايمهارت و دانش شگستر براي موجود،

 . كندمي توجيه را هاآن از منديبهره و تربيتي و آموزشي

 طریق از و باشد داشته بيشتري الفت و انس یادگيري هايشيوه از یکي با است ممکن آموز،دانش هر كه است این دیگر دليل

مي بهره درسي مفاهيم آموزش براي متنوعي هايشيوه از آموزشي هايكتاب مؤلفان طبعاً. بياموزد بهتر را نياز مورد مطالب نآ

 خود كالسي آموزش كنار در هاشيوه این از تواندمي یادگيري، در خود موفقيت ميزان و ذائقه اساس بر آموزدانش كه جویند

 .دنبگير بهره

دانش منديبهره از كه هستند دیگري دالیل از آموزاندانش بين بومي و اقليمي هايتفاوت درسي، هايكتاب حجم محدودیت

 . كنندمي پشتيباني آموزشي هايكتاب از آموز

 تجهيزات و وسایل پویانمایي، افزار،نرم فيلم، مانند مکتوب غير تربيتي و آموزشي منابع از استفاده فناوري، مدد به امروزه

 اكنون نيز، غيرمکتوب استاندارد آموزشي منابع معرفي و ارزیابي و است یافته ايگسترده رواج نيز یادگيري در ...و آموزشي

 كه تربيتي و آموزشي منابع فهرستگان انتشار و تدوین. دهدمي تشکيل را آموزشي تکنولوژي و انتشارات دفتر وظایف از بخشي

 اينسخه. است گرفته صورت مبنا همين بر گيرد،دربرمي را منتخب غيرمکتوب و توبمک تربيتي و آموزشي منابع از ايمجموعه

 . است شده ارسال كشور سراسر مدارس براي 1396 ـ 97 تحصيلي سال آغاز در مذكور، فهرستگان از

 

 تربيتيوآموزشيهايکتابانواع

 ايصبغه كه داستاني هاي كتاب: شوندمي تقسيم كلي دسته دو به مجموعه این در شده معرفي تربيتي و آموزشي هايكتاب

 انگيزخيال شعرهاي یا داستان قالب در و مستقيم غير صورت به را آن هستند، اينکته آموزش پي در هم اگر و دارند تخيلي

 وسعت را او واژگان دایره و خواننده ذهن ظرف فردي، هايتجربه به افزودن ضمن هاكتاب از دسته این خواندن. كنندمي بيان

 .نيز اثرگذارند فرد تحصيلي هايموفقيت و یادگيري در اما اند؛مستقيم آموزش فاقد گرچه هاكتاب این. بخشد مي
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 كلي عنوان زیر را هاآن ما كه هستند غيرداستاني هايكتاب گيرند، مي بهره گویيمستقيم از موضوعات بيان در هكدیگر، دسته

 . آموزشيكمک هايكتاب درسي،كمک هايكتاب: كنيممي تقسيم گروه دو به و مدهي مي قرار آموزشي هايكتاب

 و هاهدف اساس بر جبراني آموزش كردن فراهم و یادگيري تعميق و تکميل تقویت، تسهيل، منظور به درسي كمک هايكتاب

 وابسته درسي برنامه هاي هدف به الزاماً اهكتاب این. شوندمي تنظيم و تهيه خاص تحصيلي پایه و دوره درسي هايبرنامه

 تحصيلي پيشرفت ارزشيابي و سنجش هاي كتاب تمرین، هايكتاب یادگيري، هايفعاليت و كار هايكتاب شامل كه هستند

 .شوند مي خاص پایه یک به مربوط اغلب و هستند محورفعاليت هايكتاب و آموزاندانش

 توسعه انگيزه، ایجاد منظور به و نيستند وابسته یا پایه تحصيلي دوره درسي برنامه به لزوماً اما آموزشيكمک هايكتاب

 شامل و شوندمي تدوین یادگيرنده ارتقاي و اجتماعي روابط رشد عملي، مهارت پرورش علمي، سواد و دانش افزایش یادگيري،

 روشي و مهارتي و آموزاندانش براي عملي و اینديفر هايمهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان براي افزایيدانش هايكتاب

 .هستند معلمان براي

 

 زد؟کتابگزینشبهدستبایدچرا

 لزوم همچنين و آموزشي استانداردهاي با هاكتاب از توجهي قابل بخش تناسب عدم و آموزشي هايكتاب روزافزون انتشار 

 گذاري،سياست با پژوهش سازمان تا است شده موجب مناسب، يهاخواندني از گيريهبهر براي زمان از بهينه استفاده

 نقش حمایتي، و تشویقي هايسياست خصوصاً مناسب، هايسياست اتخاذ و غيردرسي هايكتاب توليد استانداردسازي

 .كند ایفا آموزشي هاي كتاب پدیدآورندگان هدایت در مؤثرتري

 ـ یاددهي فرایند تقویت و آموزشي محيط توسعه در مؤثر هاي گام از زشي،آمو و علمي هايكتاب بنديطبقه و شناسایي شک بي

 .رود مي شمار به كشور آموزشي نظام تقویت در كارآمد ابزاري و شود مي محسوب یادگيري

 

 تربيتيوآموزشيمنابعدهيساماندبيرخانهتشکيل 

 هاي كتاب توليدكنندگان توان كه شد آغاز دفه این با 1378 سال در «آموزشي هايكتاب بخشيسامان طرح» اجراي  

 عرصه در كه را ايآشفته بازار و شود هدایت موجود خألهاي پركردن و معلمان و آموزاندانش واقعي نيازهاي سوي به آموزشي،

 منابع دهي انسام» نامه آیين تصویب با طرح این دامنة بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده وجود به آموزشي هاي كتاب توليد

 به آموزشي كتاب حوزه از 1389 سال شهریور در پرورش، و آموزش عالي شوراي توسط «ها رسانه و مواد: تربيتي و آموزشي

.است شده داده گسترش تربيتي و آموزشي هاي رسانه و منابع همه
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 موظف آموزشي ریزي برنامه و پژوهش سازمان نامه، آیين این 5 ماده در   

 جمله از گوناگون انحاي به 828 مصوبه اهداف تحقق براي است شده

 با ارتباط برقراري نمایشگاه، و جشنواره برگزاري استاندارد، نشان اعطاي

 و مواد توصيفي فهرستگان تهيه و ذیربط دولتي غير و دولتي نهادهاي

 استاندارد منابع و مواد عرضه و توليد از تربيتي و آموزشي هاي رسانه

  .كند پشتيباني و حمایت

 هر تبليغ و عرضه خرید، كه است كرده تأكيد صراحت به نيز 6 ماده در   

 منابع از صرفاً آموزشي، واحدهاي در تربيتي و آموزشي منبع گونه

 .بود خواهد مجاز استاندارد
 

 آموزشىهايکتابتوصيفىفهرستگانتهيه

 با و تربيتي و آموزشي نابعم دهيسامان نامةآیين 6 و 5 ماده به عنایت با  

 كه آموزشي و علمي هاي كتاب بندي طبقه و شناسایي اهميت به توجه

 است، آموزشي نظام و یادگيري ـ یاددهي فرایند تقویت در مهم گامي

 هاي كتاب خصوصاً استاندارد، و مناسب تربيتي و آموزشي منابع معرفي

. شود مي گيريپي ایياجر راهکار و ضرورت یک عنوان به تربيتي و آموزشي

 را استثنایي كودكان وپرورش آموزش و تحصيلي دوره پنج مناسب هايكتاب كامل فهرست كه رشد، هاي نامهكتاب توليد

به صورت الکترونيکي در پایگاه 1395سال  از و است شده منتشر و چاپ عنوان 80 در 1394 سال تا گيرد،دربرمي

samanketab.roshd.ir ارگذاري شده است.ب هدف همين با 

 
نامهجدولفراوانيموضوعاتدرکتاب

 فراواني موضوع ردیف فراواني موضوع ردیف

 9 عمومي 10 2 برق 1
 10 كشاورزي 11 3 بهداشت و كودكياري 2
 2 گردشگري وهتلداري 12 25  دنيب تربيت 3
 68 مدیریت خانواده 13 13 حسابداري و بازرگاني  4
 5 يکمکان 14 85 داستان 5
 6 نثر ادبي و خاطره 15 12 رایانه 6
 6 نامه نمایشنامه/ فيلم 16 11 شعر 7
 39 هنر 17 69 علوم تربيتي 8
 367 جمع  2 عمران 9

 

 بيشتر منابع با آشنايی
 تربيتي رشد و آموزشي نامه منابع كتاب

 و آموزشي منابع اما شود؛مي منتشر ساليانه

مورد  پيوسته طور به نيز سال طول در تربيتي

 .شودمي معرفي گيرد و قرار مي بيارزیا
 

 این به روزبه و تربيش منابع دیدن براي

 :فرمایيد مراجعه ها نشاني

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

:مكتوب منابع کيفيت کنترل سامانه  
http samanketab roshd ir 

 

:مكتوب غير منابع کيفيت کنترل سامانه  

http standard roshd ir 
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 از و است، سال منتخب تربيتي و آموزشي منابع شامل كه است تربيتي و آموزشي منابع فهرستگان انتشار و تدوین بر افزون این

 .شودمي فرستاده كشور هايشگاهآموز تمام به و توليد 1395 سال

 سال دوم نيمه در معموالً كه رشد تربيتي و آموزشي هايكتاب جشنواره در ها،نامهكتاب در شده معرفي هايكتاب است گفتني

  .خيزند برمي رقابت بهباهم  تربيتي و آموزشي تقدیري و برگزیده كتاب عنوان تصاحب سر بر شود، مي برگزار

 
 

 رشدنامهکتابتوليدفرایند

 منتشر و آماده آموزشي هاي دوره درسي برنامه با مرتبط و مناسب هاي ب كتا توصيفي فهرست ارائه هدف با «رشد نامهكتاب»   

 ياراخت در ها، كتاب. شود مي آغاز تحصيلي گانهپنج هايدوره در دبيرخانه به رسيده هاي كتاب تفکيک با فرایند این. شود مي

 شده، تعيين هايمعيار اساس بر كارشناس هر و گيرد مي قرار مجرب و ورزیده معلمان و درسي برنامه با آشنا كارشناسان

 باشد؛ آورده دست به را ممکن امتياز كل از درصد 60 حداقل باید قبولي، نمره گرفتن براي كتاب هر. دهد مي آن به امتيازي

 .نباشد تر پایين درصد 60 از نيز كتاب صاصياخت بخش امتياز كهاین به مشروط

 هايویژگي درباره دقيقي و جزئي هاي پرسش شده، تعيين معيارهاي و هاشاخص براساس استفاده، مورد هاينامهپرسش در   

 مورد كتاب تدوین در آیا: دهد پاسخ پرسش سه به باید كارشناس هر كلي طور به اما است؛ شده طرح كتاب اختصاصي و عمومي

 جمع محتواي آیا پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده رعایت آموزشي كتاب یک الزم هاي چهارچوب و استانداردها بررسي،

 اگر و شود؟ گرفته كار به مناسب آموزشي ماده یک عنوان به تواند مي و دارد هماهنگي و همسویي ما درسي برنامه با كتاب این

 هنرجویان، آموزان، دانش براي است؛ مناسب مخاطب گروه یا مخاطب كدام براي كتاب نای است مثبت نيز پرسش این پاسخ

 ؟دانشجومعلمان یا مدیران پرورش، و آموزش كارشناسان هنرآموزان، معلمان،

 

 داریدروپيشکهاينامهکتاب

 را آن از قبل سال یک و 1395 سال اول چاپِ مناسب آموزشي هايكتاب توصيفي فهرست نامه،كتاب از شماره این   

 شده انتخاب رسيده كتاب عنوان 498 مجموع از كه شوید مي آشنا مناسب كتاب عنوان 367 با نامه كتاب این در. گيرد دربرمي

 . اند شده داده تشخيص( عنوان 130) نامناسب یا( عنوان یک) غيرمرتبط هاكتاب بقيه. است

 عنوان،20سوره مهر با  انتشارات به ترتيب به نامه كتاب این در شده معرفي بمناس هاي كتاب ترین بيش ناشر، 131 ميان از   

 هدایت هنري فرهنگي مؤسسه. دارد تعلق عنوان15كانون پرورش  فکري كودكان و نوجوانان با عنوان و  16آونددانش با 

 كتاب ارسال در را مشاركت ترین به ترتيب بيشعنوان  24با  و رهرو پویاعنوان  25با ، ورزش عنوان 33با  جوان فرهيختگان

 از مناسب كتاب عنوان 68 و 69، 85 با ترتيب به مدیریت خانوادهو علوم تربيتي  ،داستان نيز موضوعات بين در .داشتند

 .برخوردارند فراواني ترین بيش

 

 اطالعاتتنظيمشيوه

 به موضوع هر در و «موضوع»اساس بر هاكتاب عناوین تنظيم نامه، كتاب در مناسب كتاب وجويجست سهولت منظور به

 .است گرفته ورتص الفبا حروف تفکيک
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 براي را مناسب كتاب یافتن كه است شده آورده آن شناختيكتاب اوليه اطالعات و محتوا از اي چکيده كتاب، هر معرفي در

 عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و خانوادگي نام كتاب؛ شماره: است زیر موارد شامل اطالعات این. كند مي آسان خواننده

 پایه كتاب؛ مخاطب گروه كتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ دگيخانوا نام و نام كتاب؛

.كتاب چکيده و كليدي كلمات تحصيلي؛



 کتابهاينمایه

 تا است شده تنظيم نيز ناشر نشاني و نام و پدیدآورندگان، نام كتاب، عنوان اساس بر هایينمایه نامه، كتاب هر پایان در   

 هر به متن، در. یابند دست  مناسب منابع به خود، نياز به توجه با بتوانند مخاطبان سایر و والدین كارشناسان، مربيان، ان،معلم

 ها شماره این به را ما و اند شده مرتب ها شماره این اساس بر كتاب هاي نمایه. است شده داده اختصاص ردیف شماره یک كتاب

 .وجوست جست قابل ب و كنترل كليد دو با نيز نامهكتاب الکترونيکي هايایلف كهاین ضمن دهند؛ مي ارجاع

 
  

 نامهکتابایندرماهمکاران

 دقت و حوصله ها كتاب بررسي در خصوصاً و اند رسانده یاري ما به متعددي همکاران نامه كتاب این سازي آماده و توليد در   

 به بردیم، بهره هایشانهمکاري و نظرات از مجموعه این سازي آماده در كه معلماني و كارشناسان اسامي. اند بسته كار به زیادي

 :از عبارتند موضوع ترتيب

 پور، غالمرضا شمسایي، محمود صموتي، محسن كياالشکي مجتبي انصاري برق: ■

 اكرم دهقاني، سارا فرجاد بهداشتوکودکياري: ■

 ادآزمون،معصومه سلطان رضوانفرمحمدي،جوطيبه ارشاد، علي شاه بدني:تربيت ■

 شاهيعطاران، داود سلطاني، كبري نورعليبتول آقا حسابداريوبازرگاني: ■

 زادهمحمدعلي قرباني، حبيب یوسف داستان: ■

 محمدرضا شکرریز رایانه: ■

 حسين احمدي، محمدحسن حسينيشعر: ■

 امير رون، محمود معافي علومتربيتي: ■

 مالک مختاري عمران: ■

 حسين اكبرلو، جليل تاجيک، حميد احدي کشاورزي: ■

پيشه، محمدرضا قدیربانو بابایي، محبوبه خلفي، سعيد راصد، ابراهيم شکا، فرهاد صبري، خليل صداقتمحرم مدیریتخانواده:■
 زاده، مهربان ميالني، فرحناز نژادي، سيدرحمن هاشمي

 ني، حميد یزدانيگلفرابهادر بهادران، ناصرجماديامير :مکانيك ■

 لو، حسن مخلصيانزاده، طيبه كنشرابعه شيخ مواد: ■

 حسين احمدي نثرادبيوخاطره: ■

نژاد، مژگان اصالني، خدیجه بختياري، مهرانگيز دژآگاه، جواد رضایيان، فاطمه صنعتي، بشري گلصدیقه آجورلو، پرستو آریا هنر: ■
 بخش، رضا مهدوي،حسين احمدي
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نامهکتاباینازتفادهاسراهنماي
اجمالي  معرفي ضمن اطالعات این. است شده داده نشان زیر نمونه صورت به كتاب، یک به مربوط اطالعات راهنما، این در

 .است مناسب مخاطبان از گروه كدام براي و دارد محتوایي چه كتاب كه گوید مي ما به كتاب،

 

، نامه(، نام خانوادگي و نام مؤلف )یا مؤلفان( شماره مدخل كتاب )در این كتاب این اطالعات به ترتيب شامل موارد زیر است:

مخاطب  عنوان مجموعه و عنوان كتاب، عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، تعداد صفحات، قطع كتاب، 

 كتاب و در صورت نياز پایه تحصيلي، كلمات كليدي و باالخره چکيده كتاب. 
 

 كتاب، فرستادن يا نامه كتاب اين درباره خود هاي ديدگاه نبيا براي
 منابع دهي سامان دبيرخانه آموزشي، تكنولوژي و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان شمالي، ايرانشهر خيابان زند، كريمخان خيابان تهران، نشاني: به

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

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست هاي ديدگاه دريافت آماده



16ايوکاردانششمارهنامهفنيوحرفهکتاب  

اي و كاردانش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفه فهرست توصيفي كتاب  

 7 

 ايوکاردانشکتابهايمناسبدورهفنيوحرفه

 برق

 

1 . ي مدرسه برهانمؤسسه فرهنگ: تهران.هاگذارانآنمخابراتوارتباطاتدوربردوپایه. معتمدي، اسفندیار.
 9789640810354 شابك:. وزیري. ص204. 1395

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 فناوري اطالعات و ارتباطات، وسایل ارتباطيکلماتکليدي:
 اني انگيزه برقراري ارتباط انس. پردازد ها مي هاي گوناگون آن ميان انسان كتاب پيش رو به ارتباط و شکلچکيده:

ها یا  ها و كامپيوتر ها را متحول كرد و ماهواره اختراع تلگراف زندگي انسان. هاي مادي و معنوي در زندگي است نياز
هاي علمي  فيبر نوري استفاده و كاربرد وسایل ارتباطي را فراگير كردند.اثر حاضر به اهميت آشنایي با مخابرات و جنبه

 د.و تاریخي آن براي جویندگان اشاره دار

 

2 الکتریکيمسئله. احمدرضا حسيني، سيد. مدارهاي مغناطيسو الکتریسيته، فيزیك؛ ناب هاي : تهران.
 9789643188498 شابك:. وزیري. ص238. 1395. مؤسسه فرهنگي فاطمي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 ها ها، تمرین المپياد، آزمونکلماتکليدي:
 هاي  در این مجموعه سؤال. آموزان دبيرستاني است المللي ميان دانش هاني فيزیک رقابتي بينالمپياد جچکيده:

. بندي آمده است هاي متنوع دیگر به صورت طبقه مطرح شده در مرحله اول المپياد فيزیک ایران به همراه سؤال
ساده به سخت و تركيبي مرتب بندي موضوعي و از  هاي الکتریسيته مغناطيس و مدارهاي الکتریکي با دسته مسئله

 تري دست یابند. مندان به درک عميق اند تا عالقه شده

 کودکياريوبهداشت

 

3 ایمني. السادات هاشمي، عصمت. و مدرسه مِهر،  شابك:. رقعي. ص100. 1395. سيب صادق)ع(: تهران.

9786009669325 
 مدیر/ سایر كارشناسانمخاطب:

 ش ایمني، محيط زیستبهداشت، آموزکلماتکليدي:
موضوعات مرتبط با آنان در زمينه ایمني، بهداشت مدارس . كودكان از اركان توسعه پایدار هر جامعه هستندچکيده:
هاي  اثر حاضر در فصل. هاي ایمني و بهداشت محيط زیست نيز از ابزارهاي رسيدن به توسعه پایدار است و شاخص

ها، اهميت و اهداف سالمتي و سامانه  ستم مدیریت وتأمين بهداشت آموزشگاهسه گانه خود با نگاه به بهداشت و سي
هاي  مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیست، سعي در ارائه ابعاد ارتقاي كمي و كيفي مدیریت مدارس و ایجاد محيط

 فيزیکي ایمن و سالم دارد.
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4 ی. اختياري، حامد/ كشوري، فاطمه. بارداريتا کودکمناز سالگيكمغز . ص136. 1394. مهرسا: تهران.
 9786006591711 شابك:. وزیري

 والدین/ مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم كاردانشپایهتحصيلي:

 مراحل رشد و تحول، بهداشتکلماتکليدي:
حال رشد  مغز تا پنج سالگي در. تکامل جسمي و رواني كودک به ميزان زیادي با تحول مغز او مرتبط استچکيده:

در . و تکامل است اما نقش طالیي دوران بارداري و سال نخست پس از تولد در تکامل مغز كودک انکار ناپذیر است
كتاب حاضر در سه بخش . این ميان وظيفه والدین در تربيت مغز كودک حتي از سه ماهه دوم بارداري آغاز مي شود

تاثير مصرف الکل و دخانيات، مغز نوزاد از تولد تا یک سالگي و براي دانستن تحول مغز در دوران جنيني و از جمله 
 ها مانند فلج مغزي مطالبي بيان مي كند. بيماري

 

 هاي مغزي: گيري از توانمندي خوري و اضافه وزن با بهره هاي مدیریت بيش كتاب. بخت، سپيده/ اختياري، حامد.5

 9786006591759 شابك:. پالتویي. ص120. 1394. مهرسا: تهران.هايپرخوريمغزمنوبهانه
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، آموزش تغذیه تغذیه، بيماريکلماتکليدي:
هایي براي كاهش وزن با  در كتاب حاضر مسيرها یا روش. چاقي و پرخوري از معضالت حوزه سالمت استچکيده:

از جمله این كه مغز مركز فرماندهي، ترغيب و كنترل . مغزي ارایه شده است هاي گيري از توانمندي تأكيد بر بهره
هاي مغز وابسته به خوردن و  این اثر در یک مقدمه و سه فصل به بحث مغز و افکار چاق و الغر، بهانه. خوردن است

 چطور پله پله براي تغيير آماده شویم، پرداخته است.

 بدنيتربيت

 

 شابك:. وزیري. ص96. 1395. ضریح آفتاب: مشهد.آمادگيجسماني. ي/ رمضاني، فریبرزمحمدعل یثربي، سيد.6

9789644299759 
 هنرآموزمخاطب:

 تربيت بدني، تمرین، سالمتيکلماتکليدي:
 نکته اساسي در برنامه درسي تربيت بدني مدارس، دستيابي به سالمت جسمي و تحقق مفهوم حركت از چکيده:

. شود تر و كارامدتر نيز مي هاي مستمر ورزشي همچنين موجب برخورداري از رواني سالم فعاليت. طریق حركت است
هاي دو، تمرین  ها، تمرین و نکاتي براي تمرین در قالب معرفي آزمون اثر حاضر در سه فصل به حركت شناسي آزمون

 و گرم كردن عمومي و اختصاصي و دیگر موارد اشاره كرده است.  با دستگاه

 

: تهران.آموزشبدمينتونبهزبانسادهبرايهمههمراهبااصالحاتاینرشته. الریجانيان، سيدضياالدین.7
 9789642689217 شابك:. رقعي. ص60. 1395. آرادمهر

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 علوم ورزشي، تربيت بدني، بدمينتونکلماتکليدي:
در سالن   و جنس، در هر سن  راكت   و یک یک توپ  این بازي را با . است و قدرتي  سرعتي  ورزشي   بدمينتونچکيده:

در این اثر همچنين به . شود مي انجام  نفره و هم دو نفره  یک  صورت  به  هم   این ورزش. انجام داد توان  یا فضاي آزاد مي
 است. شده  ون اشاره بدمينت  ورزش و تاریخچه  قوانين، نحوه انجام دادن  
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8 ورزشکاران. دوسيل، خواكویين. در خوردن اختالالت . رقعي. ص320. 1395. ورزش: تهران. پویان ثابت.
 9786007356524 شابك:

 دانشجومعلمان/ هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 تغذیه، تربيت بدني، آسيب هاي ورزشيکلماتکليدي:
 شت فصل به عوامل زیربنایي یا پنهاني شيوع اختالالت خوردن در ورزشکاران پرداخته كتاب حاضر در هچکيده:

یکي . اي از ورزش ها قابل مشاهده است همچنين نشان مي دهد رفتار آسيب زاي كنترل وزن در طيف گسترده. است
ن گویاي این است كه تنوع موارد اختالل خورد. ها براي پنهان كردن اختالل، احساس شرم است از مهمترین انگيزه

 باشد."فردي"درمان هر ورزشکار باید

 

9 نکاتيدرروان. خداداد، حميد/ خداداد، شعله. شناسيفوتبالبردوباخت: . ص152. 1395. ورزش: تهران.
 9786007356456 شابك:. رقعي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي دهم، سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 شناسي شخصيت ت ورزشي، فوتبال، روانمسابقاکلماتکليدي:
از نظر جسماني، فني  فوتبال  بازیکنان  عملکرد ضعيف  در رمز گشایي   ورزشي اخير، روان شناسي  هاي  در سالچکيده:

  سني  هاي در رده و كاركرد بازیکنان   در مدیریت ورزشي   روان شناسي   نقش . است داشته   نمود خوبي و فيزیولوژیک  
  تواند خشم و مي برد  مي  پي فردي  هاي  تفاوت به  بازیکنان   شخصيت نيز با بررسي  فوتبال  مربي . نيز مهم است ناگون گو

 دهد. ها را افزایش  و توانمندي  را كاهش

 

10 دانش هاي استعدادیابي ورزشي: كتاب. ثاني، كاظم پور، اميد/ دانش یعقوب. و مربيان ویژه .آموزانبسکتبال
 9786002526144 شابك:. رقعي. ص64. 1395. آبرنگ: تهران

 هنرجومخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 بسکتبال، علوم ورزشي، تربيت بدنيکلماتکليدي:
جيمزنایسميت . مي شود انجام  تور حریف  از حلقه   توپ و براي عبور دادن   با دو تيم بسکتبال  گروهي  ورزش چکيده:

باال و پيدا  اجتماعي   برقراري روابط به تقویت توان  گروهي  هاي  ورزش. كرد را ابداع  ورزش   در امریکا این1891سال در 
مقررات  به توضيح  ورزش،  این  زمين و تجهيزات  درباره  توضيح  اثر حاضر ضمن . كنند مي  كمک نفس  اعتماد به  كردن 

انتهاي  در  این ورزش نيز   و خارجي ایراني   معروف عکس چند بازیکن . پردازد مي ل در بسکتبا شایع  هاي  و آسيب بازي  
 است. كتاب منتشر شده 

 

11 تفریحيتربيت. بایل، جان/ كلوئت، بتي. فضاهاي و مدرسه خانه، در بدني محمدعلي زبردست، .
 9789644298783 شابك:. وزیري. ص228. 1395. ضریح آفتاب: مشهد. زاده سجادحاجي
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي دهم، سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 شناسي، تربيت بدني آسيبکلماتکليدي:
مهيج را   اثر مصور حاضر تعدادي بازي. در فطرت او دارد و ریشه   است هاي انسان  از ویژگي و حركت   جنبشچکيده:

از طرح   فصل اول دورنمایي. ها را انجام داد آن  توان مي  هیا خان ورزشي -تفریحي در فضاهاي  كند كه  معرفي مي
هاي  در فصل. دهد مي  دست ها به  آن  بدني و آموزش بازي براي افزایش درک هاي تربيت كالس براي ساالنه  هاي  درس 

ي چگونگ  شوند و تا پایان فصل هشتم گرم كردن، سرد كردن و حركات كششي به اختصار بيان مي بعد اهميت 
 شود. و توري و ایروبيک شرح داده مي گيري، تهاجمي، توپ  هدف  هاي بازي 
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12 بهبود. كميته پزشکي فيفا. و برايسالمتي آشاميدن و عمليخوردن راهنماي فوتبال: براي تغذیه
 9786007356609 شابك:. رقعي. ص112. 1395. ورزش: تهران. كيوان مرادیان.عملکرد
 موزهنرجو/ هنرآمخاطب:

 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 آموزش تغذیه، رژیم غذایي، ورزشکلماتکليدي:
 . خاص دارند  هاي و در موقعيت  اي خاص نيازهاي تغذیه فوتبال نيز مانند دیگر ورزشکاران  بازیکنان چکيده:

نيازهاي   بتواند به ساني وجود ندارد كه یک غذایي  ، رژیم  بنابراین. دیگر متفاوت است با بازیکن  هر بازیکن  هاي  ویژگي
كند كه   طراحي مورد نظر را به نوعي  اطالعات  كه   است در پي آن  كتاب  این . دهد پاسخ  در هر شرایطي  بازیکنان  تمام 

و تأمين  خوردن، آشاميدن  چگونگي . آشنا شوند ورزشي  تغذیه   هاي نتایج پژوهش بازیکنان، مربيان و داوران، با آخرین 
 است. كتاب  هاي این  از بخش  انرژي

 

. ص296. 1395. ورزش: تهران.هايورزشيتغذیهوسازگاري. رضا/ شيرعلي، سعيد/ دانغيان، سوانا براري، علي.13
 9786007356630 شابك:. رقعي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم كاردانشپایهتحصيلي:

 غذایي، تربيت بدني راهنماي آموزشي، رژیمکلماتکليدي:
 رژیم   دارد كه و اشاره   پردازد مي جسماني  آمادگي   در حفظ بدني  تمرینات   موضوع اهميت  حاضربه  كتابچکيده:

ایمني  سيستم  و تقویت   آسيب دیدگي احتمال   و كاهش  مفاصل  حركتي اندام، دامنه   تناسب  حفظ به   مناسب غذایي 
از  و  چربي، پركربوهيدرات  اساساً گياهي، كم چربي، كم كه   است رژیمي  شامل   مناسب ا تغذیه ام. كند مي  كمک بدن  

 نظر پروتئين كافي باشد.

 

احمد ابراهيمي عطري، محسن علي دارچيني، بهادر .تمریناتقدرتيبرايافزایشسرعتشنا. بالیث، الكرو.14
 9786006636177 ك:شاب. وزیري. ص172. 1395. استاد: مشهد. عزیزي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 تربيت بدني، آسيب هاي ورزشي، علوم ورزشيکلماتکليدي:
اي منحصر به فرد درگير  انسان از دیرباز شنا را آموخته است.در این ورزش تمامي عضالت و مفاصل به شيوهچکيده:

. به دستيابي به سرعت و توانایي در آب شود، همانا قدرت و تمرین است شود یک شناگر قادر آن چه باعث مي. است
تر شدن، حركات عضالني، تمرینات تخصصي و  در این زمينه و در كتاب پيش رو مؤلف به مطالبي براي سریع

 گيري پيشرفت شناگران اشاره كرده است. اندازه

 

. 1394. بامدادكتاب/ ورزش: تهران.حرکاتاصالحي .مقدم، محمد/ طهماسبي، آیت گلپایگاني، مسعود/ خرمي.15
 9789648131994 شابك:. وزیري. ص272

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 حركتي، تربيت بدني -هاي حسي  فعاليتکلماتکليدي:
عادات حركتي  دليل  به  كه  ست ا  هایي ها و ناتواني ضعف و درماني، بررسي  اصالحي  در حركات  مطالعه  موضوع چکيده:

. كند مي تأثير قرار داده است و دچار اختالل   را تحت  ساختار اسکلتي، عضالني، عصبي نامناسب، نژاد و فقر حركتي،  
هاي  ناتواني و رفع  به قصد شناسایي  كه   هستند  و هدفمندي  منظم هاي  و فعاليت تمرینات  مجموعه  اصالحي  حركات 

اجرا  مناسب  و تکراري  زماني  هاي  و زیر نظر متخصص در دوره طراحي  علمي،  اصول   بر مبناي و رواني، جسماني  
 شوند. مي
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16 گرديپيمایيوطبيعتراهنمايکاربرديکوه هاي راهنماي كاربردي: كتاب. برگر،كارن. . پور سامان شاهين.
 9786006591575 شابك:. پالتویي. ص290. 1394. مهرسا: تهران

 هنرآموزمخاطب:
 تربيت بدني، سالمتي، محيط زیستکلماتکليدي:

نوردي است و دوستداران طبيعت و پيمایش كنندگان كویر و جنگل را  هاي ورزش كوه پيمایي از شاخه كوهچکيده:
پایداري فعاليت ریزي علمي و صحيح در این ورزش، عالوه بر سالمت جامعه و  بنابراین برنامه. كند به خود جلب مي

كتاب حاضر در شش فصل به طورمشروح و مصور به توضيح . شود ورزشي، موجب حفظ حریم شکننده طبيعت نيز مي
نوردي پرداخته و ضمن آن  هاي اوليه در ورزش كوه ها و كمک ریزي حركت، اردو زدن، چالش پوشاک، وسایل، برنامه

 ه است.هاي آموزشي رسمي فدراسيون را نيز معرفي كرد دوره

 

17 درمانآسيب. ویلسون، اد/ جونز، گارث. تشخيصو بهگامبرايپيشگيري، .هايورزشيراهنمايگام
 شابك:. رحلي. ص266. 1394. ورزش: تهران. خواه، علي پشابادي اميرحسين براتي، سيدمحمد حسيني، ندا رضوان

9786005796889 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 م دهم، سوپایهتحصيلي:

 ورزش، آسيب هاي ورزشي، پيشگيريکلماتکليدي:
   و صحيح بدن  ممکن است از عملکرد كامل  شوند كه وارد مي بر بدن   فشارهایي ورزشي  فعاليت  هنگام چکيده:

به  ي ورزش هاي  آسيب. استراحت نياز دارند  به درمان   شوند و براي مي ناميده  ورزشي  آسيب  موارد    این. جلوگيري كند
از  ضعيف و استفاده  با تکنيک  تکراري  هاي  از فعاليت  اي زا نيز دامنه آسيب  عوامل. شوند مي تقسيم  حاد و مزمن  دو نوع  

كتاب در ضمن آوردن تصاویر به همراه متن، به شرح . شوند مي از حد را شامل   یا با فشار بيش نامناسب  وسایل 
 است. ه ها پرداخت از این آسيب تعدادي  

 

: تهران. مجيد مرادي، سيدمحمد عروجي.راهنمايمربيگريفوتسالفيفا. المللي فوتبال )فيفا( فدراسيون بين.18
 9786007356326 شابك:. وزیري. ص120. 1394. ورزش

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها علوم ورزشي، تربيت بدني، تمرینکلماتکليدي:
. انجام رسيد به 1982در سال آن  جهاني  مسابقه  شد و اولين  ابداع  1930از سالني  یا فوتبال  فوتسال  ورزش ه:چکيد
تر از  یا باز در زميني كوچک بسته  در فضاي  بازي  این . است آن  علمي   آموزش در گرو محوریت  ورزش  این  توسعه 

به مرور تاریخچه،  فصل   در هشت كتاب   این. شود مي انجام   بازیکن،  و پنج  خاص  و توپ  با قوانين زمين فوتبال، 
 پردازد. مي ریزي ساالنه  و برنامه بان  بدني، دروازه  سازي شناسي، تکنيک، تاكتيک، آماده ها، روش ویژگي

 

ايپيشگيري،(راهنمACLرباطصليبيقدامي). دبليو باست، گریس/ بویل، برایان جي/ ميکله ماركس، رابرت.19
باز و آسيبدرمان شدیدترین زانوتواني ورزشي هاي : تهران. وركياني، محمدرضا سيدي  ابراهيمي  مجتبي.

 9786007356555 شابك:. رقعي. ص168. 1395. ورزش
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 آسيب هاي ورزشي، درمان، علوم پزشکيکلماتکليدي:
باید در اولویت  از این معضل  پيشگيري . است  هاي شدید ورزشي در زمره آسيب صليبي قدامي  رباط   بآسيچکيده:

را به افراد تحميل  هاي باالیي  ورزشکاران قرار گيرد، زیرا در صورت رعایت نکردن، هزینه هاي  ها و تمرین برنامه 
نویسنده ضمن توضيح . نيز باشد ورزشکاران   المتو س  عزت نفس  تواند ویران كننده حس مي  آسيب این . كند مي

را نيز معرفي مي كند و شرح  مسابقه  تمریني براي بازگشت به زمين  و برنامه   درمان هاي  این آسيب، شيوه درباره  
 دهد. مي
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20 فوتبال. احساني، محمد. در استعدادیابي روش  شابك:. رقعي. ص152. 1394. ورزش: تهران.

9786007356142 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 فوتبال، استعدادیابي، مسابقات ورزشيکلماتکليدي:
فوتبال  در نگاه امروزي، . است كرده  تبدیل  بزرگ  رویدادي  را به   جهان آن  در سطح فوتبال  سریع  گسترش چکيده:

متخصص و همين طور  نيروهاي  آن به  و كيفي  كمي  ارتقاي  كه   استمطرح   صنعت یک  عنوان  و به   ورزش  فراتر از یک
 رد. استعدادیابي نياز دا

 

21 FOR DUMMIESشطرنج هاي داميز، كاربردي و سودمند: كتاب. اید، جيمز. آوند : تهران. هنگامه خدابنده.
 9786007022757 شابك:. وزیري. ص352. 1395. دانش

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم ایهتحصيلي:پ

  هاي فکري، مسابقات ورزشي، بازي و سرگرمي بازيکلماتکليدي:
در این كتاب قواعد و . اي است كه انسان ابداع كرده است شود شطرنج بهترین بازي  در اثر پيش رو بيان ميچکيده:

وازم بازي از عناصر مهم این زمان و ل. هاي مختلف توضيح داده شده است هاي بازي شطرنج از جنبه كاري ریزه
ها و اصطالحات  ها و تاكتيک توان با مباني، تکنيک هاي شش گانه كتاب مي با مطالعه بخش. بازي)ورزش( هستند

 شطرنج آشنا شد.

 

. وزیري. ص264. 1395. استاد: مشهد. محسن علي دارچيني، مرتضي آهنچي.شناراقورتبده. بالیث، الكرو.22
 9786006636184 شابك:
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي دهم، سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 تربيت بدني، آسيب هاي ورزشيکلماتکليدي:
آید كه شناگر از طریق اقتصادي  علم شنا، درک حركت بهتر در آب است و زماني شناي كارآمد به دست ميچکيده:

هاي تمریني براي به دست آوردن مهارت در  ل با ذكر روشنگارنده به همين دلي. شناكردن، انرژي خود را حفظ كند
هاي تمرین شنا از جمله تمرین ریکاوري، تمرینات محوري و تنفسي را در هفت فصل توضيح  ها یا مهارت شنا، دریل
 داده است.

 

23 فدراسيونبين. المللي فوتبال )فيفا( فدراسيون بين. (.FIFAالملليفوتبال)فوتبالپایه: في زارعي، مصط.
 شابك:. رقعي. ص224. 1395. ورزش: تهران. وركياني، محمدرضا محمودخاني  ابراهيمي  مجتبي

9786007356388 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سومپایهتحصيلي:

 فوتبال، فوتبال پایهکلماتکليدي:
هاي مخصوص  سال را در قالب طرح12ات 6فوتبال پایه فيفا براي دختران و پسران   هاي حاضر برنامه  كتابچکيده:

اي آن از  مند و پایه نظام كه ارتقاي   پر مخاطب است ورزشي  فوتبال . كند معرفي مي مدرسه، جامعه و باشگاه 
تعامل داشتن،  در این كتاب  و عناصر مهم فوتبال پایه  اصلي  هدف  دليل،   همين به . هاي فيفا محسوب مي شود اولویت

حد اكثر افراد  آوردن   شود(، و نيز گرد هم هدایت مي كه به وسيله مربي  ادگيري از طریق بازي )درحاليروحيه تيمي، ی
 اند. معرفي شده   ممکن
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: تهران.آموزانفوتبالویژهمربيانودانش هاي استعدادیابي ورزشي: كتاب. ثاني، كاظم پور، اميد/ دانش یعقوب.24
 9786002526137 :شابك. رقعي. ص56. 1395. آبرنگ

 هنرجومخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 ها تربيت بدني، علوم ورزشي، تمرینکلماتکليدي:
فوتبال مدرن . یافت رواج   و روم از ميالد در چين، یونان   پيش سده  از چندین  كه   است گروهي  ورزشي فوتبال چکيده:

ورزش   این. مؤثرند روحيه همکاري  افزایش   براي فوتبال،  از جمله  گروهي  هاي ورزش. گرفت شکل  در انگلستان 1866از 
تمام  بازي  قانون  لحاظ  به  كه  است  شيوه  به این   امتيازدهي  شود و روش مي انجام   شکل با توپ مستطيل  در زميني  
و  درماني  اوليه  هاي  شایع، كمک هاي  آسيب به  ن، حاضر، عالوه بر شرح قواني  كتاب. عبور كند دروازه  خط   از روي  توپ 

 و خطاها در فوتبال مي پردازد. ها  انواع ضربه

 

25 دانش هاي استعدادیابي ورزشي: كتاب. ثاني، كاظم پور، اميد/ دانش یعقوب. و مربيان ویژه .آموزانفوتسال
 9786002526151 شابك:. رقعي. ص48. 1395. آبرنگ: تهران

 هنرجومخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 ها، تربيت بدني علوم ورزشي، تمرینکلماتکليدي:
 گونه   هاي این از فایده. شد و معرفي  ابداع  در اروگوئه  1930در سال كه   است گروهي   فوتسال، ورزشيچکيده:

شش   ها بعد ازپنج ورزش  این. است اجتماعي   روابط  و برقراري  نفس تعهد، اعتماد به   حس به  ها دستيابي  فعاليت
متر انجام 25در42تا 16در25اندازه  به  دارد و در زميني   نيز قوانيني فوتسال . ترند مناسب كودكان  براي  سالگي 

 است. مانند مقررات زماني، كرنر و خطاها پرداخته  فوتسال  توضيح قواعد  به  كتاب   این. شود مي 

 

26 مقرراتفوتسال. المللي فوتبال )فيفا( بينفدراسيون . و قوانين . ورزش: تهران. قهفرخي دوست ابراهيم علي.
 9786007356241 شابك:. رقعي. ص72. 1394

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 تربيت بدني، علوم ورزشي، فوتسالکلماتکليدي:
 و لزوم   رود دنيا به شمار مي  هاي ورزش از پر طرفدارترین  فوتسال   ورزش كه  پردازد  مي  بحث  این  به  كتاب چکيده:

اند،  آمده  پنجگانه كتاب در فصول  كه  قوانين   این. مهم است مسابقات  آن در برگزاري  از مقررات  و استفاده   دانستن
 داشته باشند. و مناسب  كافي  ات ها اطالع باید از آن و مربيان  اما ورزشکاران  نيستند،  پيچيده 

 

. ورزش: تهران.متدولوژيتمریناتکشتي:مبانيروششناسيطراحيتمریناتکشتي. نوربخش، ناصر.27
 9786007356357 شابك:. وزیري. ص320. 1394

 هنرآموزمخاطب:
 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 اه تربيت بدني، علوم ورزشي، تمرینکلماتکليدي:
 با توجه به مباني علمي و عملي كشتي به عنوان یک ورزش وابسته به وزن، نياز به افزایش قدرت و توده چکيده:

گير در گروه سبک وزن تر ي قرار گيرد، احتمال موفقيت  در این صورت هر چه كشتي. عضالني در آن دیده مي شود
هرمانان و مربيان بستگي به طراحي و برنامه ریزي صحيح كند كه موفقيت ق او بيشتر است.بنا بر این ،كتاب تأكيد مي

مباني متدولوژي تمرینات، طبقه بندي انواع طرح هاي تمریني ساالنه، زمان بندي تمرین و دیگر . تمریناتي دارد
 هایي است كه هفت فصل این اثر را تشکيل مي دهد. موارد، بحث
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شورژیمعلميوکاربردي:آنچهکهقبلازهراقداميمعجزهورز. احمدي قرائي، مریم/ حيدري، زكيه.28
 9786008427117 شابك:. وزیري. ص231. 1395. افرا تربت: تربت حيدریه.برايکنترلوزنبایدبدانيد

 هنرجو/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 تربيت بدني، آسيب هاي ورزشيکلماتکليدي:
زندگي سالم و آمادگي جسماني از اهميت زیادي برخوردار است اما بيشتر مردم به بي تحركي یا كم تحركي ده:چکي

كتاب حاضر با اشاره به مقدمات شروع ورزش صحيح، تغذیه مناسب، نحوه تمرینات و تقویت عضالت و . تمایل دارند
 خطرناک و كاهش وزن پرداخته است.هاي نادرست، رژیم غذایي  آثار مثبت آن، و نيز به اثرات تمرین

 

: تهران.آموزانواليبالویژهمربيانودانش هاي استعدادیابي ورزشي: كتاب. ثاني، كاظم پور، اميد/ دانش یعقوب.29
 9786002526113 شابك:. رقعي. ص48. 1395. آبرنگ

 هنرجومخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 علوم ورزشي، واليبال تربيت بدني،کلماتکليدي:
   زمين بازي. كرد در امریکا آن را معرفي  جي.مورگان  ویليام  1895در سال  كه  است گروهي   ورزشي واليبال چکيده:

اهداف  كتاب حاضر با بيان . باشد روشن   رنگ و به  كه باید صاف   متر است9در18در ابعاد مستطيلي   شکل  به ورزش  این 
و  ایران  واليبال  مطرح  چند بازیکن   عکس . دهد مي بازي را توضيح  این  و مقررات  تجهيزات  گروهي،  هاي  و فواید ورزش 

 است. شده   جهان در انتهاي كتاب درج

 

: تهران.آموزانهندبالویژهمربيانودانش هاي استعدادیابي ورزشي: كتاب. ثاني، كاظم پور، اميد/ دانش یعقوب.30
 9786002526120 شابك:. رقعي. ص56. 1395. آبرنگ

 هنرجومخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 علوم ورزشي، تربيت بدني، هندبالکلماتکليدي:
در این بازي . بازیکن دارد هفت  هر تيم . شود مي انجام   تيم و بک توپ دو  گروهي است كه با  ورزشي هندبال چکيده:

هاي  و شيوه و قوانين   زمين این بازي  مشخصات  حاضر كتاب . كرد حریف  را وارد دروازه   توپ مقررات  باید طبق 
و  خارجي  همچنين، تصاویر چند بازیکن . ورزش را در بر دارد در این   درماني اوليه  هاي  كمک دادن  یا انجام  كردن  گرم 

 است. را نيز آورده  ایراني 

 بازرگانيوحسابداري

 

 9786007133750 شابك:. رقعي. ص336. 1395. آرایان: تهران. ليال رضيئي.ازخوببهعالي. الينز، جيمك.31
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 بازاركار، فناوري، عناصر مدیریتکلماتکليدي:
كنند و  ها پيشرفت مي شركت چرا برخي. رساندن سطح كسب و كار از خوب به عالي نيازمند مراحلي استچکيده:

برخي نه؟نگارنده با مقایسه وضعيت خوب و عالي در فضاي كسب و كار در نه فصل به تعریف مفاهيم خوب و عالي در 
سپس در ادامه، مباحث سطح پنجم رهبري، در نظر گرفتن افراد، رویارویي با حقایق ناخوش . این فضا پرداخته است

 هاي فناوري چرخه رشد را نيز تبيين كرده است. نضباط،شتاب دهندهآیند، مفهوم خارپشتي، فرهنگ ا
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32 الفمثلاقتصاد. پروپات، ليویانا. . وزیري. ص168. 1395. بورس: تهران. آقامحمدي، ژینا آقامحمدي  كریم.
 9786007872093 شابك:

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 الي، اقتصادپول، مدیریت مکلماتکليدي:
اقتصاد علمي است كه موضوع انتخاب ميان احتياجات انسان را در شرایط محدودیت ابزار الزم براي برآوردن چکيده:

كند.اصول علم اقتصاد با تحوالت اجتماعي و سياسي پيوند دارد و حتي موضوعاتي مانند مدیریت  ها، بررسي مي آن
گوید كه اقتصاد جزیي از زندگي روزانه همه است  اب حاضر به زباني ساده ميكت. گيرد خانه و خانواده را نيز در بر مي

 سکه، بانک، قيمت، داد و ستد و توسعه از مطالب این كتاب مصور است.. و آموزش آن براي نوجوانان نيز مهم است

 

33 خدا. وانقي، محمد. حبيب  شابك:. رقعي. ص136. 1395. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران.

9786007633977 
 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 هاي اجتماعي كار و زندگي، زندگي اسالمي، فعاليتکلماتکليدي:
نگارنده در . كسب از نظر قرآن آداب و شرایطي دارد. كسب روزي حالل از دید همگان داراي اهميت استچکيده:

یق كسب و كار، انواع كسب و آثار كسب حالل و نتایج آن در زندگي كتاب پيش رو در سه فصل به معرفي مصاد
 پردازد. ها مي انسان

 

34 موفق: راز مدیران برنده و كاركنان موفق:. روي/ ایتون، جان  جانسون،. کارکنان و برنده مدیران راز
 شابك:. رقعي. ص116. 1394. سخنکده: تهران. فراهاني  مقدم، پریسا زماني  افسانه زماني.تاثيرگذاريبردیگران

9786007742075 
 مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي رفتاري، مدیریت نيروي انساني، كار و زندگي  مهارتکلماتکليدي:
خود جلب  ها را به  و تعهد آن  حمایت توان  مي بر دیگران  تأثيرگذاري   اثر معتقد است، در صورت نویسنده این چکيده:

  رفتار سازماني بر اساس حوزه  به  كتاب . یابد مي افزایش  در موفقيت  آدمي  بالقوه  توان   كه  است صورت   در این. كرد
 و اعتبار براي مدیر است. قدرت   كسب  اش یک نتيجه  دارد كه نيز اشاره  بر دیگران   محور تاثيرگذاري

 

رازمدیرانبرندهوکارکنانموفق:تعادلميان راز مدیران برنده و كاركنان موفق:. رت/ رنشاو، بنهولدن، راب.35
زندگي و کار  شابك:. رقعي. ص124. 1394. سخنکده: تهران. فراهاني  مقدم، پریسا زماني  افسانه زماني.

9786007742082 
 مربي/ مدیر/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 م دهم، سوپایهتحصيلي:

 هاي رفتاري، كار و زندگي، تعادل مهارتکلماتکليدي:
. سازمان صورت گيرد اهداف  تأمين   در چارچوب رفتارهایي  كدام   كه  است  این  مهم رفتار سازماني  در حوزه چکيده:

دركي معنادار از موفقيت  در ایجاد  وضعيت این  برقراري  اهميت   به كار و زندگي،  ميان  با تعادل  حاضر در ارتباط  كتاب 
 كرد. زندگي  اندازها و اهداف با تجدید نظر در چشم توان  مي چگونه  سازد كه  مي  پردازد و مشخص مي 
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افسانه .رازمدیرانبرندهوکارکنانموفق:دستيابيبهتعالي راز مدیران برنده و كاركنان موفق:. هلر، رابرت.36
 9786007742068 شابك:. رقعي. ص112. 1394. سخنکده: تهران. راهانيف  مقدم، پریسا زماني  زماني

 مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي رفتاري، تعالي سازماني، مهارت رهبري  مهارتکلماتکليدي:
 و  فردي  هاي  مهارت نيازمند داشتن   كاري  هاي در محيط تعالي   به  گوید، دستيابي اثر مي  نویسنده در اینچکيده:

   تواند دارد و مي بسزایي   اهميت  بين نيز در این   نفس و اعتماد به  شغل  به   نگرش چگونگي . است عملي   هاي مهارت
 را از ممتاز باز شناسد. مدیر با كفایت 

 

ليبرايکودکان:راهنمايآموزشسوادماليسوادما هاي مهارتي براي اوليا: مجموعه كتاب. آقازاده، محرم.37
 9786007977316 شابك:. پالتویي. ص96. 1394. مرآت: تهران.براياوليا
 والدین/ هنرآموزمخاطب:

 آموزش خانواده، مدیریت مالي، پولکلماتکليدي:
اي  اي، تربيتي و رایانه سانهامروزه سواد و توانایي خواندن و نوشتن بخشي از انواع سواد عاطفي، ارتباطي، رچکيده:

هاي آموزشي بسيار اهميت دارد.آموزش  هاي مشاركت خانواده در فعاليت است.آموزش و ارتقاي مدیریت خانواده از راه
سواد مالي به كودكان و نوجوانان مي تواند دشواري هاي مدیریت مالي این طيف را رفع كند و حتي به آن ها در 

 هایي از این كتاب به تصميم گيري مالي، كسب پول و پس انداز پرداخته است. بخش. رساندآینده و بازار كار یاري ب

 

38 راهنمايآموزشسواد هاي مهارتي براي اوليا: مجموعه كتاب. آقازاده، محرم. ماليبراينوجوانان: سواد
 9786007977323 شابك:. پالتویي. ص96. 1394. مرآت: تهران.ماليبراياوليا

 هنرجو/ هنرآموز والدین/ب:مخاط
 دهمپایهتحصيلي:

 پول، آموزش خانواده، مدیریت ماليکلماتکليدي:
بخشي از انواع سواد عاطفي،  امروزه این توان. اند در تعریف مقدماتي، سواد را توانایي خواندن و نوشتن دانستهچکيده:

هاي  هاي مداخله خانواده در فعاليت مدیریت خانواده از راه اي است.آموزش و ارتقاي اي، تربيتي و رایانه ارتباطي، رسانه
هاي مدیریت مالي این گروه را  تواند دشواري آموزش سواد مالي به كودكان و نوجوانان مي. آموزشي بسيار اهميت دارد

ي، پول هایي از این كتاب به هدف گزیني مال بخش. ها در آینده و بازار كار یاري برساند رفع كند و حتي به آن
 پردازد. ریزي براي هزینه كردن مي آوردن و برنامه در

 

 9789649944067 شابك:. وزیري. ص212. 1394. پل: تهران.شاپباریستاکافي. زعفري، فرهود.39
 والدین/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم پایهتحصيلي:

 داري تغذیه، خانهکلماتکليدي:
 و سرد مثل قهوه، چاي،  گرم  هاي  در آن انواع نوشيدني  كه  است عمومي  سرا مکاني  یا قهوه  پ شا  كافيچکيده:

قهوه، چگونگي برشته  تاریخچه پيدایش  به  كتاب  در این . و دسر عرضه مي شود  ، گالسه، اسموتي، آبميوه دمنوش
، بستني و  شيک  ميلک انواع  طرز تهيه . است شده  شاره ا  خوري ساز و وسایل مورد نياز قهوه   قهوه و انواع  قهوه   كردن 

اثر معرفي  ها نيز در این  ها و گالسه ساندویچ انواع  . است كتاب   و دسر نيز از محتواهاي  كافي شاپ  هاي كيک انواع 
 اند. شده

 

40 مسئولسفارشات. صالحي، الهام/ خاموشي، ناهيد. . ص180. 1395. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.
 9786003900790 شابك:. رحلي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم كاردانشپایهتحصيلي:

 مدیریت و سازماندهي، حسابداري، خرید و فروشکلماتکليدي:
اثر پيش رو به بررسي عملکرد انواع خرید و فروش و نحوه انبار، صدور و ورود كاالها و آشنایي با مهرها و چکيده:

 ي مورد نياز در حسابداري كاال، انبار و سفارشات مي پردازد.ها فرم
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41 نظاممدیریتعلوي. پژوهنده، محمدحسين. . وزیري. ص464. 1395. دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد.
 9786007044179 شابك:

 مدیر/ هنرآموزمخاطب:
 عناصر مدیریت، فرهنگ اسالمي، حکومت اسالميکلماتکليدي:

و منابع  كشوري  در آن الگوي مدیریت كه   امام علي)ع( است كوتاه  درامدي بر رهبري  "علوي نظام مدیریت" :چکيده
مؤلف همچنين . است شده   ایشان نگاشته رهبري  نظام   و مواضع و ساختار و موانع  و اهداف، برنامه  انساني، مباني 

  و عوامل حاكميت  در آزادي، مدارا و قاطعيت  مفهوم  ساالري،  شایسته ساالر دیني،  مردم   نظام در خرد و قانون  جایگاه  
 .است  كرده  را بيان   اجتماعي تأثير گذار بر رفاه 

 

كامبيز طاهري .FOR DUMMIESوارداتوصادرات هاي داميز، كاربردي و سودمند: كتاب. جي كاپال، جان.42
 9786007022764 شابك:. وزیري .ص302. 1395. آوند دانش: تهران. كناني كوزه

 هنرآموزمخاطب:
 عقود، اقتصاد، بازاركارکلماتکليدي:

 كاال براي  یافتن  المللي، نحوه  تجارت بين  دفتر كار براي  یک اندازي   راه نحوه  به   و صادرات واردات   كتابچکيده:
ها  این  همه. مي پردازد (  مربوطه و مقررات  قوانين  طي   ) و مشتریان  هدف بازارهاي  شناسایي  و صادرات و نحوه  واردات 
تجارت  مسائل  به   بخش  اثر در شش  این. است المللي  بين اسناد و فرایند مذاكرات  ها و تهيه  درخواست از نحوه  تابعي 

 كند. مي  ارزیابي را مهم  زمينه  در این   ریزي دارد و برنامه اشاره  

 
 
 

43 کار. مشحقيق، را. کسبو در هوشمعنوي  شابك:. وزیري. ص296. 1395. فرهنگ مردم: اصفهان.

9789641882817 
 مدیر/ هنرآموزمخاطب:

 اقتصاد، هوش، خودآگاهيکلماتکليدي:
هوش معنوي همان خردمندي فرزانگاني است كه آرامش ذهن، ارتباط با درون و رسيدن به خرد ناب انساني چکيده:

این مفهوم بنابر محتواي كتاب، در هر جنبه زندگي فردي و اجتماعي انسان مؤثر است اما در عملکرد و . ردرا در پي دا
فصل به بيان  7كتاب در . گيرتر است توسعه روابط سازماني عميق، و تأثير آن در موفقيت كسب و كار بسيار چشم

اني تا رضایت شغلي و مدیریت زندگي در سطوح ابعاد هوش معنوي و نحوه افزایش كيفي آن بر رفتار و عملکرد سازم
 كند. ها را معرفي مي پردازد و ابزارهاي سنجش این زمينه و مراكز گوناگون مي

 داستان

 

 9786003531383 شابك:. رقعي. ص384. 1394. افق: تهران. خاني محبوبه نجف.یخآبشار. كربي، متيو جي.44
 هنرجومخاطب:

 م سوم، دهپایهتحصيلي:

 اي هاي حادثه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
تنها بُز قلعه، . با خواهر و برادرش در قلعه هستند و منتظر آذوقه« سولویگ». در حال یخ زدن است« آبدره»چکيده:

ي بخور و نميري ها با غذا گذرد و شب روزها به تمرین مي. دهد و سبزیجات هم در حال اتمام است دیگر شير نمي
همه از . بينند كه در حال نزدیک شدن است اي مي روزي كشتي. كنند و همچنان منتظرند خودشان را سير مي
 .. كشند؛ ولي.. خوشحالي فریاد مي



16ايوکاردانششمارهنامهفنيوحرفهکتاب  

اي و كاردانش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفه فهرست توصيفي كتاب  

 18 

 

45 ذهن. وندرپول، كلر. در اقيانوسي  شابك:. رقعي. ص296. 1395. پرتقال: تهران. عطيه الحسيني.

9786008111726 
 رجوهنمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 پدر بيشتر در سفر بوده و پسر با مادرش بزرگ . این داستان درباره پسري است كه پدرش دریانورد استچکيده:
پدر، زندگي كند و به مدرسه با مرگ مادر، پسر مجبور است در محل كار . ها هيچ شناختي از هم ندارند آن. شده است

 .. شود و.. آشنا مي« ارلي اودن» پسر در مدرسه با پسري به نام . برود

 

. رقعي. ص312. 1395. پيدایش: تهران. آرزو احمي.باددردرختانبيد هاي خواندني: كالسيک. گرهم، كنت.46
 9786002964045 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند هاي حيوانات، ادبيات ملل، داستان داستانکليدي:کلمات
موش كور و موش رودخانه، بسيار مؤدب و محترم هستند؛ اما وزغ هميشه در حال ماجراجویي و خرابکاري چکيده:

ا گيرند او ر سرانجام تصميم مي. شوند كنند تا وزغ سر عقل بياید؛ ولي موفق نمي حيوانات جنگل هر كاري مي. است
 زنداني كنند؛ اما این پایان ماجرا نيست.

 

بازيدوم. احمدي، حسن.47  شابك:. رقعي. ص226. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.

9786000104498 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان هاي تخيلي، داستان داستانکلماتکليدي:
 هایش شروع  در واقع مادربزرگ یک بازي را با نوه. هایش هستند هاي رمان جدید مادربزرگ نوه صيتشخچکيده:

. شوند هایش به موجودات دیگري تبدیل مي رود و مادربزرگ و نوه كرده است؛ ولي داستان به شکل دیگري پيش مي
 آورد. هاي داستان مي اي است كه هر بالیي بخواهد، سر قهرمان شخصيت اصلي داستان، دخترک ژوليده

 

. رقعي. ص416. 1395. پيدایش: تهران. آرزو احمي.باغمخفي هاي خواندني: كالسيک. برنت، فرنسس هاجسون.48
 9786002964014 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
پدر و مادر مري سخت مشغول زندگي هستند و . و در هندوستان به دنيا آمده استسال دارد  10« مري»چکيده:

ادب و لجوج بار آمده است تا اینکه پدر و مادرش بر اثر  اند و مري دختري خودخواه و بي فرزند خود را فراموش كرده
آورد كه تا به حال او  عمویي درميشود و بر اثر اتفاقاتي سر از خانه  مري به راهبي سپرده مي. روند بيماري از دنيا مي

 را ندیده است.

 

. 1395. قدیاني: تهران. پناه سحرالسادات رخصت.شبتامباغنيمه هاي كالسيک نوجوان: رمان. یرس، فيليپا پي.49
 9786002517609 شابك:. رقعي. ص248

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 اي بلند، نوجوانانه ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
او . ها موضوع جالبي براي تام ندارد خانه آن. اش برود برادر تام سرخک گرفته و تام مجبور است به خانه خالهچکيده:

درِ انتهاي سالن طبقه . زند ضربه مي 13شب شود كه در نيمه متوجه ساعت دیواري قدیمي گوشه سالن آپارتمان مي
 كند. صاحب خانه كل ماجراي باغ را براي تام تعریف مي. ام از آن خبر نداردشودكه ت پایين، به باغي باز مي
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50 بردهرقصان. فاكس، پائوال. . ص168. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. مصطفي رهبر.
 9786000103774 شابك:. رقعي

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ل، داستانادبيات ملکلماتکليدي:
این امر همواره ادعاي مبني بر اشرف . داري بوده است ترین صفحات تاریخ بشري، بردگي و برده یکي از سياهچکيده:

پوستي كه براي بردگي  در این كتاب خواننده به همراه كودک سياه. مخلوقات بودن انسان را زیر سؤال برده است
ها در طول چنين سفرهاي  هاي باورنکردني آن یابد، همراه شده و شاهد رنج زمين دیگري انتقال ميربوده شده و به سر

 شود. فرسایي مي طاقت

 

. رقعي. ص136. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.خندندهاهمميبنفشه. افتخار، رفيع.51
 9786000104139 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم لي:پایهتحصي

 هاي ارتباطي هاي بلند، كودک و نوجوان، مهارت داستانکلماتکليدي:
اي توان راه  طاها در حادثه. پردازد مي« طاها»و « امير»هاي  آموز به نام این رمان به موضوع دوستي دو دانشچکيده:

اش را در حق طاها  دادن به او، دوستي كند تا ضمن اميد امير تالش مي. دهد و نياز به كمک دارد رفتن را از دست مي
 تمام و كامل انجام دهد.

 

52 ردا. علي  شجاعي، سيد. آن بلنداي به  شابك:. رقعي. ص216. 1394. كتاب نيستان: تهران.

9789643378080 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، امامان، نوجوانان ادبيات دیني، داستانکلماتکليدي:
مأمون به كمک فضل، وزیرش، براي ارتقاي . هاي زندگي امام رضا )ع( است این كتاب داستان آخرین سالچکيده:

امام )ع( در مدت دو سال با نمایندگان . آورد جایگاه خود نزد شيعيان و آرام كردن اوضاع، امام رضا )ع( را به مرو مي
 پيچد. آوازه علم و دیانت امام در همه جا مي. كند ميهایي كرده و بسياري را مسلمان  ادیان دیگر مباحثه

 

53 رنگي. ظهور، فریبا منتظر. هر سرخ، جز به  شابك:. رقعي. ص192. 1394. گل آذین: تهران.

9786006414508 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سومپایهتحصيلي:

 هاي بلند هنر و فرهنگ، عکاسي، داستانکلماتکليدي:
 . كند تم اصلي عکاسي نوشته شده و مخاطب را درقالب داستان با دنياي این حرفه آشنا مياین رمان با چکيده:

« شهرزاد»نویس به نام  و دختري داستان« حيران»توان به عکاسي به نام  ها مي داستان چند راوي دارد كه از ميان آن
ستان چند عکاس مشهور ایراني نيز در دا. گذرد فضاي كلي داستان در شهرهاي تهران، كاشان و یزد مي. اشاره كرد

 حضور دارند، مانند نيکول فریدني و كاوه گلستان.

 

 9786008025344 شابك:. رقعي. ص152. 1395. هوپا: تهران.بهچاچالكسقوطکنيد. اكبرپور، احمد.54
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 و نوجوانهاي بلند، ادبيات كودک  طنز، داستانکلماتکليدي:
هایي  كنند فراتر از كوه لوح كه فکر نمي این كتاب داستان سرزميني است، به نام چاچالک، با مردماني سادهچکيده:

كه چاچالک را احاطه كرده، سرزمين دیگري وجود داشته باشد تا اینکه یک روز هواپيماي كوچکي در آنجا سقوط 
ها فقط براي ساخت سنگ مستراح  ي بسياري دارند؛ اما از آنها ذخایر طال شوند چاچالکي كند و متوجه مي مي

 كنند! استفاده مي
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55 رؤیا. ازندریاني، فاطمه سليماني. یك سپيدي به  شابك:. رقعي. ص176. 1394. كتاب نيستان: تهران.

9789643378264 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 لند، امامانهاي ب ادبيات دیني، داستانکلماتکليدي:
پس از اینکه . كند نویسنده داستان زندگي حضرت فاطمه معصومه )س(، خواهر امام رضا )ع( را روایت ميچکيده:

خواهند كه مدینه را  فرستند و از ایشان مي اي براي خواهرشان مي روند، نامه امام رضا )ع( از مدینه به خراسان مي
شوند؛ ولي در قم بر اثر بيماري  حضرت معصومه )س( راهي سفر مي. دترک كرده و به نزد ایشان به خراسان برون

 شوند. كنند و به خاک سپرده مي رحلت مي

 

56 خانمانبي. مالو، هکتور.  شابك:. رقعي. ص560. 1395. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران. افسون مهدویان.

9789647440554 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکليدي:کلمات
 بزرگ شده است و در سن هشت سالگي متوجه « شاوانون»پسري سرراهي است كه در دهکده « رمي»چکيده:

پدرخوانده خشن رمي به دليل وضعيت مالي نامساعد، با ماندن او در . اش نيست مادر واقعي« باربرن»شود كه خانم  مي
پيوستن رمي به گروه . فروشد مي« ویتاليس»همين دليل او را به مردي ایتاليایي به نام  ت و بهخانواده مخالف اس

 كند. رو مي او را با حوادث عجيب و جالبي روبه« ویتالي»نمایش 

 

57 هزارفرسنگزیردریابيست هاي كالسيک نوجوان: رمان. ورن، ژول. . 1395. قدیاني: تهران. مجيد عميق.
 9786002517616 شابك: .رقعي. ص120

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 تخيلي، نوجوانان-هاي علمي ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
داستان به روایت اول . هاست هاي علمي نویسنده درخصوص زیردریایي داستان این كتاب یکي از پيشگویيچکيده:

. كشاند انگيز، اما واقعي مي ها را به دنيایي خيال انگيزد و آن برمي ذات پنداري نوجوانان را شخص نوشته شده و هم
كردند دریا صاحب هيوالیي با چشمان  گيرد، آنجا كه مردم فکر مي ، در نيویورک شکل مي1866ماجرا در تابستان 

 درخشان است.

 

58 پایان ماجراهاي ناگوار:. اسنيکت، لموني.  شابك:. رقعي. ص288. 1395. قدیاني: تهران. فرزانه كریمي.

9789645361707 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 پس از مدتي سرگرداني در اقيانوس به « كنت اوالف»بودلر به همراه « ساني»و « كالوس»و « وایولت»چکيده:

ها به راز بزرگ ایشمائيل پي  بچه. برد مي« ایشمائيل»بودلرها را نزد « جمعه» نام دختري به. رسند اي دریایي مي تپه
شناسي  فهمند و نيز از راز درخت سيب تلخ كه در باغ گياه انگيز درباره والدینشان مي همچنين رازي شگفت. برند مي

 شوند. وجود دارد، آگاه مي
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 شابك:. رقعي. ص434. 1395. افق: تهران.تباراژدها:مردياز2پتشخوارگر رمان نوجوان:. آرین، آرمان.59

9786003531895 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي، ایران باستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکليدي:
 است كه رخدادهاي آن برمبناي كتاب « پتش خوارگر»جلدي  هاي سه این كتاب دومين جلد از كتابچکيده:

فصل نوشته شده و رویدادهاي آن بر اساس شخصيت  38این مجلد در . شکل گرفته است« بندهش»و « وستاا»
هياهویي كه در پس . گيرد اي پتش خوارگر یا مردي كه تصميم گرفت ضحاک ماردوش نباشد، شکل مي اسطوره
يدهاي سه شخصيت اصلي دهد، ام هاي دور همچنان ادامه دارد و از نبردي هولناک در قلب جنگل خبر مي درخت

 هيوالي داستان چگونه با هوشياري خود نيروي مبارزان را از بين خواهد برد؟. كند داستان را نااميد مي

 

60 پائيز. احمدي، حسن. از پس  شابك:. وزیري. ص288. 1394. مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران.

9789643008499 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکليدي:
خواهد نوشتن رمان جدیدش را شروع كند؛  او مي. در جنگ، با گازهاي شيميایي بيمار شده است« جواد»چکيده:

روع او ش. بار تصميمش جدي است ترسد كه حالش بدتر شود یا هرگز نتواند آن را به سرانجام برساند؛ اما این ولي مي
 همه چيز خيالي است.. افتد كند و همه چيز در عالم خيال اتفاق مي مي

 

 9786008025672 شابك:. رقعي. ص300. 1395. هوپا: تهران. مریم عزیزي.پسريدربرج. هو.ین، پالي.61
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 نهاي بلند، كودک و نوجوا ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 مادر ادي به خاطر ترس از جامعه . كند در طبقه هفدهم برجي در لندن زندگي مي« ادي»پسري به نام چکيده:

او در موقعيت یک . ادي مجبور است همه كارها را انجام دهد. رود وقت بيرون نمي هميشه در خانه است و هيچ
 گذارد. گيرد و آزمایشات سختي را پشت سر مي بزرگسال قرار مي

 

62 پنج. سيدین، علي. ؟یازدهپنجو  شابك:. وزیري. ص112. 1395. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.

9789640810798 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها هاي كوتاه، ادبيات كودک و نوجوان، خاطره نویسي، مدرسه داستانکلماتکليدي:
 داستان اول . گوید هي است كه از معلمي و كالس و مدرسه سخن ميهاي كوتا این كتاب شامل داستانچکيده:

او ضمن توصيف . زند ، ركاب مي«لکان»درباره مرد جواني است كه با دوچرخه و به شوقِ معلمي به سمت روستاي 
 دهد. هاي كودكان را توضيح مي سادگي و زیبایي روستا، یکي از بازي

 

63 ر. شيرزادي، مهدي. آخرینفشنگ: براساسحقيقت...تا ماني . رقعي. ص104. 1394. هنر اول: تبریز.
 9786007460429 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند تاریخ ایران، جنگ ها، داستانکلماتکليدي:
 راه دو سرجوخه ژاندارمري هم. ، به آذربایجان ایران است1320این داستان روایت حمله شوروي در سال چکيده:

 رسند. كنند و شجاعانه به شهادت مي سربازش، در مقابل حمله روس، چهل و هشت ساعت مقاومت مي
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64 نيست. واحدي، نرجس. راهي خدا تا  شابك:. رقعي. ص72. 1394. سيب صادق)ع(: تهران.

9786001189500 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ع ادبي، شعر، كودک و نوجوانادبيات فارسي، انواکلماتکليدي:
هایي با مضامين خداشناسي، مرگ، جانبازي و فداكاري، اخالق و آداب اجتماعي  این كتاب دربردارنده قطعهچکيده:

خورد و  هایي كه گاهي با خاطرات گذشته پيوند مي آرمان. هاي نویسنده است ها و آرمان است كه بيانگر اندیشه. و..
 كند. ا با عشق و احساس ترسيم مياي مطلوب ر گاهي آینده

 

65 تپش. افتخار، رفيع.  شابك:. رقعي. ص126. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.

9786000104436 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکليدي:
او همراه . اش را از دست داده است باران همه اعضاي خانواده ساله است كه بر اثر موشک 12ميالد نوجواني چکيده:

ميالد . ماند دهد و تنها مي بي را هم از دست مي كشد كه بي آید؛ ولي طولي نمي بي، به تهران مي مادربزرگش،بي
 دهد. م نميشود؛ ولي هرگز تن به تسلي مشکالت زیادي دارد و هر بار در ماجرایي گرفتار مي

 

 شابك:. رقعي. ص290. 1395. پرتقال: تهران. مرضيه ورشوساز.جنگيکهنجاتمداد. بروبيکر بردلي، كيمبرلي.66

9786008111689 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، جنگ جهاني دوم، داستانکلماتکليدي:
بار كه سعي  یک. كند در اتاقي زندگي مي« جيمي»ک پایش فلج است، با مادر و برادر كوچکش دختري كه یچکيده:

مادر هميشه به . ماند كرده بيرون برود، كتک مفصلي از مادر ش خورده ؛ اما جيمي تا هروقت دلش بخواهد، بيرون مي
 باران خواهد شد. رسد كه شهر بمب یک روز خبر مي. زند دختر سركوفت مي

 

67 چارلي. رهنما، شاهين.  شابك:. رقعي. ص170. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.

9786000104603 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات داستاني، داستانکلماتکليدي:
 چاپلين دارد و  داده است، سبيلي شبيه سبيل چارلي اش را از دست پيرمردي كه از كار افتاده و حافظهچکيده:

یک بار داخل . هاست و یک نفر تمام وقت باید مواظبش باشد چارلي مانند بچه. كنند هایش او را چارلي صدا مي نوه
 دهد. او را نجات مي« سعيد»اش  رود و چيزي نمانده كه غرق شود؛ ولي نوه رودخانه مي

 

يپشتشيشهچهره رآگاهان:كلوب گا. اكه، ولفگانگ.68 . رقعي. ص112. 1395. افق: تهران. كمال بهروز كيا.
 9786003531543 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي كوتاه، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 يز است كه مخاطبان را با انگ داستان كوتاه و هيجان 22معمایي این كتاب شامل  _هاي پليسي داستانچکيده:

بر سرگرم  خلق این معماها در دل داستان عالوه. سازد اي در حل این معماها آشنا مي شگردهاي كارآگاهان حرفه
 دارد. كردن نوجوانان، آنان را به اندیشيدن وا مي
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69 درباره. گراف، ليزا. جرجيچيزي ي  شابك:. ویيپالت. ص180. 1395. پيدایش: تهران. نيلوفر نيکزاد.

9786002963819 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها الملل، ادبيات نوجوانان، بيماري ادبيات بينکلماتکليدي:
 موضوعاتي مانند درک . در این كتاب داستان دختري روایت مي شود كه به عارضة كوتاهي قد مبتالستچکيده:

هاي قبلي در یک  ارند و همچنين پذیرش نوزاد جدید توسط بچههایي دچ شرایط افرادي كه به چنين معلوليت
 خانواده از مضامين انساني این رمان است.

 

70 پدري. زماني، شهریار. خانۀ  شابك:. رقعي. ص112. 1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.

9789644763908 
 هنرجومخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند ها، داستان نامه رگذشتادبيات معاصر، سکلماتکليدي:
 . هاي تأثيرگذار تاریخ معاصر ایران آحمد، از شخصيت كتاب حاضر داستاني است، درباره زندگي جالل آلچکيده:

نثر روان و استفاده مناسب از صنعت . نویسنده تالش دارد چهره جدیدي از این شخصيت را به نسل جوان معرفي كند
اي را در نثر  سابقه هاي ادبي و صنعتي، جهش بي احمد با ایجاد تشکل جالل آل. رمان استهاي این  ایجاز، از ویژگي

 فارسي ایجاد كرد.

 

71 آخر :12-ماجراهاي ناگوار. اسنيکت، لموني. ماقبل پایگاه در خطر . 1395. قدیاني: تهران. فرزانه كریمي.
 9789645361691 شابك:. رقعي. ص304

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم لي:پایهتحصي

 اي هاي حادثه داستان، داستانکلماتکليدي:
گاهي  در این داستان، بودلرها خود را به وعده. رو، جلد دوازدهم از مجموعه ماجراهاي ناگوار است اثر پيشچکيده:

دارند و براي ها ماموریتي خاص  هایشان را آنجا بيابند در هتل دنومان، بچه رسانند كه اميد دارند پاسخ همه سوال مي
هاي آشناي  چهره. كردند شوند دست به كارهایي بزنند كه حتي تصورش را هم نمي شان، مجبور مي انجام ماموریت
یک از آنها از دوستانشان هستند یا از دشمنانشان و از  توانند مطمئن باشند كه كدام بينند، اما هنوز نمي بسياري را مي

یتيمان بودلر باز هم . بينند كه جز شرارت و دشمني چيزي با خود ندارند اي را مي ها چهره تر، بچه ها ترسناک همه این
 هاي كنت اوالف با او همکاري كنند. شوند در شرارت مجبور مي

 

 9786007469095 شابك:. رقعي. ص100. 1394. پركاس: تهران.داستانزندگيسالم. اصغر احمدي، علي.72
 هنرجومخاطب:

 هم، سوم دپایهتحصيلي:

 شناسي، خانواده، نوجوانان هاي بلند، روان داستانکلماتکليدي:
داستان حسين و . به دبيرستان است« حسين»ها، آغاز داستانِ ورودِ  ن مفهوم سالمت و بيماري و تعریف آچکيده:

ریزي در  دسازي، برنامههاي خو كند، روش هایش با مفاهيمي درباره خانواده و خانواده مطلوب ادامه پيدا مي كالسي هم
 بخش این داستان است. زندگي و كنترل خشم پایان
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73 مانا. یوسفي، محمدرضا. داستان  شابك:. رقعي. ص92. 1395. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران.

9789647440509 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 یسندگيادبيات نوجوانان، داستان، مطالعه، نوکلماتکليدي:
این مجتمع یک كتابخانه و كتابداري به . كند داستان پسري است كه در یک مجتمع آپارتماني زندگي ميچکيده:

كم با  كند، در فضایي فانتزي كم نام خانم شجري دارد.قهرمان داستان كه گاهي در كتابخانه به خانم شجري كمک مي
لذا . گيرد هایي در آداب مطالعه و فنون نویسندگي یاد مي ها نکته آنكند و از  قرار مي ها ارتباط بر هاي كتاب نویسنده

 كننده و آموزنده باشد. گرم تواند براي خوانندگان سر مي

 

74 ایرانداستان. بکایي، احسان ناظم. بزرگان از کوتاه هاي  شابك:. رقعي. ص80. 1395. قدیاني: تهران.

9786002519207 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي كوتاه تاریخ معاصر، نویسندگان، داستانکلماتکليدي:
 در هر یک از این . داستان كوتاه از پنج عالِم معاصر در حوزه تاریخ اسالم است 25این مجموعه شامل چکيده:

شنایي با آ. هاي روزگار این عالِمان با تکيه بر اتفاقي واقعي بازگو شده است ها زندگي عجيب و سختي داستان
 زمين از اهداف این كتاب است. هاي سرشناس ایراني و تمدن و فرهنگ ایران چهره

 

. رقعي. ص152. 1395. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران. حسين ابراهيمي )الوند(.دخترککولي. گادن، رومر.75
 9789647440493 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، ادبيات ملل، كودک و نوجوان استاندکلماتکليدي:
 اش )مادربزرگش( را از دست داده و مجبور است به تنهایي در  دختري كولي است كه تنها قيم« كيزي»چکيده:

خانم معلم . اندازند كنند و دست مي هاي مدرسه او را مسخره مي بچه. دهکده زندگي كند و با اهالي آنجا كنار بياید
 این وضعيت را تغيير دهد.كند  سعي مي

 

. 1395. المللي گاج بين: تهران. شایسته ابراهيمي.دکترجکيلوآقايهاید زنبور:. استيونسون، رابرت لوئيس.76
 9786003593947 شابك:. رقعي. ص48

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
قهرمان . شود هاي خوب و بد سرشت انسان روایت مي در این رمان علمي ـــ تخيلي، داستان كشمکش جنبهه:چکيد

هاي شيطاني و روحاني وجود انسان را از یکدیگر  كند جنبه سالي است كه تالش مي داستان پزشک و دانشمند ميان
هایش دچار مشکالتي  اما در مسير بررسي تفکيک كند تا هر كدام بدون صدمه به دیگري به حيات خود ادامه دهد؛

 كند. شود كه دیگران را نيز درگير مي مي

 

77 زندگيرئيس. باباجاني، علي. دلوار: عليدلواريدالور . كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.
 9786000101480 شابك:. وزیري. ص84. 1395

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، ادبيات كودک و نوجوان ها، داستان نامه سرگذشتتکليدي:کلما
علي دلواري و پایداري تاریخي اهالي بوشهر در برابر استعمار انگليس  كتاب حاضر زندگينامه داستاني رئيسچکيده:

 دهد. باره آن واقعه تاریخي مي است كه نثري نسبتاً روان دارد و اطالعات مختصر و مفيدي در
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رابينهود هاي خواندني: كالسيک. گرین، راجر لنسلين.78 . رقعي. ص380. 1395. پيدایش: تهران. آرزو احمي.
 9786002964007 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان، فرهنگ عامه ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
ها اموال ثروتمندان  آن. كنند دان معروفي هستند كه در جنگل زندگي ميدز« جان كوچولو»و « هود رابين»چکيده:

او درصدد است كه . كند هود فقط به خاطر خودش با قدرتمندان مبارزه نمي رابين. بخشند را غارت كرده و به فقرا مي
ترجيح دهد ثابت كند كه مهم نيست چه كسي حکمران است، مهم این است كه حکمران، سعادت دیگران را بر خود 

 كه به این ترتيب هميشه پيروز است.

 

 شابك:. رقعي. ص128. 1395. افق: تهران. كمال بهروز كيا.رازکشتيبادباني كلوب گارآگاهان:. اكه، ولفگانگ.79

9786003531567 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي كوتاه، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
چ دليل خلق  هاي این كتاب به جذابيت داستان. معمایي است _داستان پليسي 22این كتاب شامل کيده:

اي است كه در پایان هر داستان  گونه ها به روند داستان. هاي تبهکار و نيکوكار است وگوهاي جالب ميان شخصيت گفت
 .كند شود و مجرم را شناسایي مي مخاطب در نقش كارآگاه وارد ماجرا مي

 

80 مرشد هاي پهلواني: قصه. آقایاري، خسرو. اردبيل1رخصت ، . رقعي. ص266. 1395. كتاب نيستان: تهران.
 9789643378479 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي فرهنگ عامه، سرگذشتنامه، داستانکلماتکليدي:
 در این كتاب نویسنده . دهد خ شفاهي این سرزمين را تشکيل ميهاي پهلواني در ایران بخشي از تاری قصهچکيده:

ها برمبناي داستاني واقعي از مبارزات  هر یک از این قصه. كند هفت حکایت از هفت پهلوان شهر اردبيل را روایت مي
 شود. اي آموزنده گوشزد مي این پهلوانان شکل گرفته است و در هر یک ارزشي اخالقي یا نکته

 

 شابك:. رقعي. ص146. 1395. كتاب نيستان: تهران.،تبریز2رخصتمرشد هاي پهلواني: قصه. اري، خسروآقای.81

9789643378486 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي فرهنگ عامه، سرگذشتنامه، داستانکلماتکليدي:
مایه روایتي  ها را دست یز رفته و زندگي و زمانه آننویسنده در این كتاب به سراغ پهلواناني از سرزمين تبرچکيده:

در این روایت به آزادمردي وجوانمردي این پهلوانان در مبارزه با فساد و ظلم عوامل ارتش روسيه . داستاني كرده است
 وار از سرگذشت ظالمان در مواجهه با نقطه عطف كتاب شرحي افسانه. ها به زندگي مردم توجه شده است و تعدي آن

 پهلوانان است.

 

82 تهران3رخصتمرشد هاي پهلواني: قصه. آقایاري، خسرو. ، . رقعي. ص478. 1395. كتاب نيستان: تهران.
 9789643378493 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي، سرگذشتنامه فرهنگ عامه، داستانکلماتکليدي:
ها براي شرح  نویسنده در این روایت. اي شهر تهران نوشته شده است انان افسانهاین كتاب با نگاهي به پهلوچکيده:

پردازد و به اوضاع و احوال جامعه آن روز، باورهاي مردمي، آداب  ها مي زندگي هر یک از پهلوانان به شرایط زندگي آن
 كند. و رسوم بومي و دیني مردم توجه مي
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83 شيراز4رخصتمرشد هاي پهلواني: قصه. آقایاري، خسرو. ، . رقعي. ص134. 1395. كتاب نيستان: تهران.
 9789643378509 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي فرهنگ عامه، سرگذشتنامه، داستانکلماتکليدي:
كه قابل تسّري به  مدارانه در جامعه سنتي ایران هاي این كتاب روایتي است از زندگي سالم و دین داستانچکيده:

هاي سازنده زندگي پهلوانان شيراز، نقش  ها سعي دارد با نمایش شالوده نویسنده در این داستان. زندگي امروز نيز است
ها به روزگار  توجه داستان. گيري عقاید و باورهاي دیني ترسيم كند خانواده، دوستان، جامعه و بزرگان دین را در شکل

 گردد. مي زمامداري پهلوي اول باز

 

 شابك:. رقعي. ص318. 1395. كتاب نيستان: تهران.،قم5رخصتمرشد هاي پهلواني: قصه. آقایاري، خسرو.84

9789643378516 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي، فرهنگ عامه سرگذشتنامه، داستانکلماتکليدي:
ها گاه از كودكي پهلوانان آغاز  داستان. شود ناني از شهر قم آشنا ميدر این كتاب مخاطب با سرگذشت پهلواچکيده:

هاي ارائه شده، در عين  داستان. كند ها آشنا مي شود و در ادامه نویسنده مخاطبانش را با منش و شيوه رفتاري آن مي
سلک پهلواني و سادگي سعي در بازگویي زندگي اجتماعي این افراد دارد كه در آن به اعتقادات دیني، مرام، م

 هاي ایراني بسيار توجه شده است. سنت

 

85 کاشان6رخصتمرشد هاي پهلواني: قصه. آقایاري، خسرو. ، . رقعي. ص198. 1395. كتاب نيستان: تهران.
 9789643378523 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي، فرهنگ عامه سرگذشتنامه، داستانکلماتکليدي:
 ابتدا . اي از خصایل و رفتارهاي چند تن از پهلوانان شهر كاشان را شرح دهد این كتاب سعي دارد گوشهچکيده:

موقعيت اجتماعي كاشان توضيح داده شده، سپس مبارزه با راهزنان و اوضاع و احوال اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
 شود. اي خاص از ایران مرور مي دوره

 

کرمانشاه7رخصتمرشد هاي پهلواني: قصه. آقایاري، خسرو.86 ، . رقعي. ص266. 1395. كتاب نيستان: تهران.
 9789643378530 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي فرهنگ عامه، سرگذشتنامه، داستانکلماتکليدي:
 هاي این  در داستان. شان دم و طبقه حاكماین كتاب روایتي است از مواجهه پهلوانان شهر كرمانشاه با مرچکيده:

كتاب پهلوانان نمادي هستند از آرزوهاي فروخفته مردمي كه در مقابل ظلم حاكمان زمان خود، كاري از پيش نبرده 
ها بازي  درواقع پهلوانان نقش هدایتگر را در داستان. هایي برگزیده هستند تا حق خود را بستانند و چشم انتظار انسان

 .كنند مي
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87 همدان8رخصتمرشد هاي پهلواني: قصه. آقایاري، خسرو. ، . رقعي. ص114. 1395. كتاب نيستان: تهران.
 9789643378547 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي سرگذشتنامه، فرهنگ عامه، داستانکلماتکليدي:
 شرحي از زندگي و زمان برخي از پهلوانان نامدار همدان را در  نویسنده. اي ایران است همدان شهر افسانهچکيده:

همچنين مبارزه با پادشاه مغول، اوضاع همدان در دوره قاجار و ناصري و شرحي از . قالب داستان بازگو كرده است
 مبارزات پهلوانان، از جمله مطالب ارائه شده در این كتاب است.

 

 شابك:. رقعي. ص182. 1395. كتاب نيستان: تهران.،یزد9رخصتمرشد :هاي پهلواني قصه. آقایاري، خسرو.88

9789643378554 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي سرگذشتنامه، فرهنگ عامه، داستانکلماتکليدي:
 خست به سراغ وي در گام ن. گوید نویسنده در این مجلد در قالب داستان از پهلوانان شهر یزد سخن ميچکيده:

. كند ها را در فضاي اجتماعي روایت مي رود و خاستگاه و شيوه زندگي آن دوران كودكي و نوجواني پهلوانان مي
هاي قدیمي ایران بازگو شده كه همين امر بر كشش و جذابيت  مبارزات پهلوانان با نزدیک شدن به شيوه بيان حکایت

 ها افزوده است. داستان

 

89 سياه .بيتي، رابرت. شنل و سرافينا  شابك:. رقعي. ص258. 1395. پرتقال: تهران. پور شبنم حيدري.

9786008111467 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 اي، نوجوانان هاي حادثه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
قهرمان داستان دختري به نام سرافيناست كه با . دارد پاتر هاي هري این داستان حال و هوایي مشابه داستانچکيده:

بيند كه شنلي سياه پوشيده است و سعي دارد دختري را  اي را مي یک شب سرافينا مرد غریبه. كند پدرش زندگي مي
 گيرد كاري بکند. ها خبر دارد و تصميم مي سرافينا از گم شدن بچه. بدزدد

 

 شابك:. رقعي. ص48. 1395. المللي گاج بين: تهران. شایسته ابراهيمي.مسسرودکریس زنبور:. دیکنز، چارلز.90

9786003593879 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
تش را مردي خسيس و ثروتمند و عبوس است كه در شب كریسمس، روح دوس« اسکروچ»در این داستان چکيده:

. كنند روح قصد دارد اسکروچ را از عاقبت اعمالش آگاه سازد و در این راه سه شبح دیگر نيز او را همراهي مي. بيند مي
 كشند. این سه شبح ماجراهایي را از سه مقطع زماني براي اسکروچ به تصویر مي

 

91 سورنا. بيگي، ابراهيم حسن.  شابك:. وزیري. ص76. 1395. انانكانون پرورش فکري كودكان و نوجو: تهران.

9786000101954 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي حماسي، ادبيات كودک و نوجوان، تاریخ ایران داستانکلماتکليدي:
 حاكم شمال و شرق و « اُرُد». پسران فرهاد سوم، هر كدام حکومت قسمتي از ایران را به عهده داشتندچکيده:

. دهند كه مهرداد، پدر را كشته و قصد پادشاهي بر كل ایران را دارد به اُرُد خبر مي. اكم غرب ایران استح« مهرداد»
 بسته تحویل دهد. دهد كه مهرداد را دست ماهرترین فرمانده دولت اشکاني كه در خدمت اُرُد است، قول مي« سورنا»
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. مؤسسه خانه كتاب: تهران.ابالدینمرعشينجفيسيدشه مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:. رجائيان، ع.92
 9786002223296 شابك:. پالتویي. ص48. 1395

 هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها نامه شناسان، سرگذشت ، كتاب1276 -  1369 ،  ن دی ال اب ه ، ش ي ش رع مکلماتکليدي:
یک علم شناخته شده مطرح است و عالمان این علم یعني كتابشناسان كتابشناسي در دنياي امروز به عنوان چکيده:

گيري تمدن اسالمي ما  سزایي در شکل اند و هریک از آنان سهم به از قدیم از مقبوليت و اهميت خاصي برخوردار بوده
 پردازد. ن ميرو به معرفي، آثار و كارنامه علمي یکي از مشاهير كتابشناسي معاصر ایرا داشته و دارند، كتاب پيش

 

. رقعي. ص384. 1395. پيدایش: تهران. محمدرضا ملکي.شاهزادهوبينوا هاي خواندني: كالسيک. تواین، مارک.93
 9786002964038 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
. بيند كه شباهت زیادي به او دارد را مي« تام»فقيري به نام   ر حياط قصر، پسربچهروزي وليعهد انگستان، دچکيده:

ماند و ماجراهاي  هاي وليعهد در قصر مي كنند و به این ترتيب تام در لباس هایشان را با هم عوض مي ها لباس بچه
 اهداف این داستان است.هاي عميق زندگي اشرافي و زندگي فقيرانه، از  ترسيم تفاوت. زند عجيبي را رقم مي

 

94 دریایي. بنجامين، الي. عروس شاید  شابك:. رقعي. ص294. 1395. پرتقال: تهران. زاده آرزو قلي.

9786008111474 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 سوزي به . ارد كه كمتر كودكي در سن و سال او ممکن است داشته باشداطالعاتي د« سوزي سوانسون»چکيده:

تفکر درباره كائنات و یاد گرفتن از . دهد ها را نشان مي پردازد و واقعيت زندگي آن تحقيق درباره عروس دریایي مي
 هاي این داستان است. ترین پيام هاي زندگي، مهم شکست

 

. رقعي. ص160. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.رناشببهخير،تُ. الدین اكرمي، جمال.95
 9786000104375 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، ادبيات كودک و نوجوان، مهاجرت داستانکلماتکليدي:
ها را رها كرده و در شهر  پدر، آن. اند رفته خواهر و برادر هستند و به همراه پدرشان به كانادا« تُرنا»و « سينا»چکيده:

اش به آنجا  آورد تا به مادرش كه با دایي برادرش او را به استانبول مي. تُرنا مریض شده است. دیگري زندگي مي كند
 سرنوشت كودكان مهاجرت و غم غربتشان، در این اثر به خوبي ترسيم شده است.. اند، تحویل دهد آمده

 

. ص176. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. نوریان. ع.شهرطالوسرب. جان كریستوفر،.96
 9786000103750 شابك:. رقعي

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 در دو داستان . نه نویسنده علمي ـــ تخيلي انگليسي استگا هاي سه این كتاب سومين داستان از داستانچکيده:

اند، به  اي از ساكنان زمين كه به ترتيبي از اسارت موجودات فضایي و هيوالهاي فلزي سه پایه نجات یافته پيشين، عده
كه جایگاه  را« طال و سرب»هاي شناسایي موقعيت امنيتي شهر  برند و از آنجا با فرستادن گروه هاي سفيد پناه مي كوه

ها براي نجات ساكنان زمين دچار مشکالتي  در این داستان آن. كنند اصلي موجودات مذكور است، ارزیابي مي
 .. شوند و.. مي
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. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.وهشوشوراب آیند: ها از بهشت مي هاي عروسک نمایشنامه. كرمي، شهرام.97
 9786001752032 شابك:. رقعي. ص48. 1394

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، پيامبران انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکليدي:
پسركي یتيم و فقير است « هشو». شود در این نمایشنامه، بخشي از داستان زندگي حضرت ایوب بازگو ميچکيده:

 ایوب و همسرش را فریب دهد.شيطان است و سعي دارد پسرک و « شوراب»كند و  كه ایوب به او كمک مي

 

 9786003531710 شابك:. رقعي. ص208. 1395. افق: تهران.عقربهايکشتيبمبك. حسن زاده، فرهاد.98
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات فارسي، داستانکلماتکليدي:
 نام  ها گروهي به آن. رمان اصلي آن چهار پسر نوجوان هستنداین داستان رماني ماجراجویانه است كه قهچکيده:

جذابيت این رمان در . شوند ترها وارد مي اند و به شکلي اتفاقي در ماجرایي مرموز به دنياي بزرگ عقرب را تشکيل داده
ده از زباني دهد و با استفا آن است كه نویسنده با استفاده از راوي اول شخص، خواننده را در متن حوادث قرار مي

 كند. ساده و طنز خواننده را با خود همراه مي

 

99 هاعنکبوتي رمان نوجوان:. اليور، الرن.  شابك:. رقعي. ص224. 1395. افق: تهران. مهرداد مهدویان.

9786003531840 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 وانهاي بلند، كودک و نوج ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
نام ليزا روایت  این رمان، داستاني خالق و تخيلي و شاعرانه است كه یک فانتزي پرماجرا را از زبان دختري بهچکيده:

. اند و روح او را دزدیده  ها در شبي تاریک به او حمله كرده ليزا برادر كوچکي به نام پاتریک دارد كه عنکبوتي. كند مي
 ها نجات دهد. انگيز از دست عنکبوتي اي شگفت ليزا قصد دارد برادرش را با نقشه

 

100 التحصيليجِيكمونفارغ. ، باربارا پارک. . كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. شقایق قندهاري.
 9786000104313 شابك:. رقعي. ص116. 1395

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، كودک و نوجوان هاي بلند، بيماري نادبيات ملل، داستاکلماتکليدي:
 اش را  او آلزایمر دارد و مدام خودش و خانواده. دارد« اسکلي»، پدربزرگي به نام«مون جيک»پسري به نام چکيده:

خورد؛ ولي  التحصيلي جيک است كه تقریبا همه چيز به هم مي  اوج رفتار او هم در مراسم فارغ. اندازد توي دردسر مي
 آید. تخار از این آزمایش بيرون ميجيک با اف

 

101 . رقعي. ص120. 1395. افق: تهران. كمال بهروز كيا.هايقرمزقصرميمون كلوب گارآگاهان:. اكه، ولفگانگ.
 9786003531604 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي كوتاه، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
مند به حل   معمایي است، براي مخاطبان عالقه _داستان كوتاه در ژانر پليسي  27ین كتاب كه دربردارنده اچکيده:

كند تا بتوانند ضمن درگير شدن با هر ماجرا، مجرم را شناسایي كنند و  معماهاي پليسي شرایطي را فراهم مي
 د.هاي تبهکار و نيکوكار داستان بيندیشن درخصوص اعمال و رفتار شخصيت



16ايوکاردانششمارهنامهفنيوحرفهکتاب  

اي و كاردانش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفه فهرست توصيفي كتاب  

 30 

 

102 کوچ. یوسفي، محمدرضا. قصۀ  شابك:. رقعي. ص288. 1395. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران.

9789647440578 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 نشيني هاي بلند، اقوام و عشایر، كوچ داستانکلماتکليدي:
 در این رمان جریان كوچ . كند ایل زندگي ميكند كه در یک  این داستان سرگذشت نوجواني را بيان ميچکيده:

روند و گله همراه چوپان پياده حركت  شود كه اهالي ایل با اتوبوس به شهر موردنظر مي مدرن این قبيله بازگو مي
نشينان در جامعه امروز در روند  جریان پرفراز و نشيب این سفر از یيالق به قشالق و مسائل پيش روي كوچ. كند مي

 شود. ن بررسي مياین داستا

 

103 قهرماندبيرستاناميرکبير. زرهاني، سيد احمد. . ص226. 1395. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.
 9786003900851 شابك:. رقعي

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، انقالب اسالمي، نوجوانان داستانکلماتکليدي:
 مکان  اش از شيراز به اهواز نقل كه همراه خانواده« علي»پسر نوجواني است به نام  شخصيت اصلي داستانچکيده:

ارتباطي دوستانه « آقاي سميعي»نام  او با یکي از دبيران به. آموزان باایمان دبيرستان است علي جزو دانش. اند كرده
 كند. كند و در گروه او مبارزه با رژیم طاغوت را آغاز مي برقرار مي

 

تام زنبور:. بيچر استو، هریت.104 عمو کلبه . رقعي. ص144. 1395. المللي گاج بين: تهران. شایسته ابراهيمي.
 9786003594616 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
هاي زندگي مقاومت  عدالتي و سختي او در برابر بي. است« تام»م پوست، به نا اي سياه این داستان درباره بردهچکيده:

دهد كه با او  خریدار تام، قول مي. گيرد او را بفروشد شود كه صاحب تام تصميم مي داستان از زماني آغاز مي. كند مي
 .. شناسد، نفروشد؛ ولي.. رفتار خوبي داشته باشد و هرگز او را به كسي كه نمي

 

105 سفيد. جيمزهوستون، . کماندار . رقعي. ص102. 1395. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران. علي خاكبازان.
 9789647440479 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 الملل، ادبيات نوجوانان ادبيات بينکلماتکليدي:
هاي مهاجم و  اثر نزاع با سرخپوستاست كه مدتي در  "كانگو"كتاب حاضر داستان پسركي اسکيمو به نام چکيده:

شود، خواهرش را از دست  هاي متعددموفق مي اما بعد از كشمکش. افتد تعقيب و گریز، از خانواده دور مي
 داستان كتاب مخاطبان را با زندگي اسکيموها آشنا مي كند.. گردد اش باز ها نجات دهد و نزد خانواده سرخپوست

 

. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. دالرا قهرمان.سربازودریاکودک،. ویليه، ژرژ فون.106
 9786000103576 شابك:. رقعي. ص192

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
  13اي  در این داستان پسربچه. زمان جنگ جهاني دوم این رمان، داستاني است درباره اشغال فرانسه درچکيده:

ها مبارزه كرده و براي آزادي كشورشان تالش  گيرند تا عليه آلماني به همراه دوستانش تصميم مي« یر پي»ساله به نام 
 آورد. وجود مي ها به تدریج حوادث خطرناكي را به گانه آن كنند؛ اما مبارزه بچه
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 9786007790168 شابك:. رقعي. ص112. 1395. كتاب ابرار: تهران.هکو. مولوي، ریحانه.107
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، آداب و رسوم، زن داستانکلماتکليدي:
كند و در خالل سفر،  پردازد كه سفري را آغاز مي این رمان از زاویه دید راوي به بخشي از زندگي زني ميچکيده:

همچنين راوي . سازد هاي زنانه كه ناشي از عدم تطبيق با شرایط زندگي است، آشنا مي م مخاطب را با دلتنگيآرام آرا
 ها و عقاید آلوده به خرافات دارد. در طول این داستان همواره نگاهي نقادانه به سنت

 

108 جهنم ي هزارتو: دونده. دشنر، جيمز. از گذر  شابك:. رقعي. ص416. 1395. افق: تهران. مينا موسوي.

9786003532182 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 ، توماس مطمئن است كه فرار از هزارتو به معناي آزادي او و بقيه «دونده هزارتو»گانه  در جلد دوم از سهچکيده:

دشتي كه هيچ قانوني . مرحله دوم گذر از جهنم است. ز كارش تمام نشده استهاست؛ اما اهرامن هنو نشين بيشه
ها  در این راه دوستي. ها فقط دو هفته فرصت دارند تا از دشت جهنم عبور كنند آن. ندارد و هيچ كمکي در كار نيست

 ها دارد. نشين اكنون افراد دیگري هستند كه نجاتشان بستگي به نابودي بيشه. شود ها سنجيده مي و وفاداري

 

شركت انتشارات سوره : تهران.گرگویوسف آیند: ها از بهشت مي هاي عروسک نمایشنامه. پوررضائيان، مهدي.109
 9786001752001 شابك:. رقعي. ص44. 1394. مهر

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 وجوانها، پيامبران، كودک و ن انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکليدي:
 گرگ پير كه از طرف . شود اي دیگر روایت مي در این نمایشنامه عروسکي، داستان حضرت یوسف به گونهچکيده:

كند كه چگونه برادران  او تعریف مي. كند حيوانات جنگل متهم به خوردن یوسف است، حقيقت ماجرا را نقل مي
 گویند. روغ مياندازند و به پدرشان د یوسف بر اثر حسادت او را به چاه مي

 

110 مرده رمان نوجوان:. آبادي، حميدرضا شاه. الالیيبرايدختر  شابك:. رقعي. ص120. 1395. افق: تهران.

9786003532489 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي اجتماعي هاي بلند، داستان ادبيات كودک و نوجوان، داستانکلماتکليدي:
در چنين . شوند کسالي دو ساله، اهالي قوچان دچار قحطي شده و محتاج غذاي روزانه خود ميبه دنبال خشچکيده:

. فروشند مردم گرسنه از فرط فقر، دختران خود را مي. كند شرایطي، والي قوچان هر روز به شکلي طلب ماليات مي
رحدات دولت روسيه به ایران فروشند كه از آن سوي س ساله خود را به سواران تركمن مي 10تا  3ها دختران  آن

این كتاب داستان یکي از این . كنند اند و پول حاصل را صرف دادن ماليات و سير كردن بقيه خانواده خود مي آمده
 شود. دختران است كه از زبان راویان مختلف بيان مي
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111 گریورهاالنه ي هزارتو: دونده. دشنر، جيمز. ي  شابك:. رقعي. ص432. 1395. افق: تهران. مينا موسوي.

9786003532014 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
او و پنجاه . شود آورده مي« گليد»نام  یا دنياي بيرون به مکاني به  اي از زندگي بدون هيچ خاطره« توماس»چکيده:

نام  پيکر احاطه شده و در آن موجودات شروري به گليد با هزارتویي غول. نامند مي« ليدرگ»پسر نوجوان دیگر خود را 
شود آخرین فرد  پس از ورود توماس دختري به گليد فرستاده شده كه گفته مي. زنند در شب پرسه مي« گریورها»

 تا آن لحظه هيچ دختري به گليد فرستاده نشده بود.. است

 

 9789643378301 شابك:. رقعي. ص352. 1394. كتاب نيستان: تهران.یزرعلم .بایرامي، محمدرضا.112
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات جنگ، داستانکلماتکليدي:
حلي سعدون شيفته احلي است؛ ولي پدر ا. اي سنّي است از خانواده« احلي»اي شيعه و  از خانواده« سعدون»چکيده:

در . او سربازي منظم است و خط خوبي هم دارد. رود سعدون داوطلبانه به سربازي مي. مخالف این رابطه است
كنند او كشته شده است؛ ولي او زنده است و  ها فکر مي رود و بعثي اي كاميون حامل سعدون به ته دره مي حادثه

 گيرد. اي مي تصميم تازه

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهران. حسن پستا.اورنکردنيپروفسوربرانشتامماجراهايب. هانتر، نورمن.113
 9786000103330 شابك:. رقعي. ص208. 1395. نوجوانان
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
كدام از كارهاي آنان قابل مقایسه  اند؛ اما شاید هيچ كارهاي بزرگي كرده اند كه در دنيا دانشمندان بزرگي بودهچکيده:

قفلي  اي كه به جاي دكمه، سنجاق این پرفسور با آن كت ساده. با اختراعات عجيب و غریب پرفسور برانشتام نباشد
كرد و  فراموش مياو اغلب در هر اختراع نکته كوچکي را . داشت و با سر بزرگ تاسش، باهوش و كمي كم حافظه بود

 آفرید. اي مي آمد و ماجراي تازه اختراعش چيز دیگري از آب درمي

 

114 درخت. ماللي، هانت ليندا. روي ماهي  شابك:. رقعي. ص258. 1395. پرتقال: تهران. مرضيه ورشوساز.

9786008111412 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 هاي مدرسه او را  بچه. دچار لکنت زبان شدید است و با خواندن و نوشتن مشکل دارد« الي نيکرسون»چکيده:

كند؛ ولي حاضر نيست علت این كار را  او ناخواسته معلمش را ناراحت مي. كنند و الي هيچ دوستي ندارد مسخره مي
 تصميم گرفته با تمام توانش به الي كمک كند.« اي نيلزآق»معلم جدید . براي كسي توضيح دهد

 

115 مقلد. ارسکين، كاترین. مرغ  شابك:. رقعي. ص208. 1395. افق: تهران. آشتياني كيوان عبيدي.

9786003532007 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها الملل، ادبيات نوجوانان، بيماري ادبيات بينکلماتکليدي:
گر)اوتيسم خفيف( مبتالست.در طول  كه به بيماري آسپر "كيتلين"كتاب حاضر داستان دختري است به نام ده:چکي

كردن مخاطبان با  شود و هدف عمدة آن آشنا آموز خاص مرور مي داستان وقایع روزمرة مدرسه از نگاه این دانش
 شرایط روحي و جسمي این قبيل افراد است.
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116 پاپينز هاي خواندني: كالسيک .ال تراورز، پي.. مري . 1395. پيدایش: تهران. سرور كتبي، سوسن عماري.
 9786002964021 شابك:. رقعي. ص240

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
پدر خانواده به شدت . شود اي متمول استخدام مي واده، به عنوان دایه، در خان«پاپينز مري»پرستاري به نام چکيده:

. مادر خانواده هم یک فمينيست و فعال حقوق زنان است. مشغول كار است و فرصتي براي رسيدگي به فرزندان ندارد
اوقات « رابرت»كني به نام  كش پاک هاي خانواده و دود پاپينز، شخصيت اصلي داستان، همراه با بچه در این ميان مري

 گذرانند. ماجرایي را مي خوش و پر

 

117 منحتيجوکترم. پترسون، جيمز/ گرابنستاین، كریس. . پرتقال: تهران. شریف بيتا ابراهيمي، بهشته خادم.
 9786008111368 شابك:. رقعي. ص332. 1395

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 و نوجوان هاي بلند، كودک ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 عنوان  ، به«ترین بچه كُمدین دنيا بانمک»پسر معلولي است كه پس از شركت در مسابقه « جيمي گریم»چکيده:

در این داستان جيمي براي حفظ موقعيت خود و عبور از مشکالت و موانع سر . انتخاب شده است« آپ استند»بهترین 
 ها دارد. ن دغدغه كودكان و نوجوانان معلول و دنياي اطراف آ نویسنده نگاهي هوشمندانه به. كند راهش، مبارزه مي

 

 شابك:. رقعي. ص296. 1395. گيسا: تهران. مریم رفيعي.من،بامزهبود!. پترسون، جيمز/ گرابنستاین، كریس.118

9786006885940 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 كودک و نوجوان هاي بلند، ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 . طبعي است كه داراي معلوليت حركتي است پسر شاد و شوخ« جيمي گریم»داستان این كتاب درباره چکيده:

در این مسير براي او . ترین بچه كُمدین دنيا شركت كند جيمي اهل نيویورک است و قصد دارد در مسابقه بانمک
او مخاطبانش را به این . كند ي به حقيقت پيوستن رؤیایش ميآید كه او را وادار به تالش برا مسائلي به وجود مي

 رساند كه هرگز چيزي را بيش از حد جدي نگيرند. نتيجه مي

 

119 بامزه. پترسون، جيمز/ گرابنستاین، كریس. بود!من، تر . رقعي. ص328. 1395. گيسا: تهران. مریم رفيعي.
 9786006885957 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم :پایهتحصيلي

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
 جيمي اهل . تواند راه برود طبعي است كه نمي پسر شاد و شوخ« جيمي گریم»داستان این كتاب درباره چکيده:

وجود  مسائلي بهدر این مسير براي او . ترین بچه كُمدین دنيا شركت كند نيویورک است و قصد دارد در مسابقه بانمک
او در این داستان مخاطبانش را به این نتيجه . كند آید كه او را وادار به تالش براي به حقيقت پيوستن رؤیایش مي مي
 رساند كه هرگز چيزي را بيش از حد جدي نگيرند. مي
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120 معلقچشم :1كاموا/. ذبيحي، راحيل. هايچرخانموهاي  شابك:. رقعي. ص208. 1395. هوپا: تهران.

9786008025276 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان هاي تخيلي، داستان داستانکلماتکليدي:
پریدخت )دختر شاه . كند نویسنده در داستاني تخيلي، قصه دختر شاه پریان و غول چراغ جادو را روایت ميچکيده:

خبر  او از همه جا بي. ها دختري به نام بهاران دارند آن. ازدواج كرده است پریان( با تهمتن ) پسر غول چراغ جادو(
پدر و مادر بهاران به دنبال راهي هستند تا این راز را با وي در ميان . داند كه چرا با بقيه فرق دارد است و نمي

 بگذارند.

 

 9786007790250 شابك:. يرقع. ص132. 1395. كتاب ابرار: تهران.ري-ناصرایکس. آقاغفار، علي.121
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي كوتاه، كودک و نوجوان هاي اجتماعي، داستان داستانکلماتکليدي:
 تواند مانند  اي به نام ناصر است كه مي داستان این كتاب موضوعي اجتماعي دارد و روایت زندگي پسربچهچکيده:

رود و در این مسير مسائل و  داستان با همين محور پيش مي. ام و افراد را ببيندري، درون همه اجس دستگاه ایکس
 آید. مشکالتي براي این نوجوان پيش مي

 

 9786006414607 شابك:. رقعي. ص104. 1395. گل آذین: تهران. سعيده بوغيري.ناگازاکي. في، اریک.122
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
او با رویدادهایي در . هاي یک آدم مجرد این داستان حکایت مردي است در آستانه پنجاه سالگي، با عادتچکيده:

این رمان بر اساس داستاني . دهد الشعاع قرار مي اش را تحت شود،طوري كه ناگهان تمام زندگي رو مي خانه خود روبه
 گرفته است.واقعي شکل 

 

 9786007721087 شابك:. رقعي. ص252. 1395. غنچه: تهران. نژاد آتنا عبدي.هایدي. اشپيري، یوهانا.123
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
. كند هاي آلپ سوئيس از پدربزرگش مراقبت مي در كوهنام هایدي است كه   این داستان دختر نوجواني بهچکيده:

هایدي در آن شهر دوستان زیادي پيدا . برد رود و او را با خود به فرانکفورت مي ها مي یک روز عمه هایدي به كلبه آن
وستانش اتفاقاتي كه براي هایدي و د. آمد از جمله دكتري كه براي معاینه كالرا ـــ دختر عمه هایدي ـــ مي. كند مي

 دهد. دهد، روند داستان را شکل مي رخ مي

 

. ص368. 1395. پرتقال: تهران. زاده، آرزو مقدس نيلوفر امن.شدهپاتروفرزندنفرینهري. كي رولينگ، جي.124
 9786008111801 شابك:. رقعي

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 اي هاي حادثه هاي بلند، داستان ستانها، دا ادبيات ملل، نمایشنامهکلماتکليدي:
پاتر و دوستانش  گيرد كه هري داستان در زماني شکل مي. كتاب حاضر در قالب نمایشنامه منتشر شده استچکيده:

هایشان است كه به دنبال ماجراجویي  حاال دیگر نوبت بچه. اند و خود صاحب فرزند هستند وارد دوران بزرگسالي شده
 بروند.
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125 یاقوتآنوبيس هاي نيل: افسون. ابت، كاتياث. . رقعي. ص272. 1395. محراب قلم: تهران. مهدي ضرغاميان.
 9786004131216 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکليدي:
و دوستانش، « پره آلن دو»شناس معروف،  ش را به باستانمِلک بزرگ و نخلستان باشکوه« خدیو عباس دوم»چکيده:

آلن از همه چيز لذت . داده و به این ترتيب براي یافتن گنج هورهوتپ از آنان تشکر كرده بود« حمزه»و « رامي»
دگي ها و در آن ملک زن او قرار است با آن. رسد بُرد و به نظرش همه چيز عالي بود تا اینکه مادر حمزه از راه مي مي
معروف است و هيچ كس حاضر نيست، در « ملک شيطان»شوند كه آن ملک به  ها تازه متوجه مي آلن و بچه. كند

 ها كمک كند. فصل برداشت محصول به آن

 

126 یعنيهميشهزنده. شاهرودي، فروغ علي. یحيي؛ . رقعي. ص72. 1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.
 9789644763892 شابك:
 هنرجوب:مخاط

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، خانواده، قضا و قدر داستانکلماتکليدي:
ها جاري  پردازد كه پروردگار بر سرنوشت این كتاب اثري داستاني است كه به حکمت خداوند و تقدیري ميچکيده:

و همچنين حقایق زندگي یکي از  و رازهاي گذشته خانواده او« گلنار»در این رمان زندگي دختري به نام . سازد مي
این داستان به مهرباني، صبوري، تعقل، ذكاوت و مصمم بودن توجه شده . شود بازگو مي« یحيي»برادرانش به نام 

 است.

 

. 1395. پيدایش: تهران. فرح بهبهاني.يمورفيیکيبرايخانواده هایي كه باید خواند: رمان. هانت، ليندا. م.127
 9786002964076 شابك:. پالتویي. ص336

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 الملل رمان، ادبيات نوجوانان، ادبيات بينکلماتکليدي:
 گذران بزرگ  است كه در الس وگاس آمریکا با مادري خوش "كارلي"كتاب حاضر داستان دختري به نام چکيده:
شود  سپرده مي "مورفي"، از طرف بهزیستي به خانوادة آقا و خانم او به دليل ناتواني مادر در تربيت فرزند. شده است

هایي است كه این دختر براي سازگاري  بيشتر داستان شرح ماجراها و تنش. كه خود صاحب سه پسر كوچک هستند
نواده تا اینکه در پایان داستان، درست وقتي كه به خا. شود ها مواجه مي در شرایط جدید و در خانواده مورفي با آن

كند تا دوباره با مادرش  شود و در فضایي احساسي، آنها را ترک مي مورفي دل بسته، متوجه فداكاري مادرش مي
 زندگي كند.

 
 
 
 
 
 

 9789643378271 شابك:. رقعي. ص212. 1394. كتاب نيستان: تهران.یوما. راهي، مریم.128
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي بلند، اسالم ادبيات دیني، داستانکلماتکليدي:
داستان ازدواج خدیجه )س( با پيامبر، ایمان . كتاب حاضر زندگي حضرت خدیجه )س( را روایت كرده استچکيده:

 طالب و سرانجام وفات حضرت خدیجه )س( در این كتاب ارائه شده است. آوردن ایشان به اسالم، ماجراهاي شعب ابي
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 رایانه

 

129 الکترونيکيبرايکالسدرس. راد، امير قاسمي. محتواي آموزشتوليد . ص204. 1395. زرینه: شيراز.
 9786006139364 شابك:. وزیري

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 نویسي رایانه علم رایانه، برنامهکلماتکليدي:
 هاي درس  هاي توليد این محتوا در كالس ي روشضرورت به كار گيري محتواي الکترونيکي و یادگيرچکيده:

، با محيط گرافيکي "آتوپلي مدیا استادیو ". هاي خالقانه خواهد داد امروزي، آموزش را هدایت كرده و به كاربر ایده
یادگيري منعطف در كالس درس -هاي فرایند یاددهي هاي اصولي توليد برنامه اي و ابزارهاي فراوان، روش چند رسانه

هاي رسانه، ایجاد مرورگرهاي داخلي، امکان ساخت اسالید و امکانات دیگر از  استفاده از فایل. دهد نشان ميرا 
 هاي دیگر این نرم افزار است. ویژگي

 

هايعمرانومعماريبرايرشتهAUTOCADآموزشکاربرديوتمریناتتخصصي. رضا صميمي، علي.130
 9786001681523 شابك:. وزیري. ص352. 1394. نوآور: تهران.مرجعکاملآموزشيوتمرینياتوکد

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 هاي فني، نقشه اي، رسم افزار رایانه نرمکلماتکليدي:
با وجود . است ه رایان  كمک خودكار به  افزار، به معناي طراحي  نرم كتاب تصریح دارد كه این  نویسنده در این چکيده:

افزار  نرم  و با این اجرایي با رایانه  هاي  نقشه  و تمامي  یابد مي  آموزشي فقط جنبه  دستي   صورت به  نقشه  اتوكد، تهيه 
و مهندسي،  فني  هاي  افزارها در رشته با دیگر نرم  تطبيق  و قابليت در ترسيم  هاي گسترده  قابليت. شوند مي ترسيم 
 افزار هستند. نرم این  هاي  از ویژگي ماري، و مع  عمران

 

131 سؤاالتطبقه. فرشيد بابوي، پوریا/ باطني، سيد. کامپيوتر، دومبنديالمپياد و اول مرحله شده : تهران.
 9789640726112 شابك:. رحلي. ص404. 1395. مبتکران/ پيشروان

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها ها، پرسش آزمونليدي:کلماتک
راه   اي المپياد رایانه در دو دهه اخير است و حل مسایل وبررسي هاي چهارگزینه كتاب حاضر سؤاالت آزمونچکيده:

ها را در خود دارد.این اثر در شش فصل شامل سؤاالتي است كه به تدریج با دانش اندک ریاضي حل مي شود و  حل
 رسد. ها مي ظریه اعداد و هندسه و استفاده از الگوریتمرفته رفته به تركيبات، جبر، ن

 

نویسي،برنامه هاي عالمه حلي: مجموعه كتاب. اكبر ساعي، علي رضا/ محمدي جهانگير، محمدرضا/ صالحه، علي.132
 9786007755556 شابك:. رحلي. ص112. 1395. حلي: تهران.(2پایتون)
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 وم سپایهتحصيلي:

 اي، حل مسئله افزار رایانه نرمکلماتکليدي:
كتاب، ابزارها و  در این . برد باال مي گوناگون  هاي  را در رشته اشخاص   فردي توانایي  نویسي  برنامه  فراگرفتن چکيده:
هاي  برنامه و ساخت  زي سا بازي درباره ورود به   تا سوم  اول  هاي  فصل. اند  ذكر شده نویسي  برنامه ورود به  ملزومات 

نویسي  برنامه شاخه  ورود به  براي  راهنماي هنرجویان  پایاني  فصول . دهد هنرجویان مي به   اطالعاتي كاربردي،  
 است. با رایانه  مسئله  حل   مهارت  و كسب الگوریتمي  
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133 طراحيحروفبرايفونت :مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري. هاموني، اميد.
 9789643189167 شابك:. وزیري. ص160. 1395. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران.فارسي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ارتباط تصویري، علم رایانه، گرافيککلماتکليدي:
 ترین  احي هویت جامع بصري، اساسيبنا بر نياز جامعه، طراحي خط و فونت فارسي، طراحي نشانه و طرچکيده:

هاي فارسي  تا قبل از رواج چاپ سربي در ایران تمام كتاب. هاي پایه طراحي گرافيک در ارتباط تصویري هستند درس
در كمتر از یک دهه توجه طراحان گرافيک و مخاطبان به حروف فارسي تایپ . شد نویسان كتابت مي به وسيله خوش

 هاست. ها و ایراد اثر حاضر در پي معرفي طراحي حروفي سالم با كمترین شباهت. فيس متمایز، جلب شده است

 

طراحيگرافيكبرايوبو مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري:. كوكبي، مهرناز.134
 9789643189150 شابك:. وزیري. ص132. 1395. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران.فضايمجازي

 دانشجومعلمان/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 اي، ارتباط تصویري افزار رایانه علم رایانه، نرمکلماتکليدي:

 بنابر این . تركيب عوامل تصویري و تکنولوژي در طراحي وب، براي طراحان فضاي مجازي اهميت داردچکيده:
اثر حاضر در هفت فصل به . ن هنر استفاده ببرندتوانند از ای طراحان در جذب مخاطب و منافع اقتصادي و فرهنگي مي

مطالبي از جمله درک فضاي مجازي، آشنایي با اركان تشکيل دهنده صفحه وب، افزودن عناصر تصویري و گرافيکي و 
 دیگر موارد پرداخته است.

 

 شابك: .وزیري. ص184. 1395. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران.طراحيگرافيكمتحرک. صادقيان، حميد.135

9789643188542 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 هنرهاي تجسمي، ارتباط تصویري، گرافيککلماتکليدي:
 استفاده از   متحرک گرافيک . مي پردازد متحرک   گرافيک  در طراحي بشري  تحول تجربيات  اثر به  این چکيده:
ها و  آشنایي با شيوه. شود ایجاد مي ظاهر عناصر بصري در  حركت  است كه با ایجاد توهم   ویدئو یا انيميشن تکنولوژي 

 جدید بينجامد.  هاي ایده  تحقق تواند به  مي زمينه   در این گذشته  هاي  تجربه

 

136  كليد:. حيدري، علي. سازيمدل3DMAXکليد  شابك:. رقعي. ص120. 1395. كليد آموزش: تهران.

9786002740540 
 ایر كارشناسانهنرجو/ هنرآموز/ سمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 اي، طراحي، معماري افزار رایانه نرمکلماتکليدي:
 هاي ویژه سينمایي و انيميشن سازي، امکاناتي سه بعدي ارایه  این نرم افزار در طراحي، معماري، جلوهچکيده:

تا آخر را به طور عملي و روي دهد.نگارنده در این كتاب در مراحلي عملي، طراحي داخلي یک آشپزخانه از اول  مي
 ها را انجام داده تا واقعي جلوه كنند. سنگ، چوب، فلز و انعکاس طبيعي آن

 

 شابك:. رقعي. ص112. 1394. كليد آموزش: تهران.MAYAبعديکليدانيميشنسه كليد:. حيدري، علي.137

9786002740694 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سومپایهتحصيلي:

 اي، فيلم هاي كارتون افزار رایانه نرماتکليدي:کلم
 هاي این برنامه در صنعت بازي. نرم افزارهاي مدل سازي و انيميشن سه بعدي است از Autodesk Maya :چکيده

معماري به نوعي آشنایي  چنين رود.مؤلف در این كتاب با آموزش طراحي صنعتي و هم اي هم به كار مي رایانه
 .نرم افزار را ممکن ساخته است مقدماتي با این
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138  كليد:. امين  فردین،. با تدوینفيلم Ediusکليد  شابك:. رقعي. ص112. 1394. كليد آموزش: تهران.

9786002740700 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 اي، فيلمسازي افزار رایانه نرمکلماتکليدي:
. ي با هندي كم یا تلفن همراه است    های براي ویرایش و تدوین فيلم به ویژه فيلم نرم افزاري Edius :چکيده

نگارنده در این كتاب و در . داد صداگذاري و زیرنویس نيز از دیگر كارهایي است كه با آن و روي فيلم مي توان انجام
 .دهد آموزش مي قالب چند پروژه عملي، نحوه كار با این برنامه را

 

139 ایلستریتورکليدتصویرسازيوشخصيت كليد:. چيني، محمدجواد هالل. پردازيبا . كليد آموزش: تهران.
 9786002740762 شابك:. رقعي. ص96. 1395

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 اي، طراحي افزار رایانه نرمکلماتکليدي:
 هایي است كه در ابعاد این برنامه ویژه طراحي. راحي دوبعدي استهاي ط از نرم افزار Adobe Illustrator :چکيده

آشنایي با این نرم افزار را آموزش  كتاب حاضر با انجام دادن چند پروژه عملي،. هاي هندسي باشد متفاوت و با ویژگي
 .دهد مي

 

140 سازيمتحرک3DMAXکليد كليد:. حيدري، علي.  شابك:. عيرق. ص112. 1395. كليد آموزش: تهران.

9786002740663 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 اي، طراحي افزار رایانه نرمکلماتکليدي:
. آموزش حركت دادن به اشيا و مفاهيم اصلي انيميشن سازي سه بعدي است افزارهاي  از نرم 3D MAX :چکيده

فریم تا استخوان بندي و  وجودات زنده فریم بههاي م هایي از حركت دادن طرح  كتاب پيش رو در قالب پروژه
 .دهد صداگذاري را به مخاطب ارائه مي

 شعر

 

141 باش. قباني، نزار. الفبایم حروف از  شابك:. جيبي. ص176. 1395. گل آذین: تهران. زاده ستار جليل.

9786006414492 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 صر، شعر، ادبيات مللادبيات معاکلماتکليدي:
هاي عربي دستخوش تحوالت تلخ و شيرین بسياري بوده است و همين  پس از جنگ جهاني دوم، سرزمينچکيده:

هاي شاعر معاصر  در این كتاب سروده. ها را دگرگون كرده است تحوالت نگرش شاعران و نویسندگان آن سرزمين
هاي او به موضوع فلسطين نيز اشاره شده  در سروده. شود ائه ميبه دو زبان فارسي و عربي ار« نزار قباني»دمشقي 

 است.
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142 بي طنز جدي:. ، اسماعيل اميني. درختبوستان  شابك:. رقعي. ص104. 1395. قدیاني: تهران.

9786002519221 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ادبيات فارسي، انواع ادبي، شعر، طنزکلماتکليدي:
. در این مجموعه بسياري از مسائل مهم اجتماعي و نقایص و كمبودها در قالب شعر طنز بيان شده استده:چکي

این اشعار   همچنين. از مسائل مطرح در این اشعار هستند. خلقي و.. خواهي، خوش رعایت حقوق دیگران، عدالت
 اي بر بوستان سعدي است. نقيضه

 

 9786002963697 شابك:. رقعي. ص40. 1395. پيدایش: تهران.بوقسگ. ملکي، بيوک.143
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ادبيات فارسي، انواع ادبي، شعرکلماتکليدي:
 بيشتر موضوعات این اشعار . كتاب حاضر دربردارنده اشعاري در قالب شعر نو با موضوعات مختلف استچکيده:

 اشاره دارد.. هاي دیگران، صلح و آرامش، قضا و قدر و.. به افکار و اندیشه توجهي صورت كنایي به تنهایي، بي به

 

144 چهارباغ. فروغي، مهدي  امين.  شابك:. وزیري. ص226. 1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.

9789644763885 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 بيانواع ادبي، شعر، اعتقادات مذهکلماتکليدي:
 این كتاب تاریخ منظومي است كه در آن ميرزا یحيي مدرس اصفهاني با استفاده از قالب شعري مربع چکيده:

كند و در برخي موارد به  تركيب، مناقب، سجایاي اخالقي، مصائب و كيفيت شهادت معصومين و اوليا )ع( را بيان مي
 پردازد. بيان جزئيات تاریخي و كليات وقایع مي

 

145 خندهبرگ. حي، فرزانهفت.  شابك:. رقعي. ص52. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.

9786000102029 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ادبيات فارسي، انواع ادبي، كودک و نوجوانکلماتکليدي:
صورت كنایي به بيان  طور تلویحي و به عار بهاین اش. این كتاب دربردارنده اشعاري در موضوعات مختلف استچکيده:

هاي منطقي و معقول یکدیگر  ها، صبوري كردن، مهرباني، توجه به خواسته نکاتي مانند بردباري و استقامت در سختي
 پردازد. مي. و..

 

. 1395. مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران.روزهايمنحني:مجموعهشعرنوجواننيمایي. شفيعي، كمال.146
 9789643009892 شابك:. رقعي. ص24

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ادبيات فارسي، انواع ادبي، شعر نوکلماتکليدي:
 ها بيشتر، مسائل  محتواي موضوعي هر یک از آن. اشعار این مجموعه، در قالب سپيد سروده شده استچکيده:

 هاي نوجوانان توجه شده است. ها و دغدغه مندي القهدر این اشعار به ع. گيرد اجتماعي را دربرمي
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147 تاریکم. رهنما، شاهين. گفت شب  شابك:. رقعي. ص40. 1395. مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران.

9789643009878 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ادبيات فارسي، انواع ادبي، شعرکلماتکليدي:
در این . دارنده مجموعه شعرهایي براي نوجوانان است كه در قالب نيمایي سروده شده استاین كتاب دربرچکيده:

 اشعار به موضوعات اجتماعي، آیيني و عشق توجه شده است.

 

. رقعي. ص32. 1395. مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران.ترینسيبدنياستماهروشن. سعيد  هاشمي، سيد.148
 9789643008727 شابك:

 هنرجواطب:مخ
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ادبيات كودكان، انواع ادبي، شعر نوکلماتکليدي:
 كتاب حاضر حاوي مجموعه شعر نوجوانان، در قالب نيمایي است كه به موضوعات اجتماعي، آیيني، دیني چکيده:

از موضوعات . ورزي و .. قواقعه عاشورا، واقعه غدیر خم، محيط زیست و توجه به آن، مهرباني و عش. پردازد مي
 محتوایي اشعار است.

 

149 شرحصدر. آسمان، محمدجواد. شعر مجموعه . رقعي. ص164. 1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.
 9789644763953 شابك:

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ادبيات فارسي، انواع ادبي، شعر مذهبيکلماتکليدي:
 صدر مرجع دیني و سياسي شيعيان بود كه پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعالي  وسيسيد مچکيده:

در این مجموعه . عهده گرفت شيعيان لبنان را تأسيس كرد و رهبري فکري و سياسي شيعيان این كشور را به
، گردآوري و ارائه شده صدر موسي هاي واالي امام شاعر معاصر ایران پيرامون منش و اندیشه 80هاي بيش از  سروده
 است.

 

 9786009629251 شابك:. رقعي. ص157. 1395. شميسا: اهر.مرواریدها. نوراللهي، ميکائيل.150
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 انواع ادبي، ادبيات دیني، شعرکلماتکليدي:
 ها از عشق وافر خود به دین،  ست كه در آنهاي شاعر ا این كتاب دربردارنده نخستين مجموعه از سرودهچکيده:

ها سخن گفته  ها و پرهيز دادن از رذیلت دوستي، علم و اندیشه، توجه به فضيلت ایثار، شجاعت، شهامت، صداقت، وطن
 است.

 
 

 
 

151 علينغمه. رضا تيغ، علي جهان. اشعار مجموعه جهانهايدلنشين: تيغرضا . 1395. پيک ریحان: گرگان.
 9786007487471 شابك:. رقعي. ص152

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 انواع ادبي، شعر، امامانکلماتکليدي:
هاي شعري مختلف در مدح ائمه معصومين)ع( و برخي از مباحث  كتاب حاضر دربردارنده اشعاري در قالبچکيده:

شوند،  بر آنکه با تمام معصومين)ع( آشنا مي عالوهمخاطبان با مطالعه این اشعار . دیني، اعتقادي و اجتماعي است
 .گيرند زندگي دیني را نيز فرا مي برخي از اصول سبک
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 تربيتيعلوم

 

152 اقدم، فاطمه/   مقدم، كاميار/ پایداري، كوشا/ ابراهيمي، علي/ بيگي، ماني/ زارعي، احسان/ عدیلي  مالزاده.
درسنامهتحصيلو-هايیكارائهعلميآشنایيبامهارت. ه، فرسادزاد سلمانيان، بهرام/ جمالي، ارسيا/ نوري

پژوهش علومپزشکيتهران)پژوهشمرکز (2هايعلميدانشجویاندانشگاه . 1395. تيمورزاده: تهران.
 9786002383037 شابك:. رقعي. ص48

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 اي هاي علمي، راهنمایي حرفه پژوهشکلماتکليدي:

اي براي موفق بودن راهکارهایي  هر ارائه. شود مي فرایند معرفي یک مطلب به گروهي از مخاطبان ارائه ناميدهچکيده:
كتاب حاضر راهکارهاي ارائة موفق را . توان منتظر نتيجة بهتر بود ها، مي ها و عمل به آن دارد كه در صورت دانستن آن

هاي ارتباطي مؤثر در یک ارائة موفق؛  اند از: عناصر ارائة موفق؛ مهارت رتها عبا این فصل. دهد فصل شرح مي 5در 
 شدن براي كنگره؛ برقراري ارتباط در مجامع علمي. اصول ساخت اسالید و پوستر؛ آماده

 

153 هايتحصيليآموزشعمليمهارت. اميرخاني، اعظم/ مهدوي، طاهره/ رامشگر، ریحانه. . یار مانا: اصفهان.
 9786007768051 شابك:. وزیري. ص184. 1395

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي مطالعه، یادگيري موفقيت تحصيلي، مهارتکلماتکليدي:
ها را  كتاب حاضر كوشيده است این مهارت. اند ها زیاد گفته هاي تحصيلي و چگونگي كسب آن دربارة مهارتچکيده:

هر فصل از این كتاب با . پردازي به مخاطب بياموزد هاي كوتاه و شخصيت تاندر قالبي متفاوت و به صورت داس
بعد از . شوند شود و در طول داستان، زوایاي مهارت به صورت غيرمستقيم آموزش داده مي سناریویي آغاز مي

هایي  ت تمرینهر مهار. اي آمده است تا خواننده از وضعيت خود در آن مهارت مطلع شود نامه شدن بستر، پرسش آماده
 شده، تثبيت شود.  ها براي مخاطب ضروري است تا مهارت آموخته شود كه حل و انجام آن را شامل مي

 

154 عملدورهآموزه. كيا، مریم/ هادیان، سارا نامي، سيمين/ غالمي، سيما/ محمودي بزرگي . هايپژوهشدر
 9786008169840 شابك:. رقعي. ص130. 1395. ملرد: كرج.آموزشمتوسطه

 هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 هاي آموزش و پرورش، یادگيري پژوهي، نظریه نمونهکلماتکليدي:

 در عرصه انتقال دانش . رو هستند آموزان روبه اكثر معلمان با مشکل افت كمي و كيفي یادگيري دانشچکيده:
این جستار . كيفيت آموزش مفيد واقع شود تواند براي رفع و بهبود آید كه شناسایي و معرفي آن مي مسائلي پيش مي

حاصل تالش چندي از معلمان است كه مسائل و مشکالت آموزش و تدریس را تجزیه و تحليل كرده و براي حل آنها 
 اند. پژوهي ارائه كرده هایي اقدام راهکارهایي به صورت مقاله

 

هايپژوهشدرعملدورهآموزه. ي، زهرهكرجي، آسيه/ شمشيري، مينا/ طاهرخان احمدي، خدیجه/ رضایي .155
 9786008169888 شابك:. رقعي. ص160. 1395. ملرد: كرج.آموزشمتوسطه

 هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 هاي آموزش و پرورش، یادگيري پژوهي، نظریه نمونهکلماتکليدي:

 هایي در این زمينه  ترش طرحگس. جایگاه مطالعه و پژوهش در فرآیند آموزش و پرورش انکارناپذبر استچکيده:
هایي است كه چند تن از  این نوشتار شامل مقاله. آموزان را در پي خواهد داشت شکوفایي استعدادهاي بالقوه دانش

مشکالتي را در حوزه آموزش و پرورش و یادگيري . اند پژوهي ارائه كرده معلمان تحقيقات خود را در قالب اقدام
 اند. و براي رفع آنها پيشنهادهایي ارائه داده آموزان شناسایي، تحليل دانش
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156 عملآموزه. گودرزي، مژگان/ هادیان، سارا  پور زاده، زهرا/ پوررستم، سکينه/ ولي ابراهيم. هايپژوهشدر
 9786008169239 شابك:. رقعي. ص150. 1395. ملرد: كرج.مقطعمتوسطه

 هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 پژوهي اي آموزش و پرورش، یادگيري، نمونهه نظریهکلماتکليدي:

 هاي خود را در محيط آموزشي در قالب  این كتاب نمایانگر فعاليت تعدادي از معلمان است كه كوششچکيده:
آموزان وجود دارند، شناسایي و  ها مسائلي كه در مسير تکامل آموزشي دانش در این مقاله. اند پژوهي مکتوب كرده اقدام

 ل مشکل اطالعاتي گردآوري شده و براي رفع آنها راهکارهایي ارائه شده است.در مورد دالی

 

هايپژوهشدرآموزه. خوان، آفرین مقدم، محمدرضا/ شمشيري، مينا/ مثنوي نامي، سيمين/ سعيدي بزرگي .157
 9786008169314 شابك:. رقعي. ص188. 1395. ملرد: كرج.عملمقطعمتوسطه

 اورهنرآموز/ مشمخاطب:
 پژوهي توان ذهني، نمونه هاي آموزش و پرورش، یادگيري، كم نظریهکلماتکليدي:

 آوري اطالعات،  هاي افراد را در طرح مسئله، جمع مند است كه توانمندي پژوهي روش تحقيق نظام اقدامچکيده:
این اثر . دهد یش ميگيري براي رفع یا كاهش مشکل در حوزه شغلي افزا گيري و تصميم تجزیه و تحليل، نتيجه

پژوهي و پيرامون مشکالت  هاي تعدادي از معلمان را در بر دارد كه در قالب اقدام اي از مقاالت و فعاليت مجموعه
 اند. آموزشي و یادگيري مکتوب شده

 

. 1395. ضریح آفتاب: مشهد.آنچهرؤساواعضايانجمناولياومربيانمدارسبایدبدانند. مرداني، علي.158
 9789644299636 شابك:. رقعي. ص152

 والدین/ هنرآموز/ مدیر/ مشاور/ هنرجومخاطب:
 آموزش و پرورش، تعليم و تربيت، خانوادهکلماتکليدي:

 . گيري آن این اثر نگاهي دارد به تاریخچه تشکيل انجمن اوليا و مربيان در جهان و ایران و اهداف شکلچکيده:
سازي خود را پشت سر گذارد و در حال  انسته است مراحل نمادینه و ستادینههاي اخير تو انجمن در سال

مؤلف ضمن بررسي عملکرد انجمن، پيشنهادهایي براي گسترش مشاركت اوليا و . سازي در مدارس است نهادینه
 مربيان و افزایش كيفيت در آموزش و پرورش ارائه كرده است.

 

159 ايهايمدرسهناستانداردسازيآزمو. صمدیان، صمد. . رقعي. ص130. 1394. بوي جوي موليان: تبریز.
 9786009319923 شابك:

 هنرآموزمخاطب:
 ها، ارزشيابي آموزشي تربيت معلم، آزمونکلماتکليدي:

دهي بهتر محتواي آموخته شده  ارزشيابي بازخوردي از فرایند یاددهي ـــ یادگيري است كه فرصت سازمانچکيده:
به همين دليل نحوه طراحي سؤال براي ارزشيابي، از قواعد و قوانين خاصي . كند آموزان فراهم مي دانشرا در ذهن 

هاي رسمي  در این كتاب معلمان با نکات علمي و قانوني و فني طراحي سؤال و برگزاري آزمون. برخوردار است
 شوند. اي آشنا مي مدرسه

 

160 مبانيدیال. نيستاني، محمدرضا. روششناختوآموزشاصولو وگ: . ص192. 1394. یار مانا: اصفهان.
 9786007768280 شابك:. وزیري

 هنرآموزمخاطب:
 وگو آموزش و پرورش، گفتکلماتکليدي:

در این اثر ضمن بررسي معنا و مفهوم دیالوگ از دیدگاه فالسفه و اندیشمندان، به توضيح اصول و مباني آن چکيده:
مچنين به نقش دیالوگ در حوزه تعليم و تربيت به طور مفصل اشاره شده و مفهوم آن به ه. پرداخته شده است

 صورت بنيادین مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است.
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. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.انداز،انتخابمسير،انتخابرشتهانتخابچشم. علي ابطحي، سيد.161
 9789640811580 شابك:. رحلي. ص64. 1395

 هنرآموزمخاطب:
 ریزي راهبردي، انتخاب رشته موفقيت شغلي، مشاوره آموزشي، برنامهکلماتکليدي:

اي  انتخاب صحيح مسير تحصيلي و شغلي موضوعي است كه تقریبا همه افراد با آن سروكار دارند و در دورهچکيده:
تاب سعي شده است ابتدا مفاهيم تفکر هدفمند و در این ك. شود ها تبدیل مي ترین دغدغه آن از زندگي به مهم

تواند  استراتژیک در زندگي شغلي و تحصيلي توضيح داده شود و سپس نقشي كه این نوع تفکر، در موقعيت افراد، مي
گيري بر مبناي تخيالت و  شود تا به جاي تصميم در این كتاب به مخاطب آموزش داده مي. داشته باشد تشریح شود

انداز و وضعيت فعلي خود  سال آینده خود را تصور نماید و سپس بين آن چشم 20انداز  ، ابتدا چشمدر زمان حال
 اي ترسيم كرده و در آن حركت كند. جاده

 

162 ساده. سلحشور، ماندانا. زبان به اندیشيدن انتقادي . رقعي. ص216. 1394. شركت نشر فراروان: تهران.
 9789642842889 شابك:

 جوهنرمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي اندیشيدن، استدالل، اندیشه و تفکر مهارتکلماتکليدي:
پردازد و با استفاده از  تحليل و كاربرد اطالعات مي  بندي، تجزیه اندیشه انتقادي بر اساس اطالعات به تقسيمچکيده:

كتاب . بخشد به روند توليد علم سرعت ميهاي جدید  هاي استدالل كردن، كشف قوانين علمي و ارائه نظریه مهارت
گام با مباني و اصول انتقادي اندیشيدن، از شناخت و تعریف  به كوشد خواننده را گام حاضر، طي هيجده درس مي

 كردن آشنا كند. مسئله گرفته تا استدالل و قضاوت

 

163 هفت. ابراهيمي، ابوالفضل. در تحصيل موفق مدیریت تحصيل: ساحل گامبر مؤسسه آموزشي و : قم.
 9789644119781 شابك:. رقعي. ص96. 1395. پژوهشي امام خميني)ره(

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي مطالعه ریزي، مهارت موفقيت تحصيلي، برنامهکلماتکليدي:
. توان ميزان موفقيت را باال برد ها مي  اي دارد كه با رعایت آن ها و قوانين ویژه ها، تکنيک خواندن روش درسچکيده:

گام نخست مدیریت خود )و شناخت صحيح خود و . ها را خالصه كرده است كتاب حاضر در هفت گام این روش
آمدن بر فشارهاي زندگي(؛ گام بعدي مدیریت سبک زندگي )شامل نکات الزم دربارة تغذیه، خواب و  هاي فائق شيوه

هاي افزایش تمركز و شناخت موانع آن(؛ مدیریت  ریزي براي آن(؛ مدیریت تمركز )راه امهورزش(؛ مدیریت زمان )و برن
هاي تقویت حافظه(؛ مدیریت امتحان)آمادگي براي  مطالعه)اصول مطالعه و یادداشت برداري(؛ مدیریت حافظه )تکنيک

 امتحان و افزایش احتمال موفقيت در آن(.

 

آموزيسيپنهانوجایگاهآندرزندگيدانشبرنامهدر. فدیجي، حسين شریفي.164 . فرهنگ عامه: كرمان.
 9786007549308 شابك:. وزیري. ص264. 1395

 هنرآموز/ مدیر/ دانشجومعلمان/ سایر كارشناسانمخاطب:
 هاي آموزش و پرورش، خودآگاهي ریزي آموزشي، نظریه برنامهکلماتکليدي:

 اي ضمن  پردازد كه هر یادگيرنده هنجارهاي رفتاري و نگرشي مي ها، این پژوهش به مجموعه ارزشچکيده:
هاي مختلف را  ابعاد و دالیل وقوع این رفتارها را بررسي و دیدگاه. كند اي خاص تجربه مي فرایندهاي آموزش به گونه

 كند. در این مورد بيان مي
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پرخاشگريونوجوان:جستاريدر. فاطمه ن نازني سادات، سيده  بني، سميرا/ باهو، فاطمه/ نقيب باهو سله .165
کودکان و نوجوانان پرخاشجویي بر محيط و خانواده تأثير . وزیري. ص140. 1395. خورشيدباران: تهران.

 9789648515886 شابك:
 هنرآموزمخاطب:

 شناسي نوجوان پژوهي، روان نمونهکلماتکليدي:
گيرد و عوامل  زدن به دیگري یا خود صورت مي ي قصد براي صدمههاي اجتماعي است كه از رو از ناهنجاريچکيده:

آموزان دختر دوره  در این پژوهش، تأثير شيوه رفتار والدین بر ميزان پرخاش دانش. متعددي در بروز آن نقش دارند
 ها آمده است. ها و آزمون نامه متوسطه اول بررسي شده است و آمار توصيفي و نتایج حاصل از پرسش

 

. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.پيشگيريازتخلفاتاداريدرآموزشوپرورش. چراغي، سيدضيا.166
 9786003900325 شابك:. رقعي. ص100. 1395

 مدیر/ هنرآموزمخاطب:
 قوانين، قانون خدمات كشوري، آیين نامه هاي اداريکلماتکليدي:

 منظور ایجاد   كاركنان به  و بر خورد با تخلفات كشور و شناسایي   یکدر   اداري از نظام سالم   برخورداريچکيده:
ساز   نویسنده كتاب حاضر بر این باور است كه شناخت. هاي اجرایي است دستگاه عموماً مورد توجه  محيطي پاک، 

يه، بسترهاي الزم را عنوان اقدام اول اداري، به  وكارها و پيشگيري از تخلفات اداري با هدف برخورداري از نظام سالم 
 سازد. و رشد مناسب فراهم مي  براي انجام دادن فعاليت

 

آوري)فردي،خانوادگيواجتماعي(تاب. المدني، سيدعلي حسيني .167 . رقعي. ص184. 1395. دانژه: تهران.
 9786002501080 شابك:

 والدین/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 ه، رفتار اجتماعيپذیري، خانواد انعطافکلماتکليدي:

 سازد تا بر  ها و جوامع را قادر مي پردازد كه افراد، خانواده هایي مي ها و قدرت آوري به توانمندي تابچکيده:
آوري در سه سطح فردي، خانوادگي و  نگر، تاب در این كتاب با اتخاذ رویکردي كل. ها و مشکالت فائق آیند گرفتاري

هاي مرتبط با  همچنين در انتهاي كتاب، جهت سهولت در انجام پژوهش. ده استاجتماعي در ابعاد مختلف بررسي ش
 آوري، سه پرسشنامه در سه مقياس سنجش گنجانده شده است. تاب

 

168 آموزه. حسيني، سيدمحمود مرویان. هاوراهکارهاتربيتجنسيدراسالم: دانشگاه علوم اسالمي : مشهد.
 9786007044209 شابك:. وزیري. ص248. 1395. رضوي

 والدین/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 اخالق جنسي، نوجوانان، اخالق اسالميکلماتکليدي:

 غریزه جنسي بر مبناي حکمت الهي در تکوین آدمي قرار داده شده است كه ادامه حيات بشر نيز به آن چکيده:
چگونگي . هاي دیني اسالم بيان شده است موزهدر این اثر، مباني نظري تربيت جنسي از دیدگاه قرآن و آ. وابسته است

 و مراحل تربيت جنسي در دوره كودكي، نوجواني و جواني تشریح و راهکارهاي كاربردي در این زمينه ارائه شده است.

 

 9786007469187 شابك:. رقعي. ص140. 1395. پركاس: تهران.تربيتفرزند. اصغر احمدي، علي.169
 وزوالدین/ هنرآممخاطب:

 شناسي آموزش و پرورش تربيت، روانکلماتکليدي:
 كوشد دربارة تربيت و چگونگي انجام آن  كتاب حاضر مي. تربيت در واقع رشد دادن دروني انسان استچکيده:

در فصل دوم از آغاز تربيت و سن . گوید در فصل اول از چگونگي تربيت كردن سخن مي. توضيحات مفصلي ارئه دهد
هاي فردي و تأثير  پردازد.در فصل بعد، تفاوت فصل سوم به بيان حيطه هاي تربيت مي. گوید انسان ميشروع آن در 

هاي هفتم تا دهم دربارة محبت و  در گفتار. شود اندیشي بحث مي آن در تربيت مطرح است و پس از آن نيز از مثبت
هاي انساني، و چگونگي مواجه  تشویق و تنبيهخوانيم و سپس دربارة پرورش كرامت،  جایگاه انسان در قلب دیگران مي

 سخن پایاني كتاب دربارة نقش و جایگاه مربي و متربي است.. هاي كودكان و نوجوانان شدن با ناسازگاري 
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ايهايبزرگاجرایيباکمكمدیریكدقيقهتشکيلتيم. بالنچارد، كن.170 . پل: تهران. مهستي دهباشي.
 9789649944500 :شابك. رقعي. ص128. 1394

 مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 مدیریت، مدیریت نيروي انساني، كار گروهيکلماتکليدي:

كوشد در قالب ماجرایي  نویسندة كتاب حاضر مي. مدیریت موفق هنري است كه بسياري آرزوي آن را دارندچکيده:
هاي كاري بزرگ و كارامد  و توانمندي در تشکيل تيم دربارة یک مدیر، همة آنچه را هر مدیري براي موفق بودن

آموزد، براي مدیري موفق بودن باید: براي طي  هاي این كتاب، مخاطب مي با توصيه. دارد، به مخاطب بياموزد نياز
هاي خود را در جهتي تنظيم كند كه اعضا بتوانند اجرا كنند،  مراحل پيشرفت به اعضاي گروه كمک كند، روش

 گروه به سوي یک هدف حركت كنند.همگان در 

 

171 توسعهمدیریتورهبريدرآموزشوپرورش. بوش، توني. . 1395. آواي نور: تهران. عبدالمحمد طاهري.
 9786003092211 شابك:. وزیري. ص216

 هنرآموز/ مدیر/ دانشجومعلمانمخاطب:
 ها مدیریت آموزشي، مهارت رهبري، مدرسهکلماتکليدي:

 ها در قرن بيست و یکم  هميت رهبري مؤثر و مدیریت براي عمليات موفقيت آميز در مدارس و دانشگاهاچکيده:
سازي مدیریت و توسعه را در آموزش و پرورش  نویسنده در كتاب پيش رو روند آماده. مورد توجه قرار گرفته است

هبري آموزشي، اهميت رهبري و هاي ر فصل به رهبري و توسعة مدرسه، مدل 9این كتاب در . تحليل كرده است
سازي و پشتيباني رهبران در كشورهاي توسعه یافته و ...پرداخته  توسعة مدیریت، برنامه آموزشي توسعه رهبري،آماده

 است.

 

172 دانش. زاده، ناصر كلوانق، هادي/ حسن  جهدي. باشيم؟چگونه داشته شاد آموزاني هاي  پژوهش: تبریز.
 9786008038115 شابك:. وزیري. ص168. 1394. دانشگاه

 هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 شناسي هاي فوق برنامه، روان بهداشت رواني، فعاليتکلماتکليدي:

 كتاب . هاست ها و خانواده هاي امروزي مدرسه آموزاني شاد از دغدغه ایجاد مدرسة بانشاط و داشتن دانشچکيده:
سپس با ذكر عوامل مؤثر بر . دي مفهوم آن را در ذهن مخاطب روشن سازدكوشد در ابتدا با تعریف شا حاضر مي

آموزان در  هاي مربوط به هر محيط و شادسازي دانش آموزان در خانواده، مدرسه و كالس درس، نکته شادي دانش
ر شادسازي است كه به منظو هایي به این ترتيب، كتاب شامل راهکارهایي دربارة انواع فعاليت. ها را گوشزد كند آن

 سازي واجرا كرد. ها را پياده توان آن آموزان مي هاي اطراف دانش محيط

 

مؤسسه : تهران. اكرم قيطاسي.چگونهیادگيريرابهسرگرميتبدیلکنيم؟. UFAتيم نویسندگي دانشگاه.173
 9786003900288 شابك:. رقعي. ص128. 1395. فرهنگي منادي تربيت

 هنرآموزمخاطب:
 هاي مطالعه، یادگيري شناسي، مهارت راهنماي آموزشي، روانليدي:کلماتک
كتاب حاضر در . شود برد و خسته نمي چنانچه یادگيري به سرگرمي تبدیل شود، یادگيرنده از آن لذت ميچکيده:

ا دربخش اول، مخاطب ب. كوشد به مخاطب كمک كند بتواند از یادگيري به عنوان سرگرمي لذت ببرد چهار بخش مي
هاي چندگانه، نقاط ضعف و قوت خود را  خودش و فرایندهاي ذهني بيشتر آشنا مي شود و با شناخت هوش

در بخش سوم با . هاي یادگيري است آموزد كه یکي از بهترین راه شناسد.در بخش بعد سازگاري با دیگران را مي مي
بخش آخر نيز . كند لب چندین بازي تمرین مي،مخاطب این موضوع را در قا«نکاتي دررابطه با تفکر و حافظه»عنوان 

 به محيط یادگيري و نقش آن در تبدیل یادگيري به سرگرمي اختصاص دارد.
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اترابهکاربينداز:ذهنخودرابهتربشناسيدتابتوانيدقدرتذهنوحافظهخودحافظه. بازان، توني.174
 9789649944838 شابك:. رقعي. ص272. 1394. پل: تهران. محمدجواد نعمتي.راافزایشدهيد

 مربي/ والدین/ هنرآموزمخاطب:
 ها، اندیشه و تفکر حافظه، تمرینکلماتکليدي:

توانيم بهرة زیادي از حافظه  هاي استفاده از آن را بدانيم، مي حافظه ظرفيت باالیي دارد و در صورتي كه راهچکيده:
. پردازد ویت آن و چگونگي استفاده از نقشة ذهني در به خاطر سپاري ميكتاب حاضر به حافظه، روش اصلي تق. ببریم

هاي سنجش و تست حافظه ارائه و  ، به منظور تعيين ظرفيت كنوني حافظة مخاطب، انواع فعاليت9تا  1هاي  در فصل
هایي  روش شود و در بخش دوم كتاب، روش اصلي تقویت حافظه معرفي مي. شوند هاي تقویت آن اعالم مي اولين روش

. آیند ها و رویدادهاي مهم مي ها و قرارها، تاریخ هاي تلفن، برنامه خاطر سپردن شماره براي افزایش بهرة هوشي، به
هاي  ، اصول مربوط به آن و فعاليت«هاي ذهني نقشه»بخش سوم با معرفي روش استثنایي تقویت حافظه، یعني

 است. ند، در برگرفتهشو بسياري را كه به تمرین تقویت حافظه مربوط مي

 

175 حقوقمتقابلمعلموشاگرد. جمعي از نویسندگان/ حسيني، مهدي. . رقعي. ص94. 1395. فرنام: شيراز.
 9786007608463 شابك:

 هنرآموز/ دانشجومعلمانمخاطب:
 پذیري حقوق، مسئوليتکلماتکليدي:

 كوشد به این  كتاب پيش رو در سه فصل مي. دارند معلم در برابر شاگرد و شاگرد در برابر معلم حقوقيچکيده:
. است هایي مثل حق، معلم، مسئول، آموزگار و مسئوليت آمده هاي واژه در فصل اول، مفاهيم و تعریف. حقوق بپردازد

ارزش و مقام معلم، رابطة شاگرد و معلم، و حقوق متعلم با . اند هاي معلم بيان شده ها و شایستگي در فصل دوم ویژگي
مسئوليت »در فصل سوم با عنوان . هاي این فصل هستند توجه به احادیث و نيز در رسالة امام سجاد از زیر بخش

مفهوم حق، تکليف و مسئوليت، آموزگار و شرایط او، تفاوت مسئوليت مدني و مسئوليت، « حقوقي معلم و شاگرد
 اند. مبناي مسئوليت آموزگار و مواردي ازاین دست مطرح شده

 

. رقعي. ص96. 1395. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.هايمدیرانمدارسدانستني. لو، حسن تقي.176
 9789640810378 شابك:

 مدیر/ هنرآموزمخاطب:
 آموزش و پرورش، آیين نامه هاي اداري، مدارس، مدیریت و سازماندهيکلماتکليدي:

مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و چند توصيه در این كتاب سعي شده است با استفاده از چکيده:
راهبردي نظر مدیران مدارس را به برخي قوانين و مقرراتي كه در اداره یک واحد آموزشي مورد نياز است جلب كند و 

 كتاب در. هایي كه تعيين شده است فراهم نماید زمينه الزم را براي آگاهي بيش از پيش درباره وظایف و مسئوليت
ها، توصيه هاي راهبردي و تخلفات و  ها و دستورالعمل نامه نامه اجرایي مدارس، آیين چهار بخش به گزیده آیين

در انتهاي كتاب نيز قانون رسيدگي به تخلفات اداري با ذكر مصادیق و به صورت . تنبيهات اداري پرداخته است
 خودآزمایي در نظر گرفته شده است. كاربردي آورده شده است و در پایان هر بخش تعدادي سوال جهت

 

177 برايمعلمان،. اله بان، زهره/ رضاعلي، روح كرجي عابدي. کتابچهراهنما تخصصيمعلمان: دانشتربيتي،
 9786003092099 شابك:. رقعي. ص80. 1395. آواي نور: تهران.کارشناسانودانشجویانتربيتمعلم

 ر كارشناساندانشجومعلمان/ هنرآموز/ سایمخاطب:
 راهنماي آموزشي، راهنماي تدریس، تربيت معلمکلماتکليدي:

كتاب حاضر راهنمایي است به این منظور و . آموزش در قرن بيست و یکم به معلمان كارامد و ماهر نياز داردچکيده:
هاي  و چارچوب در فصل اول كتاب، موضوع شایستگي معلمان تببين. كوشد رهنمودهایي به معلمان ارائه دهد مي

در فصل . است ه آشنایي با دانش تخصصي معلمان و استانداردهاي آن نيز در این فصل آمد. شود كلي آن مطرح مي
 اند. هاي آن، و نيز استاندارهاي تدریس بيان و تشرح شده دوم شایستگي تدریس و مؤلفه
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بختياري،   ابوالفضل .هبودآموزشوتدریسپژوهيگامبهگام:شيوهبدرس. لوئيس، كاترین/ هارد، جکلين.178
 9786007325032 شابك:. رقعي. ص280. 1395. سازوكار: تهران. مهين كيخانژاد، مهري فالح

 هنرآموز/ دانشجومعلمان/ سایر كارشناسانمخاطب:
 پژوهي راهنماي آموزشي، برنامه ریزي درسي، روش تدریس، درسکلماتکليدي:

 اندركاران از  یک موضوع فرهنگي و پيچيده، مانند تدریس، به كوشش و تالش همه دست اصالح و بهبودچکيده:
این كتاب، به . پژوهي روشي براي اصالح شيوه آموزش است درس. آموزان، والدین و معلمان نياز دارد جمله دانش

پژوهي  اند تا عملکرد درس هپژوهي به كار برد هاي موفق درس پردازد كه گروه بررسي و تجزیه و تحليل راهکارهایي مي
پژوهي در عمل، تشکيل یک گروه  فصل به مباحثي چون درس 9این كتاب در . را سازنده، مطمئن و جامع كنند

 اشاره دارد.. پژوهي و ... هاي گوناگون درس پژوهي، متمركز شدن تحقيق،شکل درس

 

. ص182. 1395. فراگير هگمتانه: همدان.ايمعلمپژوهيوتوسعهحرفهدرس. عبادي، موسي/ ملکي، شيما.179
 9786002191816 شابك:. وزیري

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 هاي پژوهشي، تحقيق علمي، بهسازي آموزش فعاليتکلماتکليدي:

 توانند به كار گيرند، فرآیند  ها كه معلمان با مشاركت یکدیگر مي هاي بازاندیشي در روش یکي از راهچکيده:
طور كه از نامش پيداست، پژوهش در  كند و همان پژوهي روند تغيير در مدرسه را تسهيل مي درس. پژوهي است درس

هاي تحقيق، پيشينه و پيش نيازهاي  كتاب پيش رو در هفت فصل انواع روش. پژوهي است درس یا تدریس
هاي مختلف گزارش  و بخشپژوهي در جهان و ایران، نکات مهم در گزارش نویسي  هاي درس پژوهي، مدل درس
دهد و در  صورت كامل توضيح مي در ادامه تهيه گزارش در محيط الکترونيکي را به. نماید پژوهي را تشریح مي درس

 نماید. اي معلمان را ارائه مي پژوهي در توسعه حرفه هاي درس هاي نقش جشنواره اي از مقاله انتها خالصه

 

180 ایدهدرس یادگيرنده:مدارس . سركارآراني، محمدرضا. وپژوهي، آموزش بهسازي براي جهاني اي
 9786007977118 شابك:. وزیري. ص304. 1395. مرآت: تهران.سازيیادگيريغني

 مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 پژوهش، آموزش و یادگيريکلماتکليدي:

 كه بر چرخة یادگيري گروهي، كيفي،  محور در بستر كالس درس است پژوهي، پژوهشي مدرسه درسچکيده:
پژوهي  هاي نویسنده دربارة درس اي از مقاله این كتاب مجموعه. مشاركتي و مداوم كارگزاران آموزشي استوار است

پژوهي در ایران را بررسي و راهکارهایي عملي  اندازهاي درس هاي دهة اخير و چشم )مطالعة درس( است كه چالش
اي مفهومي آمده است كه دربردارندة نماي كلي  در ابتداي هر فصل، نقشه. نماید پيشنهاد ميبراي اجراي مؤثرتر آن 

 باشد. آن فصل مي

 

 شابك:. رقعي. ص104. 1394. پل: تهران. محمدجواد نعمتي.درستفکرکن،صحيحعملکن. بازان، توني.181

9789642331284 
 والدین/ هنرجو/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، یازدهمحصيلي:پایهت

 حافظه، هوش، اندیشه و تفکر، خالقيتکلماتکليدي:
نویسندة كتاب . برداري و واردكردن مرتب اطالعات به ذهن نقشة ذهني راه و ابزاري است خالقانه براي نکتهچکيده:
اده از آن را نشان هاي استف كوشد با معرفي نقشة ذهني و بيان اصول و قواعد مربوط، نحوة عملکرد و راه حاضر مي

از نقشة . دهد كتاب همچنين نحوة ایجاد و طراحي نقشة ذهني را از ابتدا و به صورت بسيار ساده توضيح مي. دهد
كردن یک كتاب  هاي تلفني، خالصه كردن افراد، تماس توان براي خرید، شروع كار جدید، مذاكرات و متقاعد ذهني مي

 وادگي بهره برد.ریزي امور خان در یک صفحه، و برنامه
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182 جلد. جي كافمن، جيمزسي/ استرنبرگ، رابرت. خالقيتکمبریج جامع 1راهنماي مرتضي شعباني، ليال .
 9786003091726 شابك:. وزیري. ص508. 1394. آواي نور: تهران. بيگدلي

 هنرآموز/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ سایر كارشناسانمخاطب:
 اي، منابع اطالعاتي راهنمایي حرفهخالقيت، کلماتکليدي:

شناسي، علوم تربيتي، و مدیریت و منابع  هاي روان مندان حوزة خالقيت و استادان و دانشجویان رشته عالقهچکيده:
كتاب حاضر جلد اول از راهنمایي دو جلدي دربارة خالقيت است . انساني به راهنمایي جامع دربارة خالقيت نياز دارند

مفاهيم »بخش اول . دهد تنوعي نظير مغز، تعليم و تربيت، تجارت و فرهنگ را تحت پوشش قرار ميكه موضوعات م
هاي  دیدگاه»بخش بعدي . را به منظور معرفي تاریخ و مفاهيم كليدي حوزة خالقيت مطرح كرده است« بنيادي

، تکاملي و عصبي دربارة اي هاي بسياري دربارة رویکردهاي وظيفه است كه حاوي فصل« گوناگون دربارة خالقيت
 بخش سوم در جلد دوم آمده است.. خالقيت است

 

183 خالقيتکمبریججلد. جي كافمن، جيمزسي/ استرنبرگ، رابرت. 2راهنمايجامع مرتضي شعباني، ليال .
 9786003091733 شابك:. وزیري. ص324. 1394. آواي نور: تهران. بيگدلي

 شجومعلمان/ سایر كارشناسانهنرآموز/ مدیر/ مشاور/ دانمخاطب:
 اي، منابع اطالعاتي خالقيت، راهنمایي حرفهکلماتکليدي:

شناسي، علوم تربيتي، و مدیریت و منابع  هاي روان مندان حوزة خالقيت و استادان و دانشجویان رشته عالقهچکيده:
مجموعه دو جلدي راهنماي جامع  كتاب حاضر جلد دوم از. انساني به راهنمایي جامع دربارة خالقيت نياز دارند

پردازد.ارتباط ميان  ، به موضوعات این حوزه مي«مباحث جاري»بخش سوم این مجموعه با عنوان . خالقيت است
نویسندگان در نهایت و در . هاي این بخش هستند خالقيت و انگيزه، و خالقيت فردي و گروهي از موضوعات فصل

 اند.  به آیندة حوزة خالقيت نگاهي انداخته گيري كرده و بخش چهارم، بحث و نتيجه

 

راهنمايعمليتهيهوتدوینطرح. اردكاني، فاطمه بخش نيک، عصمت/ نجات نظر/ محمدي نيک، اله محمدي.184
)پروپوزال پژوهشي نویسي(پيشنهادي  شابك:. رقعي. ص141. 1395. ادیب مصطفوي: شيراز.

9786007303023 
 علمان/ هنرآموزمشاور/ دانشجوممخاطب:

 شناسي پژوهش راهنماي آموزشي، روشکلماتکليدي:
كتاب حاضر راهنمایي . هاي پژوهشي از موضوعاتي است كه به مطالعة دقيق نياز دارد تدوین و نوشتن طرحچکيده:

سپس  .شمارد كتاب در ابتدا پژوهش را تعریف و انواع آن را برمي. است براي آموزش تهيه و تدوین طرح پژوهشي
ها و  دربارة تدوین طرح پژوهشي، چارچوب نظري، چکيده، مقدمه، انتخاب موضوع، ادبيات تحقيق، اهداف و متغير

هاي پژوهشي مثل  بعد از آن، معرفي انواع طرح. دهد هاي پژوهش علمي هستند، توضيحاتي مي ها كه از بخش فرض
 آورد. آزمایشي، شبه، غير و پيش آزمایشي را نيز مي

 

راهنمايکاربرديمشاورهشغليوتحصيليباتاکيدبر. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.185
هدایتشغلي هشت(-سامانه )سامانه تحصيلي . مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.

 9786007857922 شابك:. وزیري. ص488. 1395
 رجو/ هنرآموزوالدین/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 اي، راهنماي آموزشي راهنمایي حرفهکلماتکليدي:
هاي اساسي  گيري اي در زندگي انسان دارد و انتخاب آن یکي از تصميم تحصيلي، اهميت ویژه شغل و رشتهچکيده:

هاي هدایت شغلي و  ها و سامانهاثر حاضر در راستاي بسترسازي براي استفاده مشاوران از ابزار. شود افراد محسوب مي
 تحصيلي نگاشته شده است و تمركز اصلي آن بر معرفي و به كارگيري سامانه بومي تحت عنوان سامانه هشت است.
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آموزاندورهشناسيانتخابرشتهقابلاستفادهبرايدانشرشته ریزي: مشاوره و برنامه. رجبي، فروزان.186
 9786008305453 شابك:. پالتویي. ص92. 1395. لطتس: تهران.اولودوممتوسطه

 والدین/ هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي تحصيلي، راهنماي آموزشي انتخاب رشته، رشتهکلماتکليدي:
 كتاب حاضر مي كوشد، در . شاید انتخاب رشتة تحصيلي اولين انتخاب مهم و تأثيرگذار در زندگي باشدچکيده:

هاي دانشگاهي را به طور دقيق  آموزان كمک كند رشته د و سرعت بخشي به این انتخاب، به دانشجریان بهبو
نویسنده در ابتداي كتاب اهميت انتخاب رشته و نيز . بشناسند تا بتوانند انتخاب دقيق تري نيز انجام دهند

وم تجربي، ریاضي، علوم انساني، گروه عل سپس رشته هاي دانشگاهي را در پنج. هایي براي والدین آورده است توصيه
در مورد هر رشته، توانایي الزم براي . هنر و زبان معرفي كرده و زیرشاخه هاي مربوط به هر كدام را نام برده است

 تحصيل آن رشته و سپس موقعيت شغلي آن در ایران شرح داده شده است.

 

187 تربيتفرزند وانان:كليدهاي تربيت كودكان و نوج. برانسن، پو/ مریمن، اشلي. روشيمتفاوتدر اشرف .
 9789642785698 شابك:. رقعي. ص288. 1394. صابرین: تهران. راضي

 والدین/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 شناسي علوم تربيتي، فرزندان، والدین، روانکلماتکليدي:

 ها و  است كه به روش "انكليدهاي تربيت كودكان و نوجوان"هاي مجموعه  كتاب حاضر یکي از كتابچکيده:
شناسي كودک،  این كتاب با استفاده از علم جدید روان. پردازد مشکالت تربيتي كودكان و نوجوانان تا سنين بلوغ مي

فرضيات غلط منجر به . كند بسياري از فرضياتي كه درمورد كودكان بدیهي است چندان قابل اعتماد نيست ثابت مي
ها و نحوه تعامل با  شده است و بر نحوه تفکر ما نسبت به كودكان، تفسير رفتار آن هاي تربيتي نادرست اتخاذ شيوه

 ها نيز اثري منفي داشته است. آن

 

: تبریز.هايزندگيهايزندگيـمهارتسالمبرزندگي:مدیریتآگاهانهزمان،شيوه. ساداتي، ميرقدیر.188
 9786003250437 شابك:. رقعي. ص216. 1394. ستوده

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 شناسي، زندگي اسالمي روانکلماتکليدي:
 كتاب . هاي مدیریت آگاهانة زمان احساس بهتري از زندگي به فرد خواهد داد افزایش آگاهي دربارة شيوهچکيده:

ي گرفته است، مخاطب را در گسترش روابط انساني، كارهایي كه از منابع معتبر دین حاضر مي كوشد با ارائة راه
ها و بازیابي سالمت، و كنترل وزن  برقراري تفاهم در فضاي زندگي مشترک، موفقيت تحصيلي، پيشگيري از بيماري

اند از: اعتدال، شيوة  هاي آن عبارت فصل تدوین شده است و عنوان بعضي از فصل 22این كتاب در . توانمند سازد
 ن هستي؛ رهایي از نگراني، مدیریت استرس؛ فرایند دریافت شفا و بازیابي سالمت؛ قانون حداقل تالش.مدیریت جها

 

189 آموزشوپرورش. نادري، ناهيد/ نوروزي، رضاعلي/ سيادت، سيدعلي. سياستگذاريدر . یار مانا: اصفهان.
 9786007768419 شابك:. وزیري. ص272. 1395

 نشجومعلمان/ سایر كارشناسانهنرآموز/ مدیر/ دامخاطب:
 هاي آموزش ریزي آموزشي، روش آموزش و پرورش، برنامهکلماتکليدي:

كتاب حاضر در . توانند با تحوالت جهاني همراه شوند گذاري صحيح مي رهبران و مدیران آموزشي با سياستچکيده:
هاي نوین آموزشي را تدوین  ، برنامهچهار بخش به رهبران آموزشي كمک مي كند با استفاده از رویکرد سيستمي

گذاري در آموزش و پرورش  گذاري و قلمرو و تاریخچة سياست در بخش اول كتاب، مخاطب با مفاهيم سياست. كنند
تغييرات جهاني و آموزش و پرورش موضوع بخش دوم كتاب، هماهنگي سه حوزة آموزش و پرورش در . شود آشنا مي

موضوع بخش آخر كتاب  21گذاري در آموزش و پرورش قرن  بخش سوم وسياست سازي مربوط به پاسخ به جهاني 
 است.
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190 نظریه. اله آبادي، رحمت رحيم  واجاري، مریم/ خوارزمي  برزميني، ليال/ باباپور. مفاهيم، نشاط: ها،شاديو
 9786003064331 شابك:. رقعي. ص96. 1394. بلور: رشت.سازيمدارسعواملمؤثرباتأکيدبرشاداب

 مدیر/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:
 شناسي، بهداشت رواني، شادي روانکلماتکليدي:

آموز در بعد جسماني، عاطفي،  وجود شادي و نشاط در مدرسه باعث رشد و تکامل همة ابعاد وجودي دانشچکيده:
ها و عوامل مؤثر  آموزان، نظریه كتاب حاضر با توجه به اهميت موضوع شادي در بين دانش. شود اخالقي و معنوي مي

. شود كتاب در دو فصل كلي ارائه شده است كه در فصل اول شادي تعریف مي. دهد سازي مدرسه را ارائه مي بر شاداب
در فصل بعد نيز مدارس برتر . اند هاي مربوط به شادكامي ذكر شده آن و كاربرد نظریه  هاي مربوط به سپس دیدگاه

در نهایت هم نویسنده پيشنهادهایي براي . اند ها بررسي شده عوامل مؤثر بر شادي در آنجهان از نظر شادي و 
 بودن داده است. شاد

 

 9786008590637 شابك:. رقعي. ص68. 1395. مينوفر: مشهد.هايمربيشایستگي. یوسفي، سجاد.191
 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:

 اي، معيارهاي شایستگي فهآموزش و پرورش، اخالق حرکلماتکليدي:
ها  هاي گوناگون در جامعه، گزینش مربياني با مهارت چه بهتر و كارآمدتر افراد در عرصه آفریني هر  براي نقشچکيده:

كتاب حاضر مرجعي براي مربيان و . باشد هاي معلمي، امري ضروري مي هاي ویژه و برخوردار از شایستگي و دانش
این كتاب در پنج فصل به . پردازد هاي الزم براي مربيان مي ان است كه به بيان شایستگيدانشجویان دانشگاه فرهنگي

ها اشاره  مفهوم شایستگي، ویژگي مربي و معيارهاي شایستگي، وظایف مربي و شاگرد، جایگاه مربي و ابعاد شایستگي
 كرده است.

 

192 تأکيدبرالگويمریلهمراه. لطيفي، سعيد. مثالطراحيآموزشيبا هايکاربرديبا . آواي نور: تهران.
 9786003092297 شابك:. رقعي. ص152. 1395

 دانشجومعلمان/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 طراحي آموزشي، الگوي مریل، برنامه ریزي درسيکلماتکليدي:

بي كه پيش رو دارید یک كتا. هاي درسي است هاي آموزشي نحوه طراحي كتاب یکي از نقاط ضعف در نظامچکيده:
پردازان در  دیوید مریل یکي از نظریه. هاي درسي و انواع محتواهاي دیجيتال است راهنما براي طراحي آموزشي كتاب

اي از طراحي آموزشي ارائه شده و سپس مباني نظري این  زمينه طراحي آموزشي است، در این كتاب ابتدا تاریخچه
 عنوان یکي از الگوهاي طراحي آموزشي شرح داده شده است. لگوي مریل بهالگو تشریح شده است، در ادامه ا

 

. افرا تربت: تربت حيدریه.طراحيآموزشيویادگيري. كنعاني، مصطفي/ قائمي، مهدي/ طبري مقدم، جواد.193
 9786009591978 شابك:. وزیري. ص128. 1395

 هنرآموزمخاطب:
 هاي آموزشي، یادگيري ظامریزي آموزشي، ن برنامهکلماتکليدي:

هاي درسي و آموزشي نگاشته  ریزي نظام رو، به منظور آشنایي با اصول و فرایندهاي طرح و برنامه كتاب پيشچکيده:
هاي آموزشي، رسانه آموزشي، ارزشيابي و  اهداف آموزشي، راهبردهاي انگيزشي و شناختي، محتوا و روش. شده است

 ه مباحث مطرح در این كتاب است.الگوهاي طراحي آموزشي از جمل

 

. ص128. 1395. ابوعطا: تهران. مهسار مشتاق.فراترازانگيزه هاي زندگي مثبت: مجموعه كتاب. فولر، سوزان.194
 9789641702092 شابك:. رقعي

 مدیر/ هنرآموزمخاطب:
 شناسي، رهبران توسعه، مدیریت روانکلماتکليدي:

در . خواهند محيط كار سالمي بسازند كه به رشد و پيشرفت بينجامد راني است كه مياین كتاب ویژه رهبچکيده:
شود كه یک مدل بيانگر علمي جدید  هاي واقعي، دو مدل انگيزشي معرفي مي ها و نمونه این مطالعه با بيان داستان

زباني به رهبران آموزش در هر دو مدل رفتارها و . است و مدل دیگر پركاربردترین مدل مدیریتي در سراسر جهان
این درحالي است كه در هر دو مدل . كند شود كه به رشد و بازدهي بيشتر و موفقيت زیردستانشان كمک مي داده مي

 تعامل مستقيم با كاركنان نياز است.



16ايوکاردانششمارهنامهفنيوحرفهکتاب  

اي و كاردانش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفه فهرست توصيفي كتاب  

 51 

 

195 اساتيد،. خانپور هرسمي، حميدرضا/ فرجي ارمکي، اكبر. معلمين، استفاده قابل سخنوري، و بيان فن
 9786007492390 شابك:. وزیري. ص208. 1395. آثار فکر: تهران.یان،وکالو...مجر

 هنرآموز/ دانشجومعلمان/ سایر كارشناسانمخاطب:
 هاي ارتباطي، علم بيان ، مهارت سخنرانيکلماتکليدي:

 ل اصلي آن این كتاب به سير تحول سخنوري و مراح. رساني، زبان است یکي از ابزارهاي مهم اطالعچکيده:
در واقع، . آموزد چگونه از طریق یادگيري اصول فن كالم با دیگران ارتباط برقرار كند پردازد و به مخاطب مي مي

 كند كه یک سخنران باید بداند و براي جلب توجه شنونده انجام دهد. هایي را بيان مي ها و شيوه تمامي نکته

 

196  ي و سودمند:هاي داميز، كاربرد كتاب. رایان، فرانک. اراده FORDUMMIESقدرت . نژاد پروانه شاهين.
 9786007022849 شابك:. رقعي. ص182. 1395. آوند دانش: تهران

 هنرآموز/ دانشجومعلمانمخاطب:
 شناسي داري، روان موفقيت، خویشتنکلماتکليدي:

 بيشتر . ها حفظ و پيگيري كنند ها این قابليت را دارند كه اهداف ارزشمندشان را براي سال انسانچکيده:
شود.كتاب حاضر شناخت بهتري از  یافتن به اهداف به بهاي سركوب اميال آني و تقویت اراده ميسر مي هادست وقت

داري، فواید خودانگيزشي را  شناسي خویشتن كند و ضمن بيان روان قدرت اراده و به كارگيري آن به مخاطب ارائه مي
 كند. هاي خوب را توصيه مي دهد و تمرین عادت شرح مي

 

مؤسسه : تهران.هايفعالواکتشافيدرآموزشلذتیادگيري:رویکردهاوروش. خاني، منوچهر فضلي.197
 9789640811351 شابك:. وزیري. ص252. 1395. فرهنگي مدرسه برهان

 هنرآموز/ دانشجومعلمانمخاطب:
 موزشي، یادگيري فعالهاي آ راهنماي تدریس، مواد و روشکلماتکليدي:

 هدف كتاب . شود آموزش و توانمندسازي نيروي انساني محور توسعه و پيشرفت هر سازماني محسوب ميچکيده:
بخشي به تعليم و تربيت، ضمن تبيين رویکرد فعال و اكتشافي است كه در آن، براي  حاضر ارتقاي یادگيري و كيفيت 

اند از: مفهوم و تعریف  ب در چهار فصل تدوین شده است كه عبارتكتا. روش تدریس ارائه شده است 26نمونه، 
البته فصل . هاي تدریس؛ روش تدریس فعال، اكتشافي و مشاركتي هاي نظري روش یادگيري؛ طراحي آموزشي؛ بحث

هاي  ترین بخش كتاب است و خود دو بخش دارد: معرفي ساختار و روش، و اجراي نمونة تدریس در درس چهارم مهم
 اند. هاي كاربردي بسياري آمده در این فصل نمونه. اگونگون

 

. ص216. 1395. یار مانا: اصفهان.مادربارانخواهيمماند:نقدحالاصحابدانش. نيستاني، محمدرضا.198
 9786007768341 شابك:. رقعي

 مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 راهنماي تدریس ها، نامه خاطره نویسي، زندگيکلماتکليدي:

 . تواند چراغ راهي باشد در درک چگونگي پيمودن این راه خواندن شرح حال و احوال اصحاب دانش ميچکيده:
كوشد با بيان نقادانة زندگي خویش، به خصوص از نظر تحصيلي و شغلي، بعضي مسائل و  نویسندة كتاب حاضر مي

شگاه، و تحصيل و تدریس و حتي سفر تا مشکالت جامعه و مشکالت موجود در جامعه، اعم از مشکالت مدرسه و دان
اي خود نوشته است كه بيشتر جنبة  نامه در واقع، این كتاب زندگي. كسب و كار و تجارت را در قالب خاطره بيان كند

هاي  محتواي كتاب به ده فصل تقسيم شده است و هر فصل در پيوستگي مفهومي با فصل. تحليلي و نقادانه دارد
نخوان بوده و به مرور و در اثر گذشت زمان، به درس  ، خاطراتي از یک استاد دانشگاه است كه در كودكي درسدیگر

 روي آورده و حال در این كتاب نقد احوال جامعه را آورده است.
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199 نگاهيبهتحوالتدورانمعاصر. اله مرزوقي، رحمت. اصولتعليموتربيتبا مبانيو  .آواي نور: تهران.
 9786003091825 شابك:. وزیري. ص184. 1395

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 هاي آموزشي آموزش و پرورش، اصول و مباني، تعليم و تربيت، نظامکلماتکليدي:

این موضوع كه نظام . پذیري و ارائه تعليمات به فراگيران است توانایي فراگيري از جمله دالیل اصلي تعليمچکيده:
كتاب . گيرد تربيت مورد بررسي قرار مي و شناسي تعليم چه رسالت، وظایف و كاركردهایي دارد، از منظر جامعه آموزشي

هاي انتقادي  تربيت، مباني، اهداف و اصول، ابعاد و نظریه و شناسي و ضرورت تعليم فصل به مفهوم 10حاضر در 
تربيت  و خته است، سپس در ادامه به نقش تعليمهاي تربيت در دوران معاصر پردا وتربيت و همچنين چالش تعليم

 پردازد. مجازي كه رویکردي در زمينه تربيت شهروندالکترونيک است، مي

 

200  اي: نکته 40هاي كوچک  كتاب. اصالني، ابراهيم. لطفاً!: ببخشيد؛ راهنمایي40متشکرم؛ براي نکته
معاشرت آداب در جوانان و نوجوانان  شابك:. بياضي. ص64. 1395. مدار وهشپيشگامان پژ: تهران.

9786008529033 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 شناسي هاي روان آداب معاشرت، رفتار اجتماعي، جنبهکلماتکليدي:
 هاي  كتاب»كتاب حاضر از مجموعة . دانستن آداب معاشرت و نکات و جزئيات آن براي همگان الزم استچکيده:
ها و نکات مهم آداب معاشرت را به  كاري كوشد ریزه نکته، مي 40راهنمایي است كه در ظرف«اي نکته 40كوچک 

مخاطب نوجوان معرفي كند؛ از جمله: در آسانسور هميشه باید رویتان به سمت در باشد؛ مراقب بوي بد دهن باش؛ 
 غذاخوردن هم اصول وآدابي دارد؛ در كار دیگران دخالت و كنجکاوي نکن.

 

: تهران.مجموعهمقاالتمدیریتمدرسه:ارایهمشکالتآموزشي،راهکارهاوراهبردها. پيروز، مجتبي.201
 9786003831292 شابك:. وزیري. ص280. 1394. سخنوران
 مدیر/ هنرآموزمخاطب:

 مدیریت آموزش و پرورش، یادگيريکلماتکليدي:
كتاب حاضر با توجه كردن . اي آموزش در مدرسه استه ترین بخش مدیریت مدرسه و كالس درس از مهمچکيده:

بعضي . آورد ها و پيشنهادهاي آن ها را مي دهد و یافته به این مهم، حدود هشت مقالة تحقيقي را به تفصيل شرح مي
آموزان دختر با  ورزي و خودكارآمدي دانش اند از: بررسي رابطة چندگانة عزت نفس، جرئت از این مقاالت عبارت

رایي والدین، بررسي موانع مشاركت اوليا با مدرسه، بررسي امکانات و مشکالت تحصيلي دورة ابتدایي، بررسي گ كمال
نویسنده در انتهاي . نویسي با نمرات امال هاي یادگيري، و ارتباط خوش ميزان شناخت معلمان دورة ابتدایي از اختالل

ها  حل بعضي مشکالت آن نکاتي دربارة مدارس چندپایه و راه كتاب قوانين وشرایط مؤثر در یادگيري، موانع یادگيري و
 را آورده است.

 

سازيوهنجاریابيسامانههشت)هدایتشغليومدل. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.202
تحصيلي(  شابك:. وزیري. ص150. 1395. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.

9786007857960 
 والدین/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 هاي تحصيلي، مشاوره هاي شغلي، رشته فرصتکلماتکليدي:
بتوانند نيازهاي افراد را در   اند كه شده طراحي  نحوي  به  رایانه  كمک  به  و تحصيلي  شغلي   هدایت هاي  سيستمچکيده:

این   نظري مباني   معرفي اجمالي  در اثر حاضر، ضمن. كنند برآورده  یا سطوح گوناگون آموزشي  ژه وی رشدي  مراحل 
 است. شده  تشریح  آن  كاري   فرایندهاي سامانه،  
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203 یك هاي زندگي مثبت: مجموعه كتاب. بالنچارد، كنت/ جانسون، اسپنسر. جدیددقيقهمدیر اي مهسار .
 9789641702122 شابك:. رقعي. ص80. 1395. اابوعط: تهران. مشتاق

 والدین/ مدیر/ هنرآموزمخاطب:
 شناسي، موفقيت، پيشرفت روانکلماتکليدي:

 كه بر اساس مطالعات   است  ها و تذكرها براي پيشرفت ها، تحسين درباره هدف  این كتاب در واقع داستانيچکيده:
دهد تا هر  نگارنده سعي دارد روشي جدید در زندگي ارائه . است  ته شدهعلوم رفتارشناسي نگاش در زمينه  انجام شده 

 كمتر، موفقيت بيشتري به دست آورد.  كسي بتواند در شرایط دشوار، با استرس

 

: تهران.مدیریتآموزشکارکنان:طرحاجرایيبرايآموزشکارکناندرمراکزمختلف. تترپور، پروین.204
 9786007742457 شابك:. یريوز. ص448. 1395. سخنکده
 مدیر/ سایر كارشناسانمخاطب:

 مدیریت نيروي انساني، خدمات كشوريکلماتکليدي:
بالفعل  هاي  آموزش درآوردن  قوه  به  توان  كه  هستند   افراد بشر موجوداتي.  آموزش بنيان همه یادگيري هاستچکيده:

مي شود،منبع  منابع هر سازمان عنوان  ترین  از بزرگ  یکي كتاب  در این  كه  انساني   ترتيب، نيروي بدین . را دارند 
  و توسعه حركت پيشبرد اهداف  در  كاركنان   آموزش  پس. نيست  درک قابل  نيرویي   هيچ آن  بي  كه   است مولدي 
ته باشد، اعتبار خود را از دست دقيق نداش  ریزي اگر سازماني براي آن برنامه دارد كه  اهميت   قدري به  كشوري   خدمات

 خواهد داد. 

 

 9786003064775 شابك:. رحلي. ص80. 1395. بلور: رشت.مدیریتتحولآموزشي. نامور عرباني، زهرا.205
 هنرآموزمخاطب:

 هاي آموزشي، مدیریت آموزشي هاي شغلي، گروه مهارتکلماتکليدي:
كتاب حاضر در واقع . شود اساسي در آموزش و پروش محسوب مي هاي آموزشي به عنوان حلقه نقش گروهچکيده:

اي معلمان  هاي حرفه هاي آموزشي منطقه از طریق ارتقاي مهارت سازي گروه پژوهي است با هدف فعال یک نوع اقدام
امه و آوري اطالعات از نوع مشاهده، مصاحبه، سياهه رفتار، پرسشن ابزار جمع. كه در شهرستان لنگرود اجرا شده است

اندیشي، اجراي جشنواره و  هاي آموزشي، جلسات هم راهکارهاي چون برگزاري همایش، كارگاه. نظرسنجي است
 ها در شهرستان بکار بسته شده است. سازي اینگونه گروه جهت فعال. ها و .. طرح

 

206 کا. انتظاري، منيرالسادات/ انتظاري، سيداحمد. زندگي کيفيت بر آن تأثير و یادگيريمدیریت و ري
 9789648515961 شابك:. وزیري. ص144. 1395. خورشيدباران: تهران.سازماني
 مدیرمخاطب:

 هاي آموزش و پرورش یادگيري، نظریهکلماتکليدي:
 گرا و عملگرا و كيفيت زندگي كاري به عنوان  هاي رهبري تحول در این پژوهش با در نظر گرفتن سبکچکيده:

بين و یادگيري سازماني به عنوان متغير وابسته و مالک، چگونگي ارتقاي ميزان توان، انگيزش،  متغير مستقل و پيش
سازماني ارتباط و نوآوري در وزارت آموزش و پرورش بررسي شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود كه   فرهنگ

 یادگيري سازماني وجود دارد؟گرا و عملگرا و كيفيت زندگي كاري با  هاي رهبري تحول اي بين سبک چه رابطه

 

. جيبي. ص240. 1395. مهر و ماه نو: تهران.سؤالاصليشماازکنکور100مشاورمن:. فرهادیان، مهدي.207
 9786003171305 شابك:

 والدین/ مشاورمخاطب:
 شناسي آموزش و پرورش ها، اضطراب، روان آزمونکلماتکليدي:

در این نوشتار، صد سوال منتخب و . با سؤاالتي مواجه هستند و به مشاور نياز دارندداوطلبان كنکور هميشه چکيده:
در . ریزي گرفته تا كنترل استرس و تغذیه گردآوري، واكاوي و پاسخ داده شده است اصلي در زمينه كنکور از برنامه

 هاي عملي و كاربردي ارائه شده است. هاي مختلف بررسي و پاسخ ها، جنبه جواب پرسش
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نفس،سازگارياجتماعي،آموز:رابطهعاطفي،سالمتروانوعزتمعلم،مدرسه،دانش. پيروز، مجتبي.208
 9786003831759 شابك:. وزیري. ص174. 1394. سخنوران: تهران.پيشرفتتحصيلي

 مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 كالمي، عزت نفسشناسي آموزش و پرورش، ارتباط غير روانکلماتکليدي:

كتاب . آموزان بسيار مؤثر است آموز با هم، در پيشرفت درسي و تربيتي دانش ارتباط معلم، مدرسه و دانشچکيده:
فصل اول با موضوع رابطة عاطفي و معلم، به ارتباط بين خانه و . كند حاضر در شش فصل این موضوع را تبيين مي

هاي برقراري پيوند عاطفي بين كودک  دین در مواقع وجود ناسازگاري و راهمدرسه، پيامدها و راهکارهاي آن، نقش وال
آموز مورد  آموز و در فصل بعد موضوع عزت نفس دانش در فصل دوم، مدرسه و سالمت روان دانش. پردازد و والدین مي

صيلي مطرح هاي چهارم و پنجم مدرسه و اضطراب، و مدرسه و پيشرفت و افت تح در فصل. اند گرفته توجه قرار
ها پرداخته  بندي آن هاي زندگي و طبقه آموز و مهارت در فصل آخر نيز به موضوع سازگاري اجتماعي دانش. اند شده

 شده است.

 

209 ايبرايمعلمانهايمشاورهمهارت. آغاجي، سعيد قره.  شابك:. وزیري. ص200. 1395. هنر اول: تبریز.

9786007460498 
 زمشاور/ هنرآمومخاطب:

 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 شناسي آموزش و پرورش، مراحل رشد و تحول روانکلماتکليدي:
 فنون . شناسي برآورده كند روان در زمينه  كوشد نيازهاي آموزشي معلمان را  كتاب، نگارنده مي  در اینچکيده:

مطالبي   ها از جمله به آن  كمک و نحوه  بحران   حلو  آموزان، مداخله  با دانش ارتباط  اطالعات و برقراري  گردآوري  
 اند. شده تشریح  كتاب  در این   هستند كه 

 

210 مطالعهمهارت. بازان، توني. هاي  شابك:. رقعي. ص228. 1394. پل: تهران. محمدجواد نعمتي.

9789649944869 
 هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:

 یادگيري، خواندنکلماتکليدي:
كتاب حاضر در همين باره . اند شده هاي برتر تقویت حافظه مطالب زیادي نوشته دربارة تندخواني و تکنيکچکيده:

محتواي كتاب در هفت فصل خالصه . بندي ذهني، آماده كند هاي مطالعه با كمک نقشه كوشد مخاطب را با مهارت مي
در فصل دوم، مشکالت و . كند راي مطالعه گوشزد ميانگيز بودن مغز را ب شده است: در فصل اول، نویسنده شگفت

اي به منظور  فصل سوم شامل روشي هشت مرحله. شوند موانع ذهني، حسي و فيزیکي مربوط به مطالعه بررسي مي
هاي تقویت حافظه  كند و در فصل ششم تکنيک فصل چهارم تندخواني را معرفي مي. آمادگي براي مطالعه است

شود و  است مطرح مي« نقشة ذهني»ل بعد، موضوع اصلي كتاب كه معرفي و آموزش روش در فص. شوند معرفي مي
 كوشد مهارت مطالعه را در مخاطب با استفاده از روش نقشة ذهني متحول كند. در فصل آخر نویسنده مي

 

. 1395. رآتم: تهران.محور)نظارتباليني(نظارتآموزشيکالسدرس مدارس یادگيرنده:. عبدالهي، بيژن.211
 9786008585794 شابك:. وزیري. ص120

 هنرآموز/ مدیرمخاطب:
 محور، معلمان پژوهي، درس درسکلماتکليدي:

آموزان هستند، كتاب حاضر با توجه به اهميت  ترین عامل در باال بردن كيفيت یادگيري دانش معلمان مهمچکيده:
این كتاب بر اساس چرخه . اي آنان تدوین شده است فههاي حر توانمندسازي معلمان كشور و افزایش صالحيت

این چرخه شامل ایجاد آمادگي، نشست قبل از مشاهده، مشاهده . اي نظارت باليني تاليف شده است چندمرحله
شود.مخاطبان اصلي  و ارزشيابي جامع فرایند و پيگيري رشد و بالندگي معلم مي. ها، .. تدریس، تحليل و تفسير داده

 اي معلمان هستند. گذاران رشد حرفه ریزان و سياست مدیران مدارس، ناظران آموزشي و برنامه این كتاب
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212 آموزاننقشروشتدریسواخالقمعلمبردانش. پور، مریم هوشنگي، مجتبي/ كریم. گسترش : بجنورد.
 9786008470052 شابك:. وزیري. ص105. 1395. علوم نوین
 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:

 هاي رفتاري هاي آموزشي، مهارت راهنماي تدریس، مهارتکلماتکليدي:
 كتاب حاضر با تأكيد بر تأثير اخالق . ها درمورد معلمان، حسن خلق آنان است ترین ویژگي یکي از مهمچکيده:

آموزان را در این زمينه  شرفت دانشكوشد با تعریف اخالق، عوامل مؤثر بر پي آموزان، مي معلمان بر عملکرد دانش
كتاب به انواع رابطة معلم و شاگرد، اهداف آموزشي از نظر بلوم، بيان الگوهاي تدریس، و مفاهيم مهم در . گوشزد كند

كند و در نهایت نيز  گيري، ارزشيابي، هدف از آن و ارزشيابي تشخيصي اشاره مي هاي بعد از تدریس مثل اندازه فعاليت
 دهد. ي كاربردي ارائه ميپيشنهادها

 

213 تربيت. خبوشان، مليحه قبادي، حميدرضا/ یدالهي. آموزشو زمينه در کارآمد نقشمعلمان : بجنورد.
 9786008470106 شابك:. وزیري. ص103. 1395. گسترش علوم نوین

 هنرآموز/ دانشجومعلمانمخاطب:
 یشه و تفکرتفکر خالق، آموزگاران، روش تدریس، اندکلماتکليدي:

 آموزان باید در حد یک  ترین كار ممکن ناميد؛ زیرا براي كسب اعتماد دانش توان سخت معلمي را ميچکيده:
هاي اداره كالس، برقراري  گذارد و مهارت اي از تجربيات معلمان را به نمایش مي كتاب حاضر گوشه. شناس بود روان

 دهد. گونگي معلم كارآمد بودن را آموزش ميارتباط، فنون ایجاد انگيزه در یادگيرندگان و چ

 

214 راهنمايعملياقدام. كریمي، علي/ زارعي،اسماعيل. پژوهيبرايهرمعلميميتواندپژوهشگرباشد:
 9786002501295 شابك:. رقعي. ص728. 1395. دانژه: تهران.معلمان

 هنرآموزمخاطب:
 آموزش و پرورش، تحقيق، پژوهشکلماتکليدي:

در . كند پژوهي معلمان بيان مي صورت فشرده مطالب قابل توجهي را در دو بخش براي اقدام كتاب حاضر بهچکيده:
ها و  پژوهي و تفاوت هاي مختلف، چرایي و اهميت اقدام ها و جنبه پژوهي، ویژگي بخش اول ضمن تعاریف متفاوت اقدام

هاي  بخش دوم اختصاص به گام. شود پژوهي بررسي مي ند اقدامها به همراه فرای پژوهي با دیگر پژوهش تشابهات اقدام
ها و  گيري، توصيه پژوهي و نحوه نگارش آن دارد كه در پایان گام هشتم تحت عنوان اعتبارسنجي و نتيجه اقدام

 شود. پيشنهادهایي ارائه مي

 

كتاب : تهران.يتلفنهمراههاهمراهخوبیابد:بررسيآسيب. اسماعيلي، سميه/ ميرزایي، محمد تاجيک.215
 9786007790274 شابك:. رقعي. ص80. 1395. ابرار

 والدین/ مشاور/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 هاي ارتباطي، روابط اجتماعي نوجوانان، مهارتکلماتکليدي:

ن وسيله ارتباطي به ارزاني خطوط و دسترسي آسان به تلفن همراه در ميان قشرهاي جامعه، باعث ورود ایچکيده:
عدم آگاهي و آموزش نحوه استفاده درست از گوشي همراه در ميان . مدارس ابتدایي و راهنمایي كشور نيز شده است

در این نوشتار تحقيقي، تأثير تلفن همراه بر عملکرد تحصيلي، افت . رسان این پدیده است نوجوانان از پيامدهاي آسيب
شناسي،  هاي جامعه همچنين با استناد به دیدگاه. آموزان بررسي شده است دانش تحصيلي، مدگرایي و انضباط فردي

 شناسي شده است. تأثيرات این فناوري نوین در زندگي اجتماعي آسيب
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216 متوسطه. كرامتي، محمدرضا/ همتي، زهرا. مدارسابتدایيو یادگيريدر یاددهي، . زندگي شاد: تهران.
 9786009544639 شابك:. رقعي. ص112. 1394

 هنرآموزمخاطب:
 تدریس اثربخش، یادگيري فعالکلماتکليدي:

این كتاب بر اساس . آید آموزان به دست مي هاي تدریس در اثر تعامل با همکاران و دانش بسياري از موفقيتچکيده:
كند  كمک مي هاي درس واقعي نوشته شده و به مخاطب نظریات پذیرفته شدة علمي و تجارب واقعي، در كالس

شود و شکاف بين تئوري  هاي متفاوت تدریس تأكيد مي در این كتاب بر انتقال دیدگاه. هميشه در حال یادگيري باشد
یادگيري، اصول آن، برنامه ریزي  -كتاب حاضر در هفت بخش مفهوم جدید یاددهي . شود و عمل در تدریس پُر مي

 كند. معلمان و انضباط دروني و بيروني را تشریح مي هاي مدیریتي براي آن، ارتباط و عناصر آن، سبک

 

: تهران.یادگيريمشارکتيوپيشرفتتحصيليبارویکردفراشناختي. كرامتي، محمدرضا/ شالباف، عذرا.217
 9786008377054 شابك:. رقعي. ص144. 1395. زندگي شاد
 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:

 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 آموزش و پرورش، پيشرفت تحصيلي، فراشناخت، كار گروهي، یادگيري مشاركتيکلماتکليدي:
 است كه عالوه بر پيشرفت  "راهنماي كامل و كاربردي مشاركتي"این كتاب چهارمين جلد از مجموعه چکيده:

این كتاب به . جه قرار داده استها را نيز مورد تو آموزان، تقویت ابعاد شناختي و فراشناختي آن تحصيلي و علمي دانش
توانند با كاربرد یادگيري مشاركتي در موضوعات مختلف درسي، به تعميق یادگيري  دهد چگونه مي معلمان نشان مي

ها را به سوي خودكنترلي و خودمدیریتي و انضباط دروني  آموزان )قوي، ضعيف و متوسط( كمک كنند و آن دانش
گرچه موضوعاتي . شود یک الگوي عملي جهت كاربرد در كالس درس استفاده ميعنوان  این كتاب به. سوق دهند

محور مباحث كتاب قرار  عنوان نمونه،  هاي عربي، انگليسي و فارسي به نظير ریاضيات، فيزیک، علوم تجربي و زبان
توانند از مطالب مطرح  يآوري، دیني و قرآن نيز م اند اما معلمان دروسي نظير تعليمات اجتماعي، هنر، كار و فن گرفته

 شده در كالس درس بهره بگيرند.

 

218 مهارتتقویتحافظه. مغني، محمود/ حسيني، سيدرئوف نژاد حسني. فراموش!: را تو یادم مؤسسه : قم.
 9789644119774 شابك:. رقعي. ص80. 1395. آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(

 والدین/ مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 حافظه، تقویت توجه، راهنماي آموزشيکلماتکليدي:
كتاب حاضر . حافظه و تقویت آن از موضوعاتي است كه به خصوص در دوران تحصيل اهميتي بسيار داردچکيده:

هاي  يبند است كه مراحل و طبقه« شناسي حافظه»فصل اول . مي كوشد در سه فصل دربارة این موضوع صحبت كند
اصول پرورش حافظه و عوامل مؤثر بر بهبود و ». است هاي جلوگيري از آسيب شناسي آن را مطرح كرده حافظه و راه

در . آن ها به تغذیة مناسب، و سالمت جسمي و رواني اشاره شده است اند و در بين در فصل دوم آمده« تقویت آن
هایي مثل بسط معنایي، تمرین  درس. اند دیارها مطرح شدههاي تقویت حافظه و استفاده از یا فصل سوم نيز تکنيک

 اند. بازیابي و پس ختام در این قسمت شرح داده شده

 

مرتضي .هايکالسدرس(حلقدرتمندبرايتمامچالشراه10)وضعدشوارتدریس55. پترسون، كتي.219
 9786004320092 شابك:. وزیري. ص180. 1395. ارسطو: مشهد. عباسي، امين براتيان، فریده خدادادي اندریه

 والدین/ هنرآموزمخاطب:
 تربيت معلم، روش تدریس، راهنماي آموزشيکلماتکليدي:

 هاي قدرتمند براي تقویت  حل در این جستار با بررسي مشکالت تدریس در مدارس، به معرفي و شرح راهچکيده:
شناخت . شود آموزان پرداخته مي هاي دانش زایش مهارتآموزش مؤثر با تأثيرپذیري صحيح و گسترش دانش و اف

هاي مصور براي تدریس، از فنوني هستند كه  مندي از تدریس متنوع و نيز استفاده از كتاب آموزان و بهره ویژگي دانش
 ها توضيح داده شده است. در كتاب درباره آن
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آموزانهمهبرايموفقيتدرتحصيل:ویژهدانشگامطالیي7 ریزي: مشاوره و برنامه. یکتا، علي  رشيدي.220
 9786009491742 شابك:. رقعي. ص72. 1394. تسلط: تهران.مقاطعتحصيلي

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي مطالعه راهنماي آموزشي، مهارتکلماتکليدي:
در این . ایش بازدهي مطالعه نقش مؤثر داردها در افز مطالعه آداب و قوانيني دارد كه اجراي هر یک از آنچکيده:

هاي مطالعة صحيح  گام اول قواعد مطالعه، گام دوم روش. است كتاب، اصول مطالعه به هفت گام تقسيم شده
دروس)شامل اطالعاتي دربارة روش هاي مطالعة دروس عمومي و اختصاصي(، گام سوم روش هاي یادگيري مؤثر 

هایي ساده  هاي افزایش و تقویت تمركز )شامل تمرین زمان، و بعد از آن روش هاي مدیریت دروس، گام بعدي روش
هاي مورد نياز در زمان برگزاري امتحانات در طول سال تحصيلي و در  براي افزایش و تقویت تمركز(، گام ششم مهارت

 زني موفق(. ي براي تستهای ي )شامل روش ا هاي چهارگزینه هاي موردنياز در زمان برگزاري آزمون نهایت نيز مهارت

 عمران

 

221 مجموعه هاي دانشگاهي گروه هنر: دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.
معماريوشهرسازي  شابك:. رحلي. ص306. 1394. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.

9786007857465 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 سوم یهتحصيلي:پا

 ها، بازاركار، انتخاب رشته آزمونکلماتکليدي:
به ویژه كه شناخت از وضعيت بازار كار . دانش آموزان است هاي مهم  رشته تحصيلي از جمله تصميم انتخاب چکيده:
ها و  تعاریف، رشته دليل در این كتاب، عالوه بر به همين، . رشته تحصيلي مؤثر است  در انتخاب مربوطه   هاي و سازمان

 تحصيلي مجموعه معماري و شهرسازي معرفي شده است. هاي  گرایش

 
 
 

پور،  جو، محمدرضا/ رفيع نصرآبادي، آمنه/ حق نصرآبادي، حسنعلي/ بختيار اكبر/ كاميار، مریم/ بختيار تقوایي، علي.222
اسالميمقاالتي. امين پور، محمد سعيد/ سرخيلي، الناز/ شریفيان، احسان/ آرش شهرسازي باب در : تهران.

 9789648515640 شابك:. وزیري. ص160. 1394. خورشيدباران
 هنرآموزمخاطب:

 تمدن اسالمي، شهرنشيني، معماريکلماتکليدي:
از دیدگاه . هاي رفتارساز اثر بگذارد تواند بر حواس، ادراک و انگيزه فضاي شهري به عنوان عاملي محرک ميچکيده:
رو در ارتباط علوم اسالمي با طراحي شهري ما اغتشاشي وجود دارد كه نياز است تا رابطه این دو حوزه با  اثر پيش

در شهر اسالمي، فضا متکي به نظام فرهنگي اسالم است بنابر این وارد . ارایه نظریات كاربردي، اصالح و تکميل گردد
 تر فيزیکي شهر اسالمي مد نظر است.ساختن ذهنيت به درک اجتماعي فضاي شهري و تلفيق آن با بس

 عمومي

 

223 قضاوتالفضایل)البن. شاذان، البن. معجزاتو مناقبو بنهايعجيباميرالمومنينعليشاذان(:
ابي طالب السالمعليه  شابك:. وزیري. ص342. 1394. آرایان: تهران. سيدمحمدحسين حسيني.

9786007133330 
 هنرآموزمخاطب:
 امامان، تشيع، احادیثکليدي:کلمات

اثر حاضر، ترجمه كتاب الفضائل است كه در فضایل اخالقي و مناقب اميرالمؤمنين نوشته شده است و اخبار چکيده:
متن . كند ها و اتفاقات عجيب مربوط به حضرت را از زبان یاران و دوستداران ایشان نقل مي و روایات مشهور، قضاوت

 راه ترجمه فارسي آمده است.عربي كتاب نيز به هم
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الگويپایهپيشرفتجلد مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني پيشرفت:. گروه مؤلفان.224
 9786007611906 شابك:. وزیري. ص500. 1395. الگوي پيشرفت: تهران.11

 هنرآموزمخاطب:
 هاي مذهبي، اسالم، مقاله ها جنبهکلماتکليدي:

چکي ها و  گيري از قابليت ساز و با بهره هاي بزرگ عموماً بر پایه مباني نظري و به همت مردماني تمدن تمدنده:
موضوع پنجمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني  "الگوي پایه پيشرفت". امکانات سرزميني متولد و مستقر شده است

در این كنفرانس است كه شامل اصول راهنما و  كتاب حاضر حاوي مجموعه مقاالت منتشر شده. تعيين گردیده است
نقشه راه تهيه و تدوین الگو، مفاهيم، مباني، آرمان و اركان پيشرفت، مسائل اساسي ایران، آینده پژوهي انقالب 

 ها و تجارب توسعه است. هاي ماندگار ملي، واكاوي نظریه اسالمي، قابليت

 

.السالمدابخوردنوآشاميدندرسيرهمعصومانعليهمحدیثتندرستي:آ. نيا، محمدتقي سبحاني.225
 9789644938658 شابك:. رقعي. ص192. 1395. مؤسسه فرهنگي دارالحدیث: قم

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، آداب و رسوم مذهبي، زندگي اسالمي ها و آشاميدني خوردنيکلماتکليدي:
كتاب حاضر براي آشنایي با سبک زندگي . آشاميدن در سيره معصومان )عليهماالسالم( آدابي دارد خوردن وچکيده:

هاي انسان از منظر احادیث مطالبي  ها و نوشيدني صحيح دیني درباره خوراكي  دیني و بومي سالم مبتني بر رفتار
د، غذا خوردن به ميل خانواده و با توجه وقت غذا خوردن و آشاميدن، آنچه باید هنگام خوردن از آن پرهيز كر. دارد

 هاي این كتاب هستند. به تأمين سالمت و پيوند با خدا، از بخش

 

226 آموزشوپرورش. دهقاني دشتابي، ارسالن. رابطهمنابعطبيعيبا . رقعي. ص88. 1395. ماهواره: تهران.
 9786008589402 شابك:
 هنرآموزمخاطب:

 ورش، محيط زیست، منابع طبيعيآموزش و پرکلماتکليدي:
كنند اطالعات بسيار كمي از مفاهيم  آموزان ما، حتي آناني كه در شمال كشور زندگي مي بسياري از دانشچکيده:

تواند تاثير قابل توجهي در تقویت فرهنگ زیست محيطي و  آموزش محيط زیست مي. اوليه منابع طبيعي دارند
باشد كه با  نامه دوره كارشناسي ارشد مي این كتاب برگرفته از پایان. ته باشدرسيدن به اهداف توسعه پایدار داش

. نامه به اهميت رابطه منابع طبيعي با آموزش و پرورش در سطح مدارس شهر بافت پرداخته است استفاده از پرسش
این كتاب به . پردازد يها با استفاده از جدول فراواني و نمودار م نویسنده در فصل چهارم به تجزیه و تحليل داده

دهد كه منابع طبيعي و محيط زیست فقط متعلق به نسل حاضر نيست بلکه باید با استفاده بهينه  آموزان یاد مي دانش
 داري شود. ها حفظ و نگه به نسل بعد جهت استفاده آن

 

227 زبان.   بيتسن، اریک برتون، استرانگ/ دوشين، رزماري/ واتيکيوتيس. ForDummiesشناسي فاطمه .
 9786007022887 شابك:. وزیري. ص396. 1395. آوند دانش: تهران. حسيني فرد، فائقه شاه عظيمي

 هنرآموزمخاطب:
 آموزش زبان فارسي، نکات دستوري، زبان شناسيکلماتکليدي:

 در بخش اول به . پردازد شناسي مي این كتاب به بررسي مفاهيم كلي و ابزارهاي الزم براي یادگيري زبانچکيده:
كند و در  شناسي پرداخته شده است، بخش دوم عناصر تشکيل دهنده زبان را بيان مي بررسي زبان از منظر زبان

بخش سوم به حيات اجتماعي زبان،در بخش چهارم به یادگيري و پردازش زبان، دربخش پنجم به تمركز بر نوشتار به 
 شود. بخش ششم ده افسانه درباره زبان مطرح ميپردازد، و در انتها در  جاي گفتار مي
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هاونظریاتاستاددکترغالمحسينشرافتمعلمي،مروريبراندیشه. زاده، محرم دشتي، محمد/ نقي.228
 9786007977453 شابك:. پالتویي. ص192. 1395. مرآت: تهران.شکوهي،چهرهماندگارتعليموتربيت(

 / هنرآموزمشاور/ دانشجومعلمانمخاطب:
 ها نامه آموزش و پرورش، تعليم و تربيت، زندگيکلماتکليدي:

 كردن نسل جوان براي توليد علم و فناوري موضوع  پرورش استعدادها در هر جامعه به ویژه خالقيت در راه آمادهچکيده:
هاي  کي از نخبگان فرهنگي و چهرهاستاد غالمحسين شکوهي نيز ی. رسانند پراهميتي است كه این مهم را معلمان به انجام مي

 ها. ها و نظریات ایشان در زمينه آموزش و پرورش و تربيت بچه این اثر مروري است به دیدگاه. مؤفق در این عرصه است

 

شکوهمعلمي،دربابزندگيوآثاراستاددکترغالمحسينشکوهي،. زاده، محرم دشتي، محمد/ نقي.229
 9786007977286 شابك:. پالتویي. ص180. 1395. مرآت: تهران.بيت(چهرهماندگارتعليموتر

 هنرآموزمخاطب:
 ها نامه آموزش و پرورش، تعليم و تربيت، زندگيکلماتکليدي:

این . پردازند معلمان بزرگ آگاهانه به پرورش یک یا چند نسل و انتقال و حفظ سرمایه فرهنگي كشور ميچکيده:
اي  یکي از معلمان فرزانه ایران و ذكر فضایل اخالقي و خدمات آموزش و علمي و حرفه نوشتار یه توصيف شخصيت

 ایشان پرداخته است و آثار وي را در حوزه تعليم و تربيت معرفي كرده است.

 

230 باستانمصري خانه هنري، پر از دانش و سرگرمي!:. آردر، فيليپ. هاي . پيدایش: تهران. محمود مزیناني.
 9786002963406 شابك:. رقعي. ص60. 1395

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهمپایهتحصيلي:

 آداب و رسوم، تاریخ مصر، تاریخ باستانکلماتکليدي:
شدن اهرام  در كتاب حاضر، مخاطب با تمدن مصر، آداب و ورسوم زندگي اجتماعي مصریان، چگونگي ساختهچکيده:

خواند و تا حدودي  دربارة خط هيروگليف مي. شود ان مصري آشنا ميمصر و همچنين چگونگي موميایي كردن مردگ
شود و دربارة زندگي پس  هاي مصري آشنا مي همچنين با فرعون. مي تواند آن را یاد بگيرد و حتي نام خود را بنویسد

 خواند. بانوها نکاتي مي از مرگ مصریان و نيز دربارة ایزدان و ایزد

 

231 مهديیژگيو. آذرشين فام، سعيد. امام شيعي سنتتعالياهللعجلهاي اهل روایات در فرجه : قم.
 9786001952517 شابك:. رقعي. ص228. 1395. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي

 هنرآموزمخاطب:
 امامان، مهدویت، تشيعکلماتکليدي:

رسد كه  نت دارد،اما به نظر ميتفکر مهدویت ریشه مشترک و نقاط اشتراک بسياري ميان شيعه و اهل سچکيده:
الهي  اي در موضوعاتي همچون نسب، نام پدر، تولد، نصب الهي، عصمت و علم هاي عمده ميان دو مذهب اختالف

در این اثر، امور مذكور با استفاده از روایات نبوي اهل سنت اثبات شده و علت . حضرت مهدي)عج( وجود دارد
 يده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.اختالف فعلي این دو مذهب در این عق

 کشاورزي

 

232 باحشره. تکاور، سهيال/ اكبرلو، حسين/ آقاميركریمي، اسداهلل. آفاتهمراه مدیریتتلفيقي و شناسي
 شابك:. وزیري. ص301. 1394. اي دانشگاه فني و حرفه: تهران.ترینحشراتآفتدرایراناطلسرنگيمهم

9786009512997 
 هنرجو/ هنرآموزاطب:مخ

 دهم كاردانشپایهتحصيلي:

 دفع آفات، منابع طبيعي، حشراتکلماتکليدي:
 با ویژگي  حشرات . است ميان آمده  ها سخن به  از آن ها و عملکرد برخي  ، ویژگي اثر از حشرات در این چکيده:

از حشرات مفيد هستند  برخي . گذارند مي اثر   زیست و محيط  انسان  خود بر زندگي  و اكولوژیکي  مرفولوژیکي، فيزیولوژیکي هاي 
 است. پرداخته  آفات و مدیریت تلفيقي  عمومي  شناسي  حشره به  كتاب حاضر در دو فصل . شوند مي قلمداد   هم آفت  و تعدادي
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. پالتویي. ص278. 1395. ایرانشناسي: تهران.هايداخليایرانراهنمايميدانيماهيانآب. عبدلي، اصغر.233
 9786008351016 شابك:

 هنرجو/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 منابع طبيعي، حيوانات دریایي، محيط زیستکلماتکليدي:
آب هاي داخلي  و عوامل تهدید كننده ماهيان   كلياتي درباره ماهيان، محيط زیست عرضه  اثر حاضر، ضمن چکيده:

تعداد   خزر و كارون، بيشترین در دو حوضه آبریز دریاي . جان داران مي پردازد  از این  گونه174یران، به معرفيا
هاي غير  تأثير گونه  مناطق تحت هاي بومي و در خطر انقراض این  هاي غير بومي موجود اند و بسياري از گونه گونه

 ها هستند. تعدادي از این گونه  ها و كفال ن، كپورماهيان، آزادماهيان ماهيا مارماهيان، كوسه خانواده . بومي قرار دارند

 

کاربردگياهاندارویيدرطراحيفضاي. حاجي آقائي كامراني، منيره/ فرجي، پریسا/ غنمي جابر، مصطفي.234
 9786006408842 شابك:. وزیري. ص170. 1394. عميدي: تبریز.سبزشهري
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم ایهتحصيلي:پ

 جانوران و گياهان، داروها، درمانکلماتکليدي:
 دارد فضاي سبز شهري نوعي از سطوح كاربري زمين با پوشش گياهي انسان ساخت  اثر پيش رو بيان ميچکيده:

توان برخي  امروزه با رویکردي كه به گياهان دارویي شده است، مي. است كه واجد بازدهي اجتماعي و اكولوژیک باشد
اي در  این نگاه در سطح ملي و محلي گامي در حفظ ذخایر ژنتيکي كشور و زمينه. ها كاشت ها را در این محيط از آن

 حوزه طراحي فضاي سبز و آشنایي مردم با خواص این گياهان مهم است.

 

. ص290. 1395. مهرسا: تهران. جالل عباسيان.گياهاندارویي هاي راهنماي كاربردي: كتاب. شواليئر، اندرو.235
 9786006591636 شابك:. پالتویي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 طب سنتي، داروها، سالمتيکلماتکليدي:
 در حقيقت منشأ . دهند طب گياهي و گياهان دارویي شاید اصلي ترین بخش از طب سنتي را تشکيل ميچکيده:

هاي ثانویه، وظيفه درمانگري  گردد.گياهان دارویي با داشتن متابوليت ش از تاریخ برمياستفاده از این گياهان به پي
ها، در تبيين چيستي طب  نگارنده با فهرست كردن نام گياهان گوناگون دارویي و خواص آن. دهند خود را انجام مي

 گياهي نيز مباحثي را مطرح كرده است.

 

236  هاي دانشگاهي گروه دامپزشکي: دانشنامه معرفي رشته. ان جوانمؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگ.

مجموعهپاتوبيولوژي  شابك:. رحلي. ص226. 1394. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.

9786007857700 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 اركارها، انتخاب رشته، باز آزمونکلماتکليدي:
 هاي مهم دانش آموزان است.به ویژه، شناخت از وضعيت بازار كار و  انتخاب رشته تحصيلي از تصميمچکيده:

ها و  بنا بر این در كتاب حاضر عالوه بر تعاریف، رشته.  هاي مربوطه در انتخاب رشته تحصيلي مؤثر است سازمان
 هاي تحصيلي مجموعه پاتوبيولوژي معرفي مي شود. گرایش
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237 هاي دانشگاهي گروه كشاورزي و  دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.
. رحلي. ص246. 1394. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.مجموعهدامپروري منابع طبيعي:

 9786007857618 شابك:
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي حرفهسوم فني و پایهتحصيلي:

 ها، بازاركار، كشاورزي آزمونکلماتکليدي:
ویژه، شناخت از وضعيت بازار كار و  به. هاي مهم دانش آموزان است انتخاب رشته تحصيلي از جمله تصميمچکيده:

ها و  بنابر این در كتاب حاضر عالوه بر تعاریف، رشته.  هاي مربوطه در انتخاب رشته تحصيلي مؤثر است سازمان
 هاي تحصيلي مجموعه دامپروري معرفي مي شود. شگرای

 

238 هاي دانشگاهي گروه كشاورزي و  دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.
. رحلي. ص202. 1394. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.مجموعهشيالت منابع طبيعي:

 9786007857540 شابك:
 والدین/ هنرجو/ هنرآموزب:مخاط

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي تحصيلي، توليدات كشاورزي منابع طبيعي، رشتهکلماتکليدي:
به ویژه كه شناخت از وضعيت بازار كار . دانش آموزان است هاي مهم  رشته تحصيلي از جمله تصميم انتخاب چکيده:
ها و  دليل در این كتاب، عالوه بر تعاریف، رشته به همين، . ي مؤثر استرشته تحصيل  در انتخاب مربوطه   هاي و سازمان

 تحصيلي مجموعه شيالت معرفي شده است. هاي  گرایش

 

هاي دانشگاهي گروه كشاورزي و منابع  دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.239
. رحلي. ص208. 1394. فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوانمؤسسه : تهران.مجموعهعلومباغباني طبيعي:
 9786007857755 شابك:

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي تحصيلي، علوم باغباني، منابع طبيعي رشتهکلماتکليدي:
اخت از وضعيت بازاركار و به ویژه كه شن. است آموزان  دانش هاي مهم  انتخاب رشته تحصيلي از جمله تصميمچکيده:

ها و  دليل، در این كتاب، عالوه بر تعاریف، به معرفي رشته به همين . مؤثر است در این موضوع  مربوطه،   هاي سازمان
 تحصيلي مجموعه علوم باغباني پرداخته شده است. هاي  گرایش

 

240  هاي دانشگاهي گروه دامپزشکي: دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.

درمانگاهي علوم مجموعه . رحلي. ص222. 1394. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.
 9786007857816 شابك:

 هنرجو/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 اه انتخاب رشته، مشاوران آموزشي، آزمونکلماتکليدي:
 هاي  هاي اخير فعاليت انتخاب رشته تحصيلي و شغلي از تصميمات مهم هر فرد در زندگي است.در سالچکيده:

كمک به داوطلبان در كسب نمره باالي آزمون ورودي "گسترده اي در زمينه انتخاب رشته به دو شکل
ي از منابعي است كه در خصوص داده شده است.كتاب حاضر یک"ارایه اطالعات درباره رشته محل ها"و"ها دانشگاه

مجموعه علوم درمانگاهي از گروه دامپزشکي در چهار فصل آگاهي هایي از قبيل تعریف علوم درمانگاهي، فهرست 
 گرایش ها و مشاغل مرتبط ارایه مي دهد.
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241 بستهنانوکامپوزیت. بنایان كرماني، مهناز. در دکمهها قارچ ايبندي . 1395. تافرا ترب: تربت حيدریه.
 9786008427124 شابك:. وزیري. ص118

 هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 توليدات كشاورزي، كشاورزيکلماتکليدي:
ترین محصوالت كشاورزي از نظر فيزیولوژي و منبعي از اسيدهاي آمينه، ویتامين ها و مواد معدني  قارچ از حساسچکيده:

كتاب . كند ها حساس مي هاي فيزیکي و ميکروب عدم وجود كوتيکول در سطح قارچ این ماده خوراكي را در برابر آسيب. است
 هاي طبيعي و نفتي پرداخته است. اي و راهکارهاي ماندگار كردن آن به وسيله پوشش هاي قارچ دكمه پيش رو به ویژگي

 هتلداريوگردشگري

 

(1هايگردشگريایران)ج.هجاذب. زماني، مهرزاد.242  شابك:. وزیري. ص386. 1395. تخت جمشيد: شيراز.

9786002832085 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 گردي، سفر، تفریحات سالم طبيعتکلماتکليدي:
 ها،  ند.در اران آبشارمندان باز ك اي به روي عالقه هاي تازه تواند پنجره هاي گردشگري مي شناخت جاذبهچکيده:

ها مي تواند در سهولت  دستيابي سریع به اطالعات این محل. ها،بناهاي تاریخي، غارها و اماكن دیدني بسيار است كوه
هاي گوناگون به معرفي  اثر حاضر در بخش. سفر و دیدار از اماكن مورد نظر براي گردشگران و مسافران ارزشمند باشد

 ر چهار گوشه ایران به همراه تصاویر مي پردازد.ها د بسياري از این جاذبه

 

. ص434. 1394. مهرسا: تهران.هرازهايگردشگريجادهجاذبه هاي ایران: هاي جاده كتاب. نظري، احمد.243
 9786006591605 شابك:. پالتویي

 والدین/ هنرآموزمخاطب:
 گردي، آثار تاریخي، سفر طبيعتکلماتکليدي:

تواند در  ها مي هاي گردشگري مانند سواحل یا جاده ي یک صنعت است وشناسایي مناظر و جاذبهگردشگرچکيده:
به عنوان نمونه در كتاب پيش رو . كنترل و مدیریت حجم گردشگر و كاهش تخریب محيط زیست مؤثر باشد

هایي مانند آبشارها،  اذبهج. كيلومتر معرفي شده است 155هاي جاده هراز از استان تهران تا مازندران به طول  جاذبه
ها، مناظر روستایي و آثار تاریخي و طبيعي و یا اطالعات خدماتي و رفاهي از دیگر موارد ذكر شده در این كتاب  كتيبه

 مصور است.

 خانوادهمدیریت

 

تمرین. اسنل، الين.244 هاهايذهنآگاهيبرايکودکانووالدینآنآرامنشستنمثلقورباغه: سميه .
 9786008590439 شابك:. رقعي. ص106. 1395. مينوفر: مشهد. پورمحمدي
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 اختالالت رفتاري، مهربانيکلماتکليدي:
هاي  در سال. شود در این كتاب به چگونگي توانمند ساختن ذهني كودكان براي حل مسائل زندگي اشاره ميچکيده:
انگران به استفاده از رویکردهاي نوین روان شناختي براي بهبود كاركردهاي اجرایي در كودكان تمایل نشان اخير درم

. هاي ذهن آگاهي در نظام آموزشي برخي مدارس امریکا و اروپا به راه افتاده است داده و جنبش گنجاندن مهارت
گوناگون به آرامش، تمرینات ساده گوش كردن،  امروزه ذهن آگاهي جنبه پيشگيرانه هم دارد.اثر حاضر در بخش هاي

 پذیرش واقعيت و مهرباني در كسب مهارت ذهن آگاهي پرداخته است.
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245 هايشادآشپزيبچه. كراكر، بتي.  شابك:. رحلي. ص162. 1395. درماني كتاب: تهران. زاده مينا كاشي.

9786006483214 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها ها و آشاميدني تغذیه، آموزش آشپزي، خوردنيتکليدي:کلما
. شده است ها اشاره  بچه براي  در آشپزخانه  و ایمن  آشپزي، تغذیه مناسب  اصولي  هاي  روش به   كتاب در این چکيده:

با   توانند ود است و افراد مياثر مصور موج در این   خوراک و انواع  دسرها  عالوه  به  روزانه،  وعده  60از  بيش  دستور تهيه
آشپزي  فصل و اصطالحات   شش آشپزي در   الفباي. كنند آشپزي   اطالعاتي كه كتاب به آن ها مي دهد، خودشان

 هستند.  كتاب مهم  محورهاي 

 

246 هفت. آل محمدي، اشرف. دورریختنيآموزشسفره وسایل با سين . 1395. المللي حافظ بين: تهران.
 9786002770561 شابك:. يرحل. ص60

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم كاردانشپایهتحصيلي:

 داري هنر، خانهکلماتکليدي:
 در  كه  از وسایلي   توان براي تزئينات هاي اقتصادي مي و كم كردن هزینه  زیبایي محيط به   منظوركمک به چکيده:

ساخت   گام چگونگي  به گام  صورت   با خالقيت به حاضر، نگارنده  در اثر مصور. برد استفاده نيستند، بهره  ظاهر قابل 
 دهد. استفاده را آموزش مي از مواد غير قابل   برخي وسایل 

 

. ص168. 1394. فرهنگ مردم: اصفهان.آیندهایرانفرزندانتنهاوجامعهپير. حدادگر اصفهاني، شيما.247
 9789641882565 شابك:. رقعي

 و/ هنرآموز/ دانشجومعلمانهنرجمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 هاي مذهبي، جمعيت انساني، اسالم، ازدیاد تنظيم خانواده، جنبهکلماتکليدي:
 . دانستند هاي اخير، رهبران سياسي و عامه مردم همواره جمعيت زیاد را نشانه ثروت و قدرت مي تا دههچکيده:

مطرح است مربوط به دیدگاه اسالم در زمينه كنترل مواليد از ناحيه ویژه كاهش جمعيت  چه در باب جمعيت، به آن
كند كه  ها و شرایط ویژه اجتماعي و اقتصادي كشور ایجاب مي ترید گاه ضرورت بي. فردي و خانوادگي است

یط طور موقت تا زماني كه شرا هایي را در جهت كنترل جمعيت اتخاذ كنند و به ریزي ها و برنامه ها، سياست حکومت
این كتاب در هشت فصل تاریخچه . هاي خاص ادامه دهند ها و اعمال سياست ها حاكمند، به توصيه ویژه و ضرورت

هاي تک فرزندي، سبک زندگي و فزندآوري، اقتصاد،  كنترل جمعيت و اثرات آن، سالمت خانواده و فرزندآوري، آسيب
 كند. تربيت، بهداشت و فرزندآوري از منظر دین را بررسي مي

 

. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران.البالغهاسرارورموزاخالقمدیریتيدرقرآنونهج. كمالي، حسن.248
 9786007633519 شابك:. وزیري. ص160. 1395

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 اخالق اسالمي، عناصر مدیریت، آموزش اخالقکلماتکليدي:
 بيني اسالمي  در جهان. اند هاي سازماني از طریق رهبري دانسته سوفان مدیریت را دستيابي به هدففيلچکيده:

وظایف مدیر بر مبناي اصول دین است.نویسنده نيز در كتاب پيش رو با تبيين مفهوم مدیریت ومدیریت در اسالم در 
یي مانند عالمه طبرسي، امام خميني، شهيد ها البالغه و شخصيت هاي مدیریتي از دیدگاه قرآن، نهج فصل به شيوه 16

 اهلل حسن زاده آملي پرداخته است. بهشتي و آیت
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249 ام هاي داميز، كاربردي و سودمند: كتاب. كالب، رزاليند/ گيسر، باربارا/ كاستلو، كاتلين. اس. .FOR
DUMMIES.9786007022979 شابك:. وزیري. ص382. 1395. آوند دانش: تهران. مسعود روانبخش 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم كاردانشپایهتحصيلي:

 ها، اختالالت رفتاري، سالمتي بيماريکلماتکليدي:
. گيرد شایع ترین اختالل سيستم عصبي است اما از دستگاه عصبي سرچشمه نمي. اس. هر چندبيماري امچکيده:

عملکرد دستگاه عصبي بدن و نوعي مشکل خود ایمني  این بيماري نتيجه نوعي اختالل عملکرد در دستگاه ایمني با
فصل ضمن توضيح درباره این بيماري، به مدیریت امور زندگي هنگام دچار شدن به  22كتاب پيش رو در . بدن است

. نماید سازگاري با انواع پيشرونده ام چه مهم مي آن. پرداخته است. اس. این بيماري و چگونگي مراقبت از بيماران ام
 ودرمان آن در حال و آینده است. .اس

 

250 اندیشندهايموفقچگونهميانسان. سي ول، جان مکس. . ص324. 1395. پل: تهران. محمدرضا حبيبي.
 9789642331833 شابك:. رقعي

 والدین/ مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ، تفکر خالقمدیریت، موفقيت، اندیشه و تفکرکلماتکليدي:
. گشاید را از هم مي جامعه  به چگونگي مسائل، مشکالت  فکركردن . نيازمندند اندیشان  نيک  به  جوامع بشري چکيده:

با موفقيت نياز دارند تا به تحولي بنيادي و دگرگوني در  و توأم  تفکر مثبت  ها به  انسان به عقيده نویسنده این كتاب، 
جدا  را از مردمان ناكام   هاي موفق انسان  كه  است همان چيزي  باید اندیشيد؟ این   ما چگونها. و زندگي برسند حرفه 

 پردازد. سازد.كتاب به شرح این اندیشه مي مي

 

251 رازورمزهايوالدینموفق. سيفي، خدیجه. با  شابك:. رحلي. ص84. 1395. مبتکران/ پيشروان: تهران.

9789640726105 
 ن/ هنرجو/ هنرآموزوالدیمخاطب:

 دهم پایهتحصيلي:

 آموزش خانواده، رفتار اوليا و فرزندان، فرزندپروريکلماتکليدي:
در این كتاب به راهکارهاي تأثيرگذاري والدین بر فرزندان و داشتن روابط قرین شادي و احترام متقابل اشاره چکيده:

وگو با فرزندان،  گذاشتن براي آن ها اهميت دارد.گفتفرزندان بخش مهم زندگي انسان ها هستند و وقت . دارد
ها و ميزان اقتدار والدین و نيز نحوه تغذیه فرزندان از  ها یا اعمال محدودیت تمجيد از فرزندان، نحوه آزادي دادن به آن

 قسمت هاي دیگري است كه در این اثر به آن ها اشاره شده است.

 

 9789642330126 شابك:. رقعي. ص116. 1394. پل: تهران. نيه فهيميها.بازگشترفتگر. ماندینو، آگ.252
 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 شناسي، موفقيت داستان، روانکلماتکليدي:
 ني است كتاب حاضر داستا. گذارند بسياري بر رفتار و زندگي مخاطبان خویش مي  هاي خوب تأثير داستانچکيده:

دهد و اميد را به فرد  شناسانه از زندگي فردي كه یک، به اصطالح رفتگر، آن را بسيار تحت تأثير قرار مي روان
اي از اصول كاميابي را در این كتاب ارائه كند كه اجتماع را به  در واقع نویسنده كوشيده است مجموعه. گرداند بازمي

 است. تان در دوازده فصل ارائه شدهداس. سمت داشتن روزگاري پربار هدایت كنند
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253 غذایيسالمتيبخشبيماري. هراتي، هاني/ شهركي، رضا/ فيروزي، مسعود. رژیم قلبيو هاي : تبریز.
 9786006408996 شابك:. وزیري. ص140. 1394. عميدي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 زش تغذیهها، رژیم غذایي، آمو بيماريکلماتکليدي:
هاي قلبي و عروقي از جمله فشار خون، وراثت و تأثير مواد  در این كتاب به عوامل و دالیل ابتال به بيماريچکيده:

هاي غذایي است و  رسد رعایت رژیم اما آنچه در این ميان به عنوان پایه درمان مهم به نظر مي. غذایي اشاره شده است
اثر حاضر در كنارتبيين عوامل . خوریم توجه كنيم و باشيم بایدبه غذاهایي كه ميشود بيش از آنکه دنبال دار گفته مي

 ماده غذایي مناسب و چند غذاي نامناسب براي قلب اشاره دارد. 60خطرزا، به 

 

. مهرک ایروانلو.FOR DUMMIESپختنانوشيریني هاي داميز، كاربردي و سودمند: كتاب. نوالن، اميلي.254
 9786007022962 شابك:. وزیري. ص314. 1395. دانش آوند: تهران

 هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم كاردانشپایهتحصيلي:

 آموزش آشپزي، مهارت، تغذیهکلماتکليدي:
با دانستن تنوع تركيبات، دستور . پزي كار مشکلي نخواهد بود با فراهم بودن مواد و ابزار الزم، نان و شيرینيچکيده:

هدف كتاب . این كار نوعي هنر و توانایي است. ها را آموخت كار گيري دستور العمل توان دانش به ميهاي پخت  و روش
هاي  گانه خود، دادن اطالعات الزم درباره انواع شيریني، نان و كيک و كوكي و روش 19هاي  حاضر در ارایه مبحث

 هاست. نگهداري آن

 

255 شطرنج. بزرگيانوف، رومن. . ص100. 1394. بهتا پژوهش: اصفهان. مسعود منصوري.پرورششخصيتبا
 9786007093948 شابك:. وزیري

 والدین/ سایر كارشناسانمخاطب:
 هاي فکري شناسي، بازي ورزش، روانکلماتکليدي:

ها هنوز ارتباط خود را با انسان حفظ كرده  اي است اما با تغيير شرایط زماني و فرهنگ شطرنج بازي سادهچکيده:
ها و نمادهاي آن در جهت رسيدن به معناي  هدف كتاب پيشرو آموزش شطرنج نيست بلکه راجع به مهره. ستا

فيل متخصص است، پياده نماد . كند.نویسنده اذعان دارد شطرنج در دیگر ابعاد انساني كاربرد دارد زندگي بحث مي
 فصل این كتاب هستند.10ن از عناوی. پيشرفت، وزیر نماد بهترین استعدادها و فرایند بازي و..

 

256 طریق. خرم، سيداصغر. از را فرزندانخود پاسخما: و آموزشخانواده پنجاهسؤالمهممادراندر
 9786005575378 شابك:. رقعي. ص132. 1394. كيميااثر: تهران.سؤاالتشانبشناسيم

 والدین/ هنرآموزمخاطب:
 اده، اسالمآموزش و پرورش، آموزش خانوکلماتکليدي:

زمينه با   را در این  آموزان دانش مادران   سؤاالت مؤلف كتاب حاضر . است  مهم فرزندان   و تربيت تعليم  موضوع چکيده:
رشته   را به نتيجه   كرده و سپس  ها، و بررسي حاالت دانش آموزان، ثبت آن  و آموزشي رفتاري  تأكيد بر مشکالت 

و  قرآن  بر مبناي   و روان شناسي عقيدتي، خانوادگي، اخالق  سؤاالت  ها به  پاسخ بر اهميت  كتاب . تحریر درآورده است 
 تأكيد دارد. اسالم   دین

 

. ص212. 1394. مکتب اسنوند: مراغه.ودوهفتهسالمتيدرایرانپنجاه. پور، ميترا اكبري، مهدي/ بهمن.257
 9786009500970 شابك:. وزیري

 ن/ هنرآموزوالدیمخاطب:
 ها ها، بيماري ها و آشاميدني آموزش تغذیه، خوردنيکلماتکليدي:

 حفظ سالمتي از اركان اساسي زندگي فردي و اجتماعي است.عالوه بر حفظ اصول تندرستي، الزم است چکيده:
كتاب حاضر در  .ها در اصالح سبک زندگي كوشا باشد انسان مزاج خویش را نيز بشناسد و با تقسيم غذاها و خوراكي

اي مورد اعتماد براي هر هفته از سال یک یا چند ميوه و غذا یا گياه را معرفي كند كه مطابق  صدد است با ارایه برنامه
 با فصل و ماه بوده و اغلب نيازهاي جسماني را تأمين سازد.
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.دارحصيلاثربخشدرفراگيرروزهت فراگير سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه سادات پورعباسي، عطااهلل/ ابراهيم.258
 9786002382351 شابك:. پالتویي. ص24. 1395. تيمورزاده: تهران

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم پایهتحصيلي:

 آموزش و پرورش، احکام اسالمي، تغذیهکلماتکليدي:
  رفتارهاي مرتبط و نيز ارتقاي  تحصيلي   اوتدر سطوح متف  فراگيرندگان  دانش ارتقاي  رو با هدف   پيش كتاب چکيده:

با ایام  رمضان  كه ماه  هایي  در سال. است شده  تدوین  داري،  و روزه روزه  به   نسبت تربيتي  طب  به  و با توجه  با سالمت، 
  در این كتاب  این  كند. يفراگيرنده را زیاد م نگراني  گرفتن   شود، روزه مي مقارن   و دانشجویان آموزان  دانش  امتحانات 

ها  كند و براي رفع آن  را شناسایي  و تربيت اختالالت اثرگذار بر یادگيري   در بر دارد تا مخاطب  هایي راهنمایي زمينه 
 بکوشد.

 

. 1394. پركاس: تهران. كيهان افتخار، نيره افتخار.گيريجا:مهارتتصميمگيريبهتصميم. استين، جيمز.259
 9786007469071 شابك:. رقعي .ص256

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 دهم، یازدهمپایهتحصيلي:

 هاي اجتماعي، انتخاب مهارتکلماتکليدي:
توان آن را كمي كرد ولي از عوامل  كليد بسياري از تصميمات موفق، شناسایي مهمترین عاملي است كه ميچکيده:

هایي از زندگي روزمره،  گيري افراد مؤفق تاریخ و مثال مؤلف با پرداختن به تصميم. ودكم اهميت نيز نباید غافل ب
 شود. اي از ریاضيات بيان كند كه نظریه تصميم خوانده مي سعي دارد اصول انتخاب درست را بر اساس شاخه

 

260 کيفيتزندگي هاي بهبود كيفيت زندگي: مجموعه كتاب. احمدي، مجيد. به تعهد . 1395. ابوعطا: نتهرا.
 9789641702672 شابك:. رقعي. ص144

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 فردي فروپاشي خانواده، روان شناسي خانواده، روابط بينکلماتکليدي:
با پرداختن به معناي  این كتاب. اي است هاي مقابله بندي مستمر به مهارت تداوم روابط مستلزم تعهد و پايچکيده:

هاي  هاي مخرب و نشانه رفتارها و عادت. كند تعهد در زندگي مشترک، نکاتي را براي حفظ روابط كيفي ارائه مي
كند و با اشاره به اعمال مهرآميز به تأثير آنها در بهبود كيفيت زندگي اشاره  زندگي ناپایدار را شناسایي و تشریح مي

 كند. مي

 

 شابك:. وزیري. ص164. 1395. تيمورزاده: تهران.تغذیهدردیابت. حميد/ عليمددي، بهشاد دحسيني، سي.261

9786002383464 
 والدین/ هنرآموزمخاطب:

 ها، رژیم غذایي ها، بيماري ها و آشاميدني خوردنيکلماتکليدي:
 شهرنشيني، . یابت مي پردازداي تصویري به شرح بيماري د كتاب حاضر بر اساس آخرین آمارها و به گونهچکيده:

. دهد تغيير سبک زندگي و كاهش تحرک فيزیکي و مصرف غذاهاي آماده احتمال ابتال به این بيماري را افزایش مي
 پردازد. اثر حاضر در هفت فصل به تعریف دیابت و انواع آن و اصول تغذیه در دیابت و...مي

 

262 شادکامي. شریف، حسين پور. و ازدواج . رقعي. ص168. 1395. مؤسسه فرهنگي دارالحدیث: قم.جوان،
 9789644938665 شابك:

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 آموزش خانواده، زندگي اسالمي، ازدواجکلماتکليدي:
 هاي  دغهاین كتاب به آرامش، موفقيت، دین و عدالت و اشتغال و بسياري موضوعات دیگر كه از اهم دغچکيده:

این اثر در این زمينه سعي دارد نگاهي علمي و كاربردي بر اساس نياز جوانان به موضوعات . جوانان است، مي پردازد
 فوق بيندازد و با روشنگري اصول زندگي قرآني را بيان دارد.



16ايوکاردانششمارهنامهفنيوحرفهکتاب  

اي و كاردانش هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفه فهرست توصيفي كتاب  

 67 

 

263 احساس. زنگویي، مریم/ غالمرضایي، حميدرضا. چاشني . رقعي .ص272. 1395. نسل نو اندیش: تهران.
 9789642367368 شابك:

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 آموزش آشپزي، آموزش تغذیه، بهداشت روانيکلماتکليدي:
و رواني  جسمي  رشد و سالمت  به  طریق  از این  انسان . است اي  و هر موجود زنده انسان  نياز ذاتي  غذا خوردن چکيده:

آشپزي . نيز مهم است تغذیه  مواد و آداب  خواص  آشپزي، عالقه و صبوري، شناخت  مهارت  زمينه،  ر این اما د. رسد مي
و   اعتماد به نفس تواند راهي براي كسب احساس  مي بلکه  نيست،  گرسنگي  رفع  براي  تنها راهي  مواد غذایي  و بررسي  

 نيز باشد.  و خوب  مثبت و احساسات   آرامش انتقال 

 

. 1395. ابوعطا: تهران.هايکيفيتزندگيچالش هاي بهبود كيفيت زندگي: مجموعه كتاب. احمدي، مجيد.264
 9789641702658 شابك:. رقعي. ص212

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ادههاي ارتباطي، آموزش خانواده، روان شناسي خانو مهارتکلماتکليدي:
این . ها توانایي شروع، ایجاد و نگهداري یک رابطه را ندارند و نيازمند تقویت این مهارت هستند همه انسانچکيده:

پردازد و اهداف برقراري ارتباط،  اثر به اهميت تفاوت یا مشابهت در شدت نيازهاي بنيادین در روابط خانوادگي مي
دهد و چگونگي برقراري ارتباط مؤثر و  هاي شخصيتي را شرح مي تيپهاي رفتاري و ارتباطي  باورهاي شناختي، سبک
 آموزد. اصول صحيح آن را مي

 

265 طالق. گروه مؤلفين انتشارات باهدف. چرا ازدواج، چرا  شابك:. رقعي. ص280. 1394. باهدف: تهران.

9786009533534 
 مربي/ والدین/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 عقود، زناشویي، فروپاشي خانوادهکلماتکليدي:
 دارد، مي   و جامعه دو و آثاري كه بر خانواده  این   ازدواج و طالق، قواعد روي دادن كتاب به مفاهيم  این چکيده:

. شود منجر به شناخت مي كه   جنسي نيست، بلکه عشقي است از نظر نویسنده ازدواج فقط برقراري رابطه . پردازد
 شود. بخش از این كتاب مطالعه مي17در آن  الق نيز موضوعي است كه چرایي ط

 

. رقعي. ص284. 1394. پل: تهران. مهستي دهباشي.چگونهازکاروزندگيخودلذتببریم. كارنگي، دیل.266
 9789649944814 شابك:

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 م دهم، سوپایهتحصيلي:

 كار و زندگي، اميد، تجربهکلماتکليدي:
 در كار و زندگي را توضيح   و استرس  بر نااميدي غلبه  هاي  راه افراد،  هاي  از تجربه حاضر با استفاده   كتابچکيده:

و در   است كرده  تجربه و مطالعه  زندگي  در طول  كه   است هایي  و تصویرآفریني جمالت  نویسنده  توضيحات . دهد مي
فکر  كه   است  چيزي  تر از آن زندگي با ارزش نظر نویسنده،   به. كند مي  منعکس  حل راه  عنوان  ها را به  آن صفحات  این 
 ها هدر ندهيد. خاطر نگراني خود را به  كند، انرژي  او توصيه مي. كنيم مي
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: اصفهان.دوتاچهاربرابرافزایشدهيد؟(خودوفرزندتانراIQ,EQچگونههوش). والياني كيا، امير.267
 9789641882831 شابك:. رقعي. ص168. 1395. فرهنگ مردم
 هنرآموزمخاطب:

 هوش، فرزندانکلماتکليدي:
هاي هوشمندانه  پرسند، پرسش هاي متفاوتي است كه دائماً از خود مي تفاوت ميان اشخاص مربوط به پرسشچکيده:

در این بسته . رساند ها، شادي و رضایت از زندگي مي تر به اهداف، ارزش برابر زودتر و سریع و كوانتومي، فرد را چند
آموزشي به روش علمي، پرسيدن سؤاالت هوشمندانه از خود و دیگران براي موفقيت در ابعاد مختلف زندگي به 

ي شده است و همراه فلش كارت طراح 192در این روش سؤاالت تخصصي در قالب . شود مخاطب آموزش داده مي
 هاي علمي و عملي ارائه شده است. كتاب راهنما و انجام تمرین

 

268 خانواده: حقوق:. شيروي، عبدالحسين. فرزندانحقوق و طالق ازدواج، . ص328. 1395. سمت: تهران.
 9786000203023 شابك:. وزیري

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 زناشویي، زندگي اسالمي، شيوة زندگيکلماتکليدي:
 تشکيل خانواده از نيازهاي اساسي انسان است.عشق و مودت اعضاي خانواده موهبتي الهي است و روابط چکيده:

خانوادگي باید بر اساس محبت و احترام بنا شود.بنا براین هر یک از افراد خانواده نسبت به هم حقوقي دارند اما 
كتاب حاضر با این دید به بررسي نظام حقوق خانواده در ایران و . ریزي شود گي نباید بر اساس قوانين حقوقي پایهزند

شرایط نکاح، مهریه و تکاليف زوجين و معني و شرایط فسخ و طالق، روابط والدین و فرزندان و تنظيم خانواده 
 پرداخته است.

 

نامهآموزشحقوققوقکودکرابشناسيموباآنزندگيکنيم!:دستح. مالس، دوبر اوكا و ]...دیگران[.269
کودکدردبستانودبيرستان پژوهشي تاریخ  -هنري  -مؤسسه فرهنگي : تهران. زهره قایيني، ویدا محمدي.

 9786007112328 شابك:. رحلي. ص376. 1395. ادبيات كودكان
 والدین/ هنرجو/ مدیر/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 فردي حقوق فردي و اجتماعي، قوانين، روابط بيناتکليدي:کلم
كتاب حاضر حقوق كودک و . همة مردم باید حقوق كودک را بشناسند و براي اجراي آن در جامعه بکوشندچکيده:

ل شناساند تا بتوانند فضایي از تفاهم و دوستي بسازند.در بخش او ها و به اوليا و معلمان مي نوجوان را به خود آن
هاي  ها و انواع دیگر محيط خانه كتاب، نویسنده با معرفي و بيان حقوق كودک و الزمة آموزش آن، به نقش كتاب

نامة حقوق كودک را  هاي نقض حقوق كودک و نيز پيمان سپس برخي نمونه. پردازد اجتماعي در حفظ این حقوق مي
حق سالمتي، برابري، حفظ هویت، برخورداري از  شوند: در بخش دوم نيز انواع حقوق كودک برشمرده مي. آورد مي

 كردن، آموزش و... كردن، كودكي محيط سالم، بازي

 

 شابك:. رقعي. ص172. 1394. پركاس: تهران.خانوادهازدیدگاهاسالمبراينوجوانان. اصغر احمدي، علي.270

9786009410019 
 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 م دهم، سوپایهتحصيلي:

 آموزش خانواده، اسالم، روان شناسي خانوادهکلماتکليدي:
 ها تحت تأثير عوامل  فرهنگ. دارد خانواده نام  دیگر است كه   هاي گروهي از انسان هر انساني متعلق به چکيده:

الگوي اسالمي  امروز، ، با مرور نهاد خانواده در جهان  این كتاب. داده اند  بسياري، خانواده هاي گوناگوني را شکل
 است. را با تأكيد بر تعاليم رسول اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( براي نوجوانان توضيح داده   و كاركرد آن خانواده 
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271 تك. گروه مؤلفين انتشارات باهدف. سرپرستخانواده  شابك:. رقعي. ص160. 1395. باهدف: تهران.

9786009533558 
 نرآموزوالدین/ دانشجومعلمان/ همخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 فردي آموزش خانواده، روابط بينکلماتکليدي:
كتاب حاضر به اینکه انسان موجودي اجتماعي است و انسانيت او در تعامل با دیگران معني مي یابد، اشاره چکيده:

ها در جدایي و طالق،  هاین اثر در چهار فصل به مباحثي مانند خانواده تک سرپرست، مسایل و مشکالت بچ. دارد
 خانواده تک سرپرست و جدایي و مسایل گروه هاي سني مختلف در این دوران مي پردازد.

 

یار : اصفهان.اي:رایانهواینترنتخانوادهوآسيبرسانه. جعفري، نسيم/ اعتمادي، عذرا/ عاصمي، عاصفه.272
 9786007768525 شابك:. وزیري. ص310. 1395. مانا

 هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 علم رایانه، اینترنت، آموزش خانوادهکلماتکليدي:

هاي استفاده از ابزارهاي ارتباطي دنياي مجازي از قبيل رایانه و اینترنت در جوامع گوناگون رخ نموده  آسيبچکيده:
ر دارنده انرژي مثبت براي رشد انسان اند اما لزومأ در ب است.عصر جدید را عصر ارتباطات و انفجار اطالعات نام نهاده

فصل 10هاي شناخت و پيشگيري مشکالت دنياي مجازي،كتاب حاضر در  با توجه به اهميت تهدیدات و روش. نيست
اي پرداخته  هاي رایانه هاي مشاوره،درمان و علل اعتياد مجازي و تمایل به بازي به معضالت استفاده از این وسایل و راه

 است.

 

. 1395. دانژه: تهران. اميد حسيني عباس رحمتي، سيد.درمانيدراعتيادخانوادهوزوج. دیوید ، جروم ینلو.273
 9786002500076 شابك:. وزیري. ص336

 والدین/ مشاور/ دانشجومعلمانمخاطب:
 هاي اجتماعي ها، مهارت هاي اجتماعي، آموزش والدین، بيماري آسيبکلماتکليدي:

   و همچنين درماني  خانواده  گوناگون   شناخت اعتياد و سپس به رویکردهاي  ر در دو بخش، ابتدا به اث این چکيده:
گران،  درمان درمان اعتياد، از جمله نحوه كار خانواده  باليني   دوم، تجارب  در بخش. پردازد محور مي  رفتار شرم  درمان

 مي شود.   ، سوءمصرف مواد مخدر یا الکل بررسيبا استفاده از رویکردهاي ارتباطي، راهبردي، ساختاري

 

274 المعارفآشپزيایراني)جدایرة. مينایي، ساناز/ شریفي، ساناز/ شریفي، سانيا. .1) . ساناز و سانيا: تهران.
 9789647663076 شابك:. رحلي. ص568. 1394

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 داري ها، خانه ها و آشاميدني زش تغذیه، خوردنيآموکلماتکليدي:
فرهنگ و جلوگيري  این  جایگاه  و ترویج   حفظ  سبب به  ایران،  سنتي   غذاهاي و اعتالي  غذایي   فرهنگ معرفي چکيده:

غذایي، در  رهاي بر بازنگري در دستو حاضر، عالوه  كتاب . دارد  دیگر اهميت  ملل،  غذاهاي در مقابل  آن   شدن از كمرنگ 
راهنماي خاصي  با عالئم   هر بخش از كتاب. پردازد مي از مواد اوليه  استفاده  در نحوه  عمده   تغييرات نيز به   بخشي

جلد اول این كتاب به توضيح درباره انواع صبحانه،مربا، مارماالد، پيش غذا،آش . شده است  مشخص
 وآبگوشت،كوكو،دلمه وكوفته اختصاص دارد.
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275 ایراني)جرهدای. مينایي، ساناز/ شریفي، ساناز/ شریفي، سانيا. المعارفآشپزي .2) . ساناز و سانيا: تهران.
 9789647663175 شابك:. رحلي. ص568. 1394

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 داري ها، خانه ها و آشاميدني آموزش آشپزي، خوردنيکلماتکليدي:
فرهنگ و جلوگيري  این  جایگاه  و ترویج   حفظ  سبب به  ایران،  سنتي   غذاهاي و اعتالي  غذایي   فرهنگ معرفي کيده:چ

غذایي، در  بر بازنگري در دستورهاي  حاضر، عالوه  كتاب . دارد  دیگر اهميت  ملل،  غذاهاي در مقابل  آن   شدن از كمرنگ 
راهنماي خاصي  با عالئم   هر بخش از كتاب. پردازد مي از مواد اوليه  استفاده  نحوه  در عمده   تغييرات نيز به   بخشي

  كباب، پلو و چلو، انواع انواع  شرح تهيه  به  المعارف آشپزي است،  این كتاب كه جلد دوم از دایره. شده است  مشخص
 دارد. اختصاص   و نوشيدني  خورش، چاشني

 

276 بزرگ هاي زندگي مثبت: كتابمجموعه . گوردون، جان. باره در داستاني راهبردهايدرودگر: ترین
 9789641702382 شابك:. رقعي. ص160. 1395. ابوعطا: تهران. االسالمي صادق شيخ.موفقيت
 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 هاي اجتماعي، رهبري، موفقيت داستانکلماتکليدي:
دهد، یک رهبر  كند و اهميت  دوست بدارد، خدمت كه   هر انساني مضمون كه:   با این  است اضر پيامي كتاب حچکيده:

را   موفقيت  برخوردارند و راهبردهاي و اعتماد مردم  از حس احترام  هستند كه   رهبران بزرگ از آن روي بزرگ. است
 دارند.  قدرت اینکه   دانند، نه مي

 

. ص160. 1395. نسل نو اندیش: تهران.داشتنيمنهايدوستدروغ. المرضایي، حميدرضاطوسي، غزاله/ غ.277
 9789642367214 شابك:. رقعي

 والدین/هنرجو/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 گویي، خانواده صداقت، دروغکلماتکليدي:
گاهي در قالب یک ایده، بيان احساسات و . كند رسوخ مي الي زندگي دروغ نشانه ذهن بيمار است كه در البهچکيده:

در این اثر . كنند هاي رواني گوناگوني ایفاي نقش مي شود كه در آن بازي اي مي گيرد و سرآغاز فتنه رفتار شکل مي
هاي اجتماعي  گویي و محرک ضمن بيان آثار مخرب دروغ در زندگي به خصوص روابط خانوادگي، عوامل مؤثر بر دروغ

 و رواني آن شناسایي و راهکارهاي عملي براي جلوگيري از انتشار آن ارائه شده است.

 

. 1395. ابوعطا: تهران. مهسار مشتاق.دوساعتجادویي هاي زندگي مثبت: مجموعه كتاب. دویس، جاش.278
 9789641702108 شابك:. رقعي. ص96

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 شناسي خالقيت، موفقيت، روانلماتکليدي:ک
 این   كند و معتقد است مي  راهبرد ساده اما مهم صحبت  پنج طور كامل درباره   در اثر حاضر، نگارنده بهچکيده:

وي همچنين . روز، كمک بسيار ي به افراد خواهند كرد كارایي باور نکردني در طول   دو ساعت  ها در داشتن راهبرد
 دهد. مي در زندگي ارائه   تر شدن غلبه بر استرس و خالق براي   هایي راه
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279 اضطراب. رینر، سارا. با دوستي  شابك:. رقعي. ص104. 1395. نخستين: تهران. داغي مهدي قراچه.

9786001271083 
 والدین/ هنرجو/ هنرآموز/ كتابدار/ مشاورمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي اضطرابي شناسي، اختالل روانکلماتکليدي:
 توان با این احساس  دهد چگونه مي كند و توضيح مي هاي شایع وحشت و نگراني اشاره مي مؤلف به نشانهچکيده:
كند تا شخص مضطرب بتواند این احساسات پيچيده را كنترل  راهکارهایي براي شناخت اضطراب معرفي مي. كنار آمد

هایي بوده و در این نوشتار تعریف كرده چگونه آنها بر زندگيش  خود، دچار اضطرابجالب اینجاست كه نویسنده . كند
 تأثير گذاشته بودند و او چگونه بر آنها فائق آمده است.

 

280 دومينوياصليزندگي هاي زندگي مثبت: مجموعه كتاب. كلر، گري/ پاپاسان، جي. : تهران. مهسار مشتاق.
 9789641702139 ك:شاب. رقعي. ص160. 1394. ابوعطا

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 موفقيت، كارو زندگيکلماتکليدي:
ها  آور آن شگفت آثار و نتایج  به  كه  دارد و زماني  اصولي  در زندگي  و پيشرفت  ، موفقيت  كتاب بنا بر محتواي چکيده:

از  و كاستن   اندک خوب در زماني  نتایج  به  ها، رسيدن  نظمي بي  رفع. است ته نهف آن  در پس  اي  ساده  فکر كنيم، واقعيت
 كرد. ها اشاره آن توان به  بهتر مي  و زندگي هدف  به  براي رسيدن   كه   است ها از حقایقي  اضطراب

 

 شابك:. قعير. ص110. 1395. آوند دانش: تهران. یوسف شفقتي.DUMMIES FORدیابت. روبين، الن ال.281

9786007022733 
 هنرآموزمخاطب:

 دهم، سومپایهتحصيلي:

 ها، دیابت، انسولين درماني بيماريکلماتکليدي:
كند.این بيماري انواعي دارد ونوع اول  بيماري دیابت باویژگي هاي متفاوت دركودكان وبزرگ ساالن بروز ميچکيده:

شود كه با وراثت غالب  ها دیده مي این مرض دربعضي خانوادهشکل معمولي . كند آن اغلب كودكان رادرگيرمي
هاي ورزشي براي مبتالیان  شوند و به نوع دوم مشهور است.انسولين درماني،طراحي برنامه اتوزومي دچار آن مي

 وتعيين رژیم غذایي مناسب براي این بيماران در این كتاب تبيين شده است.

 

: تهران. آرزو زاهدي.FOR DUMMIESراهنمايبارداريبرايپدران. ام افپركينز، شارون/ ميلر، متيو .282
 9786007022719 شابك:. رقعي. ص325. 1395. آوند دانش
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 بارداري، مسائل زنان، خانوادهکلماتکليدي:
 مسائل  در كنار بيان   كتاب. راهنما نياز دارد به  كه   تباردار شدن موضوعي عنوان شده اس  در اثر حاضر،چکيده:
 پردازد. پدران، مي  ویژه براي و بعد از بارداري، به   قبل  هاي و آمادگي عاطفي، جسماني  ابعاد  زنان، به  بارداري 

 

283 خانه. محمدي، كاظم علي. اداره؟ کارمند یا اشتغالرئيسخانه کدامداريیا یك؟زنان؛ مؤسسه : مق.
 9789644119231 شابك:. رقعي. ص72. 1394. آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 بازاركار، زنان، اعتقادات مذهبيکلماتکليدي:
 به عنوان نخستين نهاد  كتاب حاضر به بررسي مزایا و معایب اشتغال زنان و تأثير آن بر نظام خانوادهچکيده:

یابيم كه اشتغال زنان به معناي كار درامد زا ممنوعيتي  پردازد.با نگاه به قرآن كریم و منابع روایي درمي اجتماعي مي
 ندارد و هر كس حق دارد شغلي كه مخالف مصالح عمومي نيست، برگزیند.
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284 آموزشآشپزيبرايدانش. اسالمي، اعظم. آموزانزنگآشپزي: . رحلي. ص80. 1395. طالیي: تهران.
 9786006229744 شابك:

 هنرجومخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 آشپزي، غذاکلماتکليدي:
غذاهاي ساده  انواع   در زمينه نيازهاي بدن، دستورات پخت از بيان توضيحاتي   پس در این اثر مصور، نگارنده چکيده:

داده   طور مختصر شرح را به   آن بعد از آوردن تصویري از هر غذا، مواد مورد نياز و طرز تهيه  ه نگارند. است كرده  ارائه
 است. 

 

285 رژیمغذایيارگانيكسم نياي هنر:د. ابي، كریس. زدایيبدنبا . 1395. فرین: تهران. فریده جهانگيري.
 9789647247801 شابك:. خشتي. ص100

 رجو/ هنرآموزوالدین/ مشاور/ هنمخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 تغذیه، سالمتکلماتکليدي:
 و مشاوره  پيشنهادهاي خوراكي  همراه با  است كه  اثر مصور حاضر مشتمل بر یک برنامه صحيح تغذیه چکيده:

بسيار زیادي نيز درباره هاي آموزنده  همچنين، نکته. سازد و دگرگون مي طور كلي متحول  را به  ورزشي، زندگي انسان  
 دهد. سالم ارائه مي  و آشاميدن  خوردن  چگونگي

 

286 FOR DUMMIESسوپ هاي داميز، كاربردي و سودمند: كتاب. هاست، جينا. آوند : تهران. سارا یوسفي.
 9786008668022 شابك:. وزیري. ص234. 1395. دانش

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها ها و آشاميدني آموزش آشپزي، تغذیه، خوردنيلماتکليدي:ک
فصل  19كتاب حاضر در . هاي پخت بي شمار تهيه كرد توان آن را با دستور سوپ غذایي مقوي است و ميچکيده:

هاي سراسر  ها و سوپ شرایط پخت سوپ، مواد و تجهيزات الزم، سوپ لبنيات، سوپ گوشت و مرغ،آشنایي با چاشني
 دارد. هاي بر طرف كردن ایرادهاي سوپ بيان مي را با روش دنيا

 

. ضریح آفتاب: مشهد.السالمعليهعواملمؤثردرتحکيمبنيانخانوادهازنظرامامعلي. جعفري، احمد.287
 9789644299858 شابك:. رقعي. ص60. 1395

 والدین/ مشاورمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 خانواده، زندگي اسالميازدواج، کلماتکليدي:
ها را به تشکيل  خانواده سنگ بناي جامعه انساني است و حکمت الهي به رشد و امنيت رواني رسيدن انسانچکيده:

هایي مانند آداب  كتاب پيش رو درباره مفهوم شناسي این پدیده در سه بخش به بحث. خانواده منوط كرده است
 در زندگي و تأمين نيازها وعوامل مؤثر در تزلزل خانواده پرداخته است. ازدواج ،مهرورزي به خانواده، نقش دین

 

288 ام. علي، شادي بهمني، بهمن/ نوروز. به والدینمبتال و اسفرزندان . رقعي. ص64. 1394. دانژه: تهران.
 9786002501134 شابك:
 والدین/ مشاورمخاطب:

 ها، خانواده درمان، بيماريکلماتکليدي:
دچار بودند، نوشته "ام اس"بيماري ها به  آن والدین  كه  و جوان  تعدادي نوجوان  تجربيات  حاضر بر اساس  اثره:چکيد

 و روان شناختي كند و از نظر جسمي  عصبي دچار اختالل مي هاي  پيام در انتقال  فرد مبتال را   این بيماري. است  شده 
 دهد. ها را نيز تحت تأثير قرار مي آن رافيان اط كند كه  شخص ایجاد مي براي   مشکالتي 
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. ص250. 1395. تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي.درمانيفرهنگتغذیهورژیم. شواركز، جو/ بركف، فران.289
 9786002382900 شابك:. رحلي

 والدین/ هنرآموزمخاطب:
 ها ها و آشاميدني آموزش تغذیه، خوردنيکلماتکليدي:

و با تکيه   در این كتاب، نویسنده با بياني ساده به شناخت ابعاد و خواص گوناگون مواد غذایي پرداخته استچکيده:
هاي قلب و  تغذیه و بيماري. گوید بر تغذیه و رژیم درماني به صورت مصور از تأثير مواد غذایي بر بدن انسان سخن مي

 گانه این اثر است. هاي هجده بخشي از فصل هاي غدد، سالمت و مواد غذایي ، تغذیه و بيماري عروق

 

290 تکنيكفنوفوت. سجاد، هاجر. کودکامروزيهايتربيتکودک: با هايکاربرديبرايرفتار : تهران.
 9786002740632 شابك:. رقعي. ص200. 1394. كليد آموزش
 هنرآموزمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 اوليا و فرزندان تربيت، خانواده، رفتارکلماتکليدي:
 توانند با استفاده از علم و هنر  با توجه به همين ویژگي، والدین مي. دوران كودكي دوراني كوتاه استچکيده:

كودک در این دوره به نظارت و همراهي غيرمستقيم پدر و مادر نياز دارد.كتاب پيش . فرزندپروري آینده او را بسازند
 هایي ارایه نموده است. یابي كرده و راه حل دین با فرزندان را ریشهرو رفتارهاي كودكان و مشکالت وال

 

. تيمورزاده: تهران. زواره  عليرضا طالئي مرجان قائمي، سيد.(2.کتابجامعسالمتخانواده)ج. ليتين، اسکات.291
 9786002382221 شابك:. رحلي. ص816. 1395

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
  دهم، سومپایهتحصيلي:

 دانشنامه، بهداشت، درمانکلماتکليدي:
با هزینه  تر باشد، درمان  سریع  به پزشک از عالئم هشدار باالتر و مراجعه  مردم  سطح آگاهي  هر چه   یقين، به چکيده:

شگيري و پي  بدن  حفظ بهداشت كامل در زمينه  اي  نامه  اثر حاضر دانش. بيستر انجام خواهد شد كمتر و درصد موفقيت  
 است. شده  روح انسان اشاره   و  جسم با   مرتبط  تمام موضوعات به  ساده،  در آن، به زباني  كه  هاست  و درمان بيماري 

 

. تيمورزاده: تهران. زواره  عليرضا طالئي مرجان قائمي، سيد.(1کتابجامعسالمتخانواده)ج.. ليتين، اسکات.292
 9786002382207 شابك:. رحلي. ص752. 1395

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 دانشنامه، بهداشت، درمانکلماتکليدي:
 ها و نيز  هاي نوین چه در عرصه تشخيص و چه در عرصه درمان بيماري امروزه با سرعت گرفتن پيشرفتچکيده:

اي  اثر حاضر، دانشنامه. آگاهي داده شود افزایش آگاهي جامعه، ضرورت دارد تا حد امکان و به زبان ساده به مردم
كامل در زمينه حفظ بهداشت و صحت بدن است كه در آن به تمام موضوعات مرتبط با جسم و روح انسان پرداخته 

 شده است.

 

سيدمحسن .شدهبرايبازیابيروابطوگويهدایتگفت30درماني:کتابکارزوج. متزیانگمن، كاتلين.293
 9786003092280 شابك:. وزیري. ص188. 1395. آواي نور: تهران. مدسجاد صيدي، آراس رسوليخواه، مح حجت

 والدین/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 فردي، روان شناسي خانواده آموزش خانواده، روابط بينکلماتکليدي:
 دارند.گاهي با افزایش   اظهار مي ها نزد درمانگر هایي است كه زوج دوري عاطفي و حسي از جمله شکایتچکيده:

كتاب حاضر با بررسي ارتباط و . ها یک ارتباط خوب از دست مي رود مشغله و مسؤوليت زندگي و بي توجهي زوج
و كار مشترک براي تقویت رابطه و "ما چگونه عمل مي كنيم؟"چگونگي بهبود روابط زن و شوهر و مواردي نظير

 دهد. هایي را نشان مي و گو راه فراد از طریق گفتبررسي مسير گذشته، حال و آینده ا
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294 هفت هاي سيب صادق زندگي: كتاب. اكبر )خوانساري(، علي  ميرزاآقایي. دوباره هفتکشف قصه سين:
سنجد( سين )اولين سحرآميز خوراکي  شابك:. رقعي. ص72. 1395. سيب صادق)ع(: تهران.

9786009507153 
 نرآموزوالدین/ مشاور/ همخاطب:

 سنجد، هفت سين، فرهنگ عامهکلماتکليدي:
 نگاشته شده، بر آن است كه به نياز جامعه امروزي براي آگاهي ازكيفيت و  اثر حاضر كه در چهار فصلچکيده:

در فصل نخست، اطالعات . ویژه مواد هفت سين، پاسخ دهد شناسایي بيشتر خواص و كاربرد مواد غذایي مفيد، به
هاي بعدي بيشتر به خواص سنجد از نظر پزشکي  د تاریخچه و ماهيت هفت سين ارائه شده است، فصلمفيدي در مور

هاي قلبي ومغزي، دیابت و  هاي خطرناكي همچون سرطان، بيماري اند و نقش آن را در پيشگيري از بيماري پرداخته
 اند. اختالالت كبدي شرح داده

 

295 وکمال. پيروز، مجتبي. والدین کمالگرایي رابطه کودک: نفس،تربيت عزت با والدین گرایي
 9786003830479 شابك:. وزیري. ص120. 1394. سخنوران: تهران.ورزيوخودکارآمديفرزندانجرأت

 والدینمخاطب:
 عزت نفس، روان شناسي خانواده، رفتار اوليا و فرزندانکلماتکليدي:

   كمال گرایي گرایش. باشد مخرب   و هم سازنده   تواند هم مي كه   است  شخصيتي هاي  از ویژگي گرایي  كمالچکيده:
  آورد كه وجود مي فرزندان به  در تربيت  مشکالتي   گاهي  والدین  گرایي كمال. از معيارهاست اي  مجموعه داشتن  فرد به 

. كند ایجاد مي منفي   و گاه هاي سازنده  ژگيوی گاه  ارتباط  در این  خانواده . ببرد ها را از بين  آن  نفس  ممکن است عزت
در این  چند نظریه را  ورزي،  و جرئت  نفس  خصوصيت، مانند عزت  با این مرتبط   هاي مؤلفه به  حاضر با پرداختن   كتاب

 ذكر كرده است. زمينه  

 

296 هايکمك. مي، عبداهللرضایي، محمد/ رضواني، فرهاد/ عزیزي، سيروان/ معروفي، هيمن/ نوري، حسن/ هاش.
: تهران.گاممدیریتودرمان،مصدومينوبيمارانقبلازرسيدناورژانسبهاوليهبرايهمه:راهنمايگام

 9786006793641 شابك:. پالتویي. ص240. 1395. سپيدبرگ
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 رمانخدمات امدادي، علوم پزشکي، دکلماتکليدي:
 هاي بحراني،باید دانست كه در چند دقيقه اول چه  هاي اوليه در موقعيت با در نظر داشتن اهميت كمکچکيده:

هاي الزم براي حفظ زندگي مصدومان با  كتاب حاضر به منظور ارایه دانش و مهارت. كارهایي براي بيمار انجام دهيم
 دارد. هایي العمل رویکرد خود امدادي و دیگر امدادي دستور

 

297 مهارت. پور، الهه رضواني، ابراهيم/ حسن. هايزندگيکيشوندانو . رحلي. ص80. 1395. قدیاني: تهران.
 9786002519337 شابك:
 هنرآموزمخاطب:

 هاي رفتاري، رفتار اوليا و فرزندان، كار و زندگي مهارتکلماتکليدي:
 ساكنان هر منطقه، رعایت حقوق دیگران و نيز قوانين و براي داشتن فرهنگي غني و جاري در زندگي چکيده:

هاي آموزش  هاي زندگي ویژة دوره اي از مهارت كوشد مجموعه كتاب حاضر مي. هایي الزم است مقررات، آموزش
كتاب در . هاي عمومي مربوط به این جزیره به عالقمندان آموخته شوند فرهنگ كيشوندي فراهم كند تا در آموزش

در فصل . هاي زندگي، فرزند پروري و فعاليت گروهي پردازد: سبک زندگي، مهارت ها مي این موضوع چهار فصل به
هایش را تمرین  اند تا مخاطب آموخته هایي براي هر مهارت و تقویت آن ذكر شده هاي گروهي، نمونه فعاليت فعاليت

 كند.
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298 تزندگيکيفي هاي بهبود كيفيت زندگي: مجموعه كتاب. احمدي، مجيد. . ص104. 1395. ابوعطا: تهران.
 9789641702641 شابك:. رقعي

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 سومپایهتحصيلي:

 فردي هاي ارتباطي، آموزش خانواده، روابط بين مهارتکلماتکليدي:
 عوامل تأثيرگذار بر بهبود درماني به منظور تعيين  نگر و شناخت شناسي مثبت كتاب حاضر بر اساس روانچکيده:

هاي كيفيت زندگي را  به این منظور حيطه. زندگي با محوریت حفظ روابط مؤثر و رضایت از زندگي تدوین یافته است
 كند. مشخص كرده، بر حفظ تعادل بين آنها تأكيد دارد و سبک زندگي سالم را معرفي مي

 

: تهران.ق:راهکارهايعمليسازگاريفرزندانطالقلبخندفرزندانطال. كریمي، علي/ حکمت، كامران.299
 9786002500991 شابك:. رقعي. ص50. 1394. دانژه

 والدین/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 شناسي كودک، فرزندپروري فروپاشي خانواده، روانکلماتکليدي:

. پردازد طالق مي مل مرتبط با سازگاري كودكان طالق بر فرزندان و عوا این كتاب در پنج فصل به تأثيرات چکيده:
مباحث فرزند . كودكان و نوجوانان با آثار منفي طالق ارائه كرده است  كنار آمدن  عالوه بر این، راهکارهایي براي

 كودكان طالق نيز از مباحث دیگر كتاب هستند.  و كودک آزاري  از طالق  پس پروري 

 

300 آموزش. رحيمي، سيدعلي/ دهقاني، محمود رضا/ سينا جزایري، علي. زندگيمهارتمجموعه هاي : تهران.
 9786002500953 شابك:. رقعي. ص200. 1394. دانژه

 هنرآموزمخاطب:
 هاي رفتاري  خودآگاهي، مدیریت، مهارتکلماتکليدي:

از این روي، . با دیگران استانسان موجودي اجتماعي است و بقاي او در گرو ایجاد و تداوم ارتباط مناسب چکيده:
شود كه فرد در ارتباط با خود و دیگران، ناكامي  ها موجب مي گيري از آن هاي زندگي و بهره فراگيري و تمرین مهارت

مهارت اساسي زندگي است كه هر فصل آن به  10كتاب حاضر مشتمل بر آموزش . و رنج كمتري را تحمل كند
آوري، تفکر انتقادي و  گيري، برقراري ارتباط مؤثر، راهنماي تاب رل خشم، تصميمها مانند: كنت تشریح یکي از مهارت

 اختصاص یافته است.. ..

 

. ابوعطا: تهران.هايکيفيتزندگيمدیریتچالش هاي بهبود كيفيت زندگي: مجموعه كتاب. احمدي، مجيد.301
 9789641702665 شابك:. رقعي. ص128. 1395

 هنرآموز/ مشاور والدین/ هنرجو/مخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 روان شناسي خانواده، آموزش خانوادهکلماتکليدي:
تر از سازگاري شخصي زوجين، چگونگي  مهم. هادر روابط خانوادگي امري عادي است ها و تطابق وجود تفاوتچکيده:

ها و بهبود  یافتن به خواسته اي دستگوید بر این كتاب به زوجين مي. كننده است هایشان تعيين حل و فصل تفاوت
 ها چه كارهایي انجام دهند. روابط و مهار تعارض

 

هايزندگيروزمرهراتغييرمعجزهعادت:چگونهعادت هاي زندگي مثبت: مجموعه كتاب. روبين، گرچن.302
 9789641702634 شابك:. رقعي. ص128. 1395. ابوعطا: تهران. مهسار مشتاق.دهيم؟
 والدین/ هنرجو/ هنرآموز/ مشاور:مخاطب

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 شناسي تحولي شناسي، روان خودشناسي، روانکلماتکليدي:
 هاي افراد مؤفق و  خوگرفتن به عادت. هاي خوب و بد، سازندگان نامرئي زندگي روزانه ما هستند عادتچکيده:

هایي را تقویت كنيم كه براي ما مفيد  ک از ما باید عادتهاي بزرگ آرزوي همه ماست، اما هر ی رسيدن به پيروزي
 كند. هایش و تغيير آنها كمک مي این كتاب به خواننده در شناخت بهتر عادت. باشند
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.کليدطالیيبرايموفقيتدرکنکوروامتحانات(314منميتونم). خواه، مهناز شاكریان، مهدي/ كلنگي.303
 9786009538102 شابك:. وزیري. ص250. 1394. سبقت برتر: مشهد

 هنرجو/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، كنکور سراسري دانشگاهي، خودشناسي آزمونکلماتکليدي:
 هاي كليدي براي موفقيت در كنکور و امتحانات اختصاص دارد، سعي  در این كتاب كه به آموزش مهارتچکيده:

ریزي، تندخواني و تقویت حافظه  افزایش اعتماد به نفس، قدرت تلقين، تعيين اهداف، برنامهشده راهکارهایي براي 
 ها و فرایند تعيين رشته آشنا شوند. ارائه شود و مخاطبان با دفترچه انتخاب رشته، ارزش رقابتي درس

 

304 هايزندگيدانشجویيمهارت. رجبي، محمود/ سپهوندي، محمدعلي. . ص173. 1395. اركتاب ابر: تهران.
 9786007790052 شابك:. پالتویي

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي رفتاري هاي آموزشي، مهارت مهارتکلماتکليدي:
 هاي الزم با  زندگي دانشجویي با تغييرات زیادي همراه است؛ ضروري است دانشجویان با كسب مهارتچکيده:

در این كتاب مخاطب براي موفقيّت در دوران . يت و سالمت ادامه دهندسالمت جسمي و رواني به رشد شخص
شود و اصول الزم براي زندگي  شناختي مثل مقابله با استرس و حل اختالف آشنا مي هاي روان دانشجویي با موضوع

 آموزد. خوابگاهي و ارتباط با دیگران را مي

 

305 مطالعههامهارت. اهلل رجبي، محمود/ ميردریکوند، فضل. ي . پالتویي. ص120. 1395. كتاب ابرار: تهران.
 9786007790069 شابك:
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 مهارت، یادگيريکلماتکليدي:
در . رسد هاي مطالعه ضروري به نظر مي در عصر اطالعات براي بهبود یادگيري و درک مطلب آموزش مهارتچکيده:

یش اطالعات و تعميق یادگيري و كمک به فراگيران نکاتي براي تقویت حافظه و انگيزش این كتاب با هدف افزا
 ها شرح داده شده است. هاي مربوط به آزمون هاي یادگيري و مهارت یادگيري بيان شده و سبک

 

FORDUMMIESناباروري. پركينز، شارون/ تامپسون، جکي ميرز.306 . 1395. آوند دانش: تهران. مانا احمدي.
 9786007022689 شابك:. وزیري. ص358

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 توليدمثل، رفتارفيزیکي، درمانکلماتکليدي:
 ناباروري در زنان و   چرایي و چگونگي. مشکلي پزشکي است، مي پردازد كه   ناباروري كتاب به موضوع  این چکيده:

در . اند یافته  زمينه دست در این  اي  یا پيشرفته جدید ساده  هاي  درمان به  محققان  ته دارد و الب متفاوتي  علل  مردان 
  از نوع اطالعات  و داشتن  دار شدن  بچه براي   فيزیکي بدن، رفتارهاي  از آناتومي  اطالعاتي   مشکل، داشتن  با این  ارتباط
 نماید. مي ، ضروري  مشکل
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307 ذهنيبنقشه. بازان، توني. ندي  شابك:. رقعي. ص108. 1394. پل: تهران. محمدجواد نعمتي.

9789649944463 
 والدین/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 هوش، حافظه، اندیشه و تفکرکلماتکليدي:
بندي اطالعات در ذهن كه روي كاغذ انجام  سازي و الویت سازي، مرتب نقشة ذهني روشي است براي ذخيرهچکيده:

كوشد با معرفي نقشة ذهني و بيان اصول و  كتاب حاضر مي. كند هاي خاصي استفاده مي ها و تصویر ز كلمهشود و ا مي
كتاب همچنين نحوة ایجاد و طراحي نقشة . هاي استفاده از آن را نشان دهد قواعد مربوط به آن، نحوة عملکرد و راه

هني در تمام مواقع قابل استفاده است، از جمله در نقشة ذ. دهد ذهني را از ابتدا و به صورت بسيار ساده توضيح مي
كتاب در فصل هفتم به این موضوع و در فصل هشتم نيز به كاربرد نقشة ذهني در زندگي كاري پرداخته . آموزش

 است.

 

 9789646935693 شابك:. رقعي. ص108. 1394. پل: تهران. نفيسه سلطاني.هدیه. جانسون، اسپنسر.308
 هنرآموز هنرجو/مخاطب:

 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 شناسي شخصيت، داستان، موفقيت روانکلماتکليدي:
 شناسانه است دربارة  كتاب حاضر داستاني روان. كنندگي آموزنده باشند توانند درعين سرگرم ها مي داستانچکيده:

مرد جوان . در كودكي به او كمک كرده بودافتد كه  مرد جواني كه در حال سرخوردگي و نااميدي به یاد پيرمردي مي
در نهایت خسته . كند جویي خستگي ناپذیر را آغاز مي و اي كه پيرمرد آن را جادویي یافته بود، جست براي یافتن هدیه

در واقع، این كتاب به مخاطب مي آموزد . كند هایش كشف مي كشد، اما هدیه را با تمام وعده شود و دست مي مي
 سخت را پشت سر بگذارد و خود را باور كند. چگونه روزهاي

 

 9786007469033 شابك:. جيبي. ص132. 1395. پركاس: تهران.یكثروتمندخوب. دل آرام، كيوشن.309
 والدین/ هنرجو/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 ماعيهاي اجت داران، مهارت موفقيت شغلي، سرمایهکلماتکليدي:
 كارهاي شعاري یا عملي ثروتمندي را بياموزد، بلکه محوریت  این كتاب بر آن نيست كه انواع و اقسام راهچکيده:

نویسنده در . اصلي آن تغيير نگرش و رفتار سالم یک ثروتمند خوب در جامعه، زندگي و جامعة پيش رویش است
كند و در بخش دوم كارهایي كه  پردازد را بيان مي ميها  بخش اول این كتاب كارهایي كه یک ثروتمند خوب به آن

پنج باور خطاي اجتماعي از ثروت و  و در انتها بيست. كند پرهيزد را تشریح مي ها مي یک ثروتمند خوب از آن
 كند. ثروتمندي را ارائه مي

 

مدرضا كرامتي، مح.عادتمادرانشاد:برخورداريازیكزندگيشاد،سالموهدفمند10. ميکر، مک.310
 9786009341252 شابك:. رقعي. ص216. 1394. زندگي شاد: تهران. مينا زندرحيمي

 والدین/ هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 آموزش خانواده، زندگي شاد، زنانکلماتکليدي:
 هاي  مطالعه در عادتمادران با دانستن ارزش واقعي خود، زندگي متفاوت و شادي را تجربه خواهند كرد.چکيده:

حفظ دوستان، پرهيز از . كند ارزشمند مادران، زمينه را براي فراهم ساختن یک زندگي سالم و هدفمند آماده مي
هایي است كه در كتاب پيش رو براي  ورزي، ساده زیستي، كنار گذاشتن ترس و چند عادت دیگر از راه رقابت، عشق

 رسيدن به شادي ذكر شده است.
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311 زندگيکردن55. محسني، محسن. اخالقي،اجتماعيبرايبهتر نکتهساده . 1395. سام آرام: سميرم.
 9786005844627 شابك:. خشتي كوچک. ص84

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز/ مشاورمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي اخالقي، رفتار اجتماعي زندگي اسالمي، راه و روش، ارزشکلماتکليدي:
نویسنده . این كتاب شامل نکات مختلف اخالقي و اجتماعي است كه به زباني ساده و روان بيان شده استچکيده:

اي انتخاب كرده است كه  ها، اشعار و روایات به گونه المثل مطالب كتاب را با استفاده از آیات كالم اهلل مجيد، ضرب
در انتهاي هر . اند ها سروكار داشته در جاهاي دیگر با آن هضم آن براي كودكان و نوجوانان راحت بوده و ترجيحاً

 آموزان مطرح گردیده است. موضوع پرسشي به منظور افزایش انگيزه تحقيق و پژوهش در دانش

 مکانيك

 

. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. علي جعفري محمد.(2.آشنایيبامکانيك)ج. كلپنر، دنيل/ كلنکو، رابرت.312
 9789643188399 شابك:. وزیري. ص708. 1395

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 ها، مواد درسي تمرینکلماتکليدي:

تالش نگارنده در سراسر كتاب، . ترین مسائل مرتبط با مباني مکانيک تشریح شده است در كتاب حاضر، مهمچکيده:
ابتدا مطالبي براي . ها ست حل ریاضي آن راه  سازي ریاضيات با حل مسائل از دیدگاه فيزیکي، پيش از ارائه ساده
هاي نسبتاً جدید فيزیکي،  پيشرفت  هایي بر مبناي و در ادامه، با ارائه مثال  تر كردن پایه مکانيک بيان شده قوي

 اند. شده  داده  مفاهيم توضيح 

 

 شابك:. وزیري. ص384. 1395. دانش بنياد: تهران. مراد سليمي.جداولواستانداردهايصنایعچوب. - .313

9786009473526 
 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 چوب، طراحي صنعتي، فناوريکلماتکليدي:
 از اطالعات   و كامل جامع  منبعي  به   چوب با صنایع  و آشنایي  چوبي  و توليد وسایل  مهندسي، طراحي چکيده:
مقاومت، كيفيت یا معایب  و شناخت  و شيمي   ریاضي، فيزیک با مباني  صنعت   این. دارد مينه نياز ز در این   تخصصي

  درسي تأكيدات سند تحول برنامه  با توجه به . است در ارتباط  و مواد شيميایي   فني  كشي، محاسبات و نقشه  چوب 
 كند. مي معرفي  مخاطبان   به براي  چوب صنایع در رشته   و فناوري علمي  هاي  روش ج.ا.ا، كتاب حاضر 

 

 هاي دانشگاهي گروه فني مهندسي: دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.314

فني بازرسي و ایمني مهندسي مجموعه . 1394. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.
 9786007857694 شابك:. رحلي. ص236

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي سوم فني و حرفهپایهتحصيلي:

 ها، بازاركار انتخاب رشته، آزمونکلماتکليدي:
به ویژه كه شناخت از وضعيت بازار كار . آموزان است دانش هاي مهم  رشته تحصيلي از جمله تصميم انتخاب چکيده:
ها و  دليل در این كتاب عالوه بر تعاریف، رشته به همين . ترشته تحصيلي مؤثر اس  در انتخاب مربوطه   هاي و سازمان

 تحصيلي و اطالعات پژوهشي مجموعه مهندسي ایمني وبازرسي فني معرفي شده است. هاي  گرایش
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 هاي دانشگاهي گروه فني مهندسي: دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.315

صنایع مهندسي . رحلي. ص388. 1394. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان: تهران.مجموعه
 9786007857502 شابك:

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها هاي شغلي، آزمون بازاركار، فرصتکلماتکليدي:
 هاي  هاي اخير فعاليت انتخاب رشته تحصيلي و شغلي از تصميمات مهم هر فرد در زندگي است.در سالچکيده:

كمک به داوطلبان در كسب نمره باالي آزمون ورودي "گسترده اي در زمينه انتخاب رشته به دو شکل
داده شده است.كتاب پيش رو یکي از منابعي است كه در خصوص "ارایه اطالعات درباره رشته محل ها"و"ها دانشگاه

ل از تعریف و موضوعات علم مهندسي صنایع، فهرست مهندسي در چهار فص-مجموعه مهندسي صنایع از گروه فني
 هاي مرتبط آگاهي هایي ارایه مي دهد. گرایش ها، مشاغل و انجمن 

 

. وزیري. ص158. 1394. ارسطو: مشهد.مشاغلمرتبطباخودرو:معرفيتامعرفت. گنجي، حسين پور فغان.316
 9786007940273 شابك:

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم يلي:پایهتحص

 هاي شغلي بازاركار، كارآفریني، مهارتکلماتکليدي:
و كار راه غلبه بر  عرصه كسب  سياستگذاران . نياز دارد كه به آگاهي و مطالعه   شغل از مسائلي است انتخاب چکيده:

رایط و در عصر شهر در این ش. حوزه مي دانند  را برخورد نوآورانه با مسائل این  كاهش سطح اشتغال  هاي چالش
تواند  گوناگون را به خدمت گرفته است، مي قطعه و صنایع 13000خودرو سازي گسترش یافته و   كه صنعت نشيني 

 آور خوداشتغالي باشد. جایگاه شغلي مناسبي ایجاد كند و پيام

 خاطرهوادبينثر

 

317 بر. امامي، غالمرضا. افروزيآتشباشتا . ص20. 1395. فکري كودكان و نوجوانان كانون پرورش: تهران.
 9786000104627 شابك:. خشتي

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 عرفان، نثر مسجع، ادبيات كودک و نوجوانکلماتکليدي:
 شيوه او گنجاندن معنا در . اي از سخنان خواجه عبداهلل انصاري، به نثر مسجع است این كتاب گزیدهچکيده:

همچنين به موضوعاتي مانند . این سخنان درباره عشق و ایمان به حقيقت و كمال انساني است. ي كوتاه استها جمله
 پردازد. مي. آموختن علم، اندیشيدن، همنشيني با دانایان و..

 

.سالدفاعمقدسآمبوالنس:روایتيکوتاهازهشت سيب صادق زندگي:. اكبر ميرزا آقایي خوانساري، علي.318
 9786009669301 شابك:. رقعي. ص80. 1395. سيب صادق)ع(: رانته

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي كوتاه، خاطره نویسي جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکليدي:
 ها به  موضوع داستان. هایي كوتاه و واقعي، به روایت اول شخص راوي است این كتاب دربردارنده داستانچکيده:

 كشد. هاي رزمندگان اسالم را به تصویر مي گردد و رشادت شت سال جنگ تحميلي عراق عليه ایران برميه
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 9786002964458 شابك:. رقعي. ص84. 1395. پيدایش: تهران.بگوماهمبخندیم. شفيعي، شهرام.319
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ، كودک و نوجوانانواع ادبي، طنز، لطيفهکلماتکليدي:
 ازدواج، آداب . پردازد هایي است كه هر كدام به یکي از مسائل اجتماعي مي كتاب حاضر دربردارنده لطيفهچکيده:

 از مباحث كتاب است.. گري و.. معاشرت، بهداشت، حوادث طبيعي مثل زلزله، تکدي

 

320 ميانهبي. زاده، ميکایيل االسالمي، جعفر/ رسول شيخ. از نيویورک..نشان: تا گذريبر. سوسنگرد، تا و
 9786006241180 شابك:. وزیري. ص160. 1394. رایکا: ميانه.زندگيسردارشهيددکترناصرالدیننيکنامي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي فارسي ها، داستان نامه زندگيکلماتکليدي:
 اي است كه با شنيدن خبر شروع جنگ تحميلي، فرصت ادامه  دانشجوي خودساختهاین داستان، روایت زندگي چکيده:

با تشکيل یک گروه جنگي براي پاكسازي منطقه عملياتي سوسنگرد . گردد كند و به ایران برمي تحصيل در آمریکا را رها مي
هاي مبارزانه او در  و فعاليت اش هاي شهيد به خانواده كتاب همچنين حاوي نامه. رسد شود و به شهادت مي وارد عمل مي

 آمریکاست.

 

321 طلبگيطبعيشوخ. قدیري، محمدحسين. هاي  شابك:. وزیري. ص336. 1395. جمال: قم.

9789642025466 
 هنرجومخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 انواع ادبي، طنز، احادیثکلماتکليدي:
تواند موجب كاهش اضطراب  ي الهي و اخالق توحيدي باشد، ميبين درماني اگر به اتکاي جهان شوخي و خندهچکيده:

هایي در محدوده اخالق دیني در هشت بخش مختلف به نثر نوشته شده است  طبعي در این كتاب لطایف و شوخ. شود
 در این راستا مرز بين شوخي حالل و غير آن مشخص شده است.. شود كه موجب شادي خوانندگان مي

 

مؤسسه : تهران.هایيازکلياتعبيدزاکانيهايدلگشا:لطيفهلطيفه هاي زیر خاكي: لطيفه. ارض لبش، علي.322
 9789640812013 شابك:. رقعي. ص106. 1395. فرهنگي مدرسه برهان

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها طنز، لطيفه، اقتباسکلماتکليدي:
ها، با نيش و كنایه به نقد  او در این لطيفه. پردازد كهن از عبيد زاكاني ميهایي  این كتاب به بازنویسي لطيفهچکيده:

گویي، دورویي،  هایي مانند دروغ هاي به ظاهر محترم پرداخته و ویژگي و بررسي رفتارها و گفتارهاي ناپسند آدم
 كند. ها رسوا مي را در آن. پرستي و.. خودخواهي، غرور، پول

 نامهفيلم/نامهنمایش

 

. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.آوازداوود آیند: ها از بهشت مي هاي عروسک نمایشنامه. اكبرلو، منوچهر.323
 9786001752025 شابك:. رقعي. ص40. 1394

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 انها، نوجوانان، پيامبر انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکليدي:
و با نگاهي به زندگي حضرت داوود)ع(، بخشي از تاریخ ادیان با « االنبيا قصص»در این نمایشنامه با نگاهي به چکيده:

 شود. هاي آن با زندگي امروز بررسي مي ها روایت شده و مشابهت مندي از نمادها و تمثيل بهره
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324 وقایع. كيارستمي، عباس. کجاست: دوست صخانه پشت فيلمنگاري وحنه، منتقدان نظر نامه،
 9786000104368 شابك:. رقعي. ص390. 1395. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.تماشاگران
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هنر و فرهنگ، فيلمسازي، سينماکلماتکليدي:
 ي است كه با جمعي از كارگردانان سينماي ایران، به مناسبت وگوهای اي از گفت كتاب حاضر حاوي گزیدهچکيده:

ساز و سپس  ها پيش از پرداختن به فيلم، روند كاري فيلم   در هر یک از مصاحبه. هاي آنان انجام شده است اكران فيلم
كرد آن هدف از تدوین این كتاب آشنایي با سينما و كار. نحوه همکاري كارگردان با عوامل دیگر بررسي شده است

 است.

 

325 درختسوره آیند: ها از بهشت مي هاي عروسک نمایشنامه. سخاوت، مرتضي. و آب هاي شركت : تهران.
 9786001755835 شابك:. رقعي. ص72. 1394. انتشارات سوره مهر

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، نوجوانان، پيامبران هانواع ادبي، نمایشنامکلماتکليدي:
، تمثيلي از جریان زندگي «اژدها»و « پسرک»این نمایشنامه، در قالب روایتي داستاني، با دو شخصيت اصلي چکيده:

آموزي از  تکرار تاریخ و عبرت. حضرت عباس )ع( و فرعون، پادشاه زمان حضرت موسي )ع( را به تصویر كشيده است
 است.نکات مطرح در این نمایشنامه 

 

شركت انتشارات سوره : تهران.ميهمانيسليمان آیند: ها از بهشت مي هاي عروسک نمایشنامه. خلج، منصوره.326
 9786001752049 شابك:. رقعي. ص28. 1394. مهر

 هنرجومخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، پيامبران، كودک و نوجوان انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکليدي:
چکيد در این نمایشنامه عروسکي، داستان فرمانروایي سليمان پيامبر به همه موجودات به تصویر كشيده شده ه:

از همه جا و از هر نوع حيواني همه به مهماني او . كند سليمان به اذن خداوند بزرگ تمام حيوانات را مهمان مي. است
دهنده همه  مطلق خداوند است و اوست كه روزيشود كه قدرت  سليمان كه دچار غرور شده، متوجه مي. آیند مي

 موجودات جهان است.

 

. رقعي. ص48. 1395. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.نمایشنامهدریكپرده:کيارش. حوري، هادي.327
 9786000302146 شابك:
 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، نوجوانان ادبي، نمایشنامهانواع کلماتکليدي:
 كيارش جواني با پوشش . به رشته تحریر در آمده است« آرش»با نگاهي به افسانه « كيارش»نمایشنامه چکيده:

دختري زیبارو و شمشيرزن است كه عاشق كيارش بوده « ایراندخت». هاي كياني دارد ساده است كه بر لباسش نشانه
 رود. و تا منزل آخر با او مي

 

شركت انتشارات سوره : تهران.وهويهاي آیند: ها از بهشت مي هاي عروسک نمایشنامه. جهانگيریان، عباس.328
 9786001751998 شابك:. رقعي. ص44. 1394. مهر

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 يامبرانها، نوجوانان، پ انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکليدي:
 مندي از شخصيت حيوانات، ضمن  در این نمایشنامه سعي بر آن بوده تا در یک روایت داستاني و با بهرهچکيده:

همچنين زندگي حضرت یوسف )ع( مورد توجه قرار گرفته . ایجاد صميميت، روندي از یک جریان تاریخي روایت شود
 است.
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 هنر

 

329 . كوشکي، محمدصادق. آئينه: بررسينسبتدینوسينماآفتابو . شركت انتشارات سوره مهر: تهران.
 9786000302016 شابك:. رقعي. ص120. 1394

 هنرآموزمخاطب:
 سينما، هنرهاي نمایشي، اعتقادات مذهبيکلماتکليدي:

 اخت اثر حاضر در شن. هاي اخير و در ایران جایگاهي ویژه یافته است بحث فيلم و سينماي دیني در سالچکيده:
اینکه سينما در خدمت دین یا منتقد دین . زند دین و سينما به معرفي نظریات و آثار متقابل این دو بر هم دست مي

است؟وسينماي معنویت گرا چيست، مباحثي است كه در كنار نسبت دین و سينما در بخش هاي پنجگانه كتاب به 
 ها اشاره شده است. آن

 

330  داميز، كاربردي و سودمند:هاي  كتاب. پولين، آنتوان. FORDUMMIESآکوردهايگيتار . رضا باباخانلو.
 9786007022924 شابك:. رقعي. ص346. 1395. آوند دانش: تهران

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هاي هنري مباني موسيقي، فعاليتکلماتکليدي:
. شود ست اما اغلب در همراهي با موسيقي بلوز، جاز یا راک نواخته ميهر چند گيتار، سازي براي تک نوازي اچکيده:

روش براي نواختن نت پایه یا آكورد در هر كيفيت صوتي گيتار معرفي  30بخش،  12كتاب پيش رو در ضمن 
ها و نمادهاي درج شده در كتاب در جهت آشنایي با مفاهيم تکنيکي و نت خواني  ها، جدول همچنين عکس. كند مي

 كند. يتار، اطالعاتي عرضه ميگ

 

331 2آموزشخطتحریري. مالحاجي آقایي، محمدحسن. خشتي . ص48. 1394. كلک معلم ساجدي: تهران.
 9786005008838 شابك:. كوچک

 والدین/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهمپایهتحصيلي:

 خوشنویسي، خط، هنرکلماتکليدي:
اگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر خط تحریري هنري است كه فرچکيده:

آموزش . ، راهنماي زیبانویسي است«خط تحریري»كتاب حاضر جلد دوم از مجموعةچهار جلدي . كنند ابراز عالقه مي
هاي دورة  مرینبعد از پایان آموزش حروف، ت. اختصاص دارد« م»و « ع غ»، «ج چ ح خ»، «ي»در این جلد به حروف 

 شوند. هاي دو جلد اول در قالب كلمه دوباره مرور مي تا پایان كتاب تمرین. اند ها آمده واژه

 

خشتي . ص48. 1394. كلک معلم ساجدي: تهران.3آموزشخطتحریري. مالحاجي آقایي، محمدحسن.332
 9786005008845 شابك:. كوچک

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 مدهپایهتحصيلي:

 خط، خوشنویسيکلماتکليدي:
خط تحریري هنري است كه فراگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر چکيده:

آموزش . ، راهنماي زیبانویسي است«خط تحریري»كتاب حاضر جلدسوم از مجموعة چهار جلدي . كنند ابراز عالقه مي
چنانچه هنر آموزي بخواهد . شوند هاي دو جلد اول مرور مي در واقع، آموخته. دارد در این جلد به كلمات اختصاص

 كند. هاي خط تحریري داشته باشد، این كتاب به او كمک مي مروري كلي بر تمرین
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خشتي . ص48. 1394. كلک معلم ساجدي: تهران.4آموزشخطتحریري. مالحاجي آقایي، محمدحسن.333
 9786005008852 شابك:. كوچک

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهمپایهتحصيلي:

 خط، خوشنویسيکلماتکليدي:
خط تحریري هنري است كه فراگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر چکيده:

. ي زیبانویسي است، راهنما«خط تحریري»كتاب حاضر جلدچهارم از مجموعة چهار جلدي . كنند ابراز عالقه مي
نویسنده توضيحاتي دربارة فاصله ميان كلمات در جمله نویسي . نویسي اختصاص دارد آموزش در این جلد به جمله

سپس تمرین جمله نویسي را شروع . آورد هایي دربارة برخي حروف در جمله مي همچنين، توصيه. تحریري مي دهد
هاي پایاني نيز چند متن و شعر به عنوان  در صفحه. آورد ن را ميكند و در پایان هر تمرین، نکتة مربوط به آ مي

 اند. تمرین ارائه شده

 

334 کریستالبهآموزشگام جلوه هاي هنر:. السادات سيدجوادي، شریعت. ساختانواعگلگام هايبافيو
 9786002770554 شابك:. رحلي. ص80. 1395. المللي حافظ بين: تهران.2کریستالي

 هنرجو/ هنرآموزب:مخاط
 سوم كاردانشپایهتحصيلي:

 داري هنر، خانهکلماتکليدي:
واضح،  تصویرهاي  همراه  گام، به  به گام  صورت   به بافي  هنر كریستال یادگيري   در كتاب مصور حاضر، مراحلچکيده:

تکه،  ، صندل، چهل ، كيف روميزي نواع طبيعت، ا هاي موجود در  گل انواع  هنر شامل آموزش ساخت  این . شود مي ارائه 
 است. و كاربردي   تزئيني  وسایل و   عکس  زیورآالت، قاب

 

335 موسيقي. مهدوي، رضا. بينشو  شابك:. وزیري. ص568. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.

9786000301262 
 دانشجومعلمان/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:

 هاي فرهنگي، هنر، موسيقي ایراني ژوهشپکلماتکليدي:
یا نزدیکان   چند نفر از استادان، محققان  هاي سخنراني و متون  مقاالت  در بردارنده   در چهار فصل این كتاب چکيده:

  و قسمت  موسيقي فعاليت داشت و تاریخ  نظري  علوم  وي در عرصه . اوست و بزرگداشت  خراساني  تقي بينش درباره 
 ها گذراند. زمينه در این   و تأليف  پژوهش را به   م عمرشاعظ

 

 شابك:. وزیري. ص656. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.پرتوحسن. زاده، سيدعبدالمجيد شریف.336

9786001756306 
 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:

 هاي فرهنگي فلسفه هنر، هنراسالمي، پژوهشکلماتکليدي:
دید، در هنر  ازا ین . پردازد مي و شيعي  اسالمي  هنر در تمدن   اهميت به توضيح  مقاالتي   در ضمن اثر   اینده:چکي

ائمه   والیت به   مي شود و افتخار هنر شيعه تمسک  شروع الهام   هنر از یک. هنرمند است هنري  مقام   شهود اوج شيعي
و   ایران ها در آثار مسلمانان  هاي آن آموزه و بازخواني  و شيعي  هنر اسالمي به معرفي  مقاله 33در  كتاب. اطهار است 

 پردازد. مي  زبان  پارسي هنرمندان   همچنين
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 شابك:. وزیري. ص208. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.هاتابردميدنگل. فياض، محمدرضا.337

9786000301835 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي سوم فني و حرفهتحصيلي:پایه

 موسيقي، وسایل ارتباطيکلماتکليدي:
 تجدد تا  دم  با رادیو از سپيده  آن  و مواجهه  در ایران   موسيقي شناختي  جامعه به مطالعه   كتاب حاضرچکيده:

از روزگار باستان تا  ایران   موسيقي منظر تاریخ   از یک بود كه  كننده  تعيين چنان  تأثيرگذاري   این. پردازد مي1334سال
معرفي شد نيز از  رادیو در آن  كه  دوراني  واكاوي . است شده  از رادیو نيز بررسي   از رادیو و پس  پيش امروز در دو دوره 

را  چند جزئياتي  توان  ایراني، مي موجود موسيقایي  هاي  جریان  در كنار تبارشناسي كه در آن،  اثر است   این هاي  قسمت
 گرفت. نيز پي

 

FORDUMMIESتاریخهنر هاي داميز، كاربردي و سودمند: كتاب. برایانت، وایلدر جسي.338 . صفورا برومند.
 9786007022740 شابك:. وزیري. ص456. 1395. آوند دانش: تهران

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 یخي، مکاتب هنري، نقاشي، معماريآثار تارکلماتکليدي:
ابزارها و   تاریخ هنر و معرفي اول مباني   بخش. پردازد تاریخ هنر مي جنبه بصري  عبارتي به معرفي  اثر به   اینچکيده:

ها و معماري یونان را  از عصر سنگ تا نخستين تمدن  هنر باستان  بخش دوم. است  هاي برتر هنري و جنبش  مفاهيم
هاي چهارم و پنجم از انقالب صنعتي و انتقال هنري تا هنر قرن  و بخش از سقوط روم   بخش سوم هنر پس. ددربردار

كه همه با درج   هنري آخرین بخش از كتاب است -علمي كتاب  10موزه برتر و 10بيستم را شامل مي شود.معرفي 
 كنند. را در مطالعه راهنمایي مي  نمادهایي، مخاطب

 

. ص80. 1394. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.آموزيهايمندرتئاتردانشتجربه. د، مهديكاكاون.339
 9789640810750 شابك:. رقعي

 هنرجو/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 هاي هنري، بازیگري ها، فعاليت نمایشنامهکلماتکليدي:
 كتاب حاضر . آموزان خجالتي از الک تنهایي مؤثر است يرون آوردن دانشاي براي ب هاي مدرسه نمایشچکيده:

. هاي یک نمایش نامه نویس دانش آموزي است تا به اعتالي هنر نمایش آموزشگاهي در ایران كمک كند تجربه
ت كارگرداني و هدای"و "گزینش و آماده كردن بازیگران"، "نوشتن و انتخاب متن"نویسنده سعي دارد در سه بخش 

 را در اختيار خواننده بگذارد. "نمایش

 

تحليلآثارگرافيكوتجزیه مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري:. سپهر، مسعود.340
 9789643188436 شابك:. وزیري. ص140. 1395. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران.درارتباطتصویري

 هنرآموزمخاطب:
 ک، مواد درسيگرافيکلماتکليدي:

 بهتر  كه   است اي  شيوه به  آن،  درباره  كردن  یا صحبت هر اثر از نظر بصري، نوشتن   از بررسي اصلي  هدف چکيده:
مانند  آثار را بررسي كرده و مواردي   این  مورد نياز تحليل  مباحث ترین  مهم مصور حاضر، مؤلف   در كتاب. شود فهميده 

  بصري هاي  از سبک آرایي، و تضاد و دورنمایي   و صفحه بندي   پيام، تركيب  ویر با موضوع، معنايتص ارتباط   هاي شيوه
 است. كرده  را تشریح 
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. ص68. 1395. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري.بافيخودآموزجامعمکرومه دنياي هنر:. جنتري، جيم.341
 9786002770547 شابك:. رحلي

 / هنرآموزهنرجومخاطب:
 دهم، سوم كاردانشپایهتحصيلي:

 داري، صنایع دستي هنر، خانهکلماتکليدي:
یادگيري   در اثر مصور حاضر، مراحل. دارد و مؤثري  مهم   ، داشتن مهارت نقش دستي صنایع   و خلق در ارائه چکيده:

و  شده  كارهاي آماده  نمونه   همچنين نگارنده . شود مي  بيان  واضح، تصویرهاي  همراه   به گام،  به  گام   صورت این هنر به  
 هستند. دهنده  ایده  كه  را ارائه كرده است  متنوعي و الگوهاي   طرح

 

342 مقاالت. رضا علي  رقيه/ نصيري،  خبازي،. مجموعه معماري: تکاپوي در . ص88. 1395. هنر اول: تبریز.
 9786007460368 شابك:. وزیري

 نرآموزهمخاطب:
 شهرنشيني، معماري، طراحيکلماتکليدي:

 از این رو در . ها راهنماي ماهستند انسان، طبيعت و معماري سه رأس مثلثي هستند كه در طراحيچکيده:
از آن زمان تا كنون هنر معماري به ویژه در ارتباط با . رسيم بازشناسي معماري ایران به هزاره هفتم قبل از ميالد مي

. توان هنري یافت كه به اندازه معماري با زندگي مردم پيوند داشته باشد به ندرت مي. ي تکامل یافته استعلل مذهب
ها به مسایل ارتقاي آموزش معماري و  كتاب حاضر در هشت بخش طي بررسي مسایل معماري سنتي و برخي سبک

 پردازد. رویکرد نوین آن در شهرسازي معاصر ایران نيز مي

 

درآمدىبرآدابمعنوىدرهنرهاىسنتي:مجموعهمقاالتنخستينهمایشآداب. ي، ایرجداداش.343
سنتي هنرهاي در معنوي  شابك:. وزیري. ص164. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.

9786001757532 
 هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:

 هاي مذهبي، ادبيات دیني هنر و فرهنگ، نظامکلماتکليدي:
از . پردازد مي سنتي،  ویژه بر هنرهاي  ، به  زندگي آدمي امور و شئون  تمامي  بر  به شرح تأثير معنویت  كتاب چکيده:

در  مصادر آداب معنوي . است  و ابدي  ازلي با معشوق  پيمان  سر رشته   داشتن هنرها، نگاه   در این  معنویت این دیدگاه، 
  و آداب معنوي درآیينه تاریخ هنر مهرسازي ایران   هنرهاي سنتي  در آثار استادان  زمان  بي معنویت  هنر اسالمي، تداوم 

 اثر هستند. این  مقاالت   از سلسله  و حکاكي

 

 شابك:. بياضي. ص120. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.قليردیفآقاحسين. اكبر شهنازي، علي.344

9790802619043 
 و/ هنرآموز/ سایر كارشناسانهنرجمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 موسيقي، موسيقي ایراني، آهنگسازانکلماتکليدي:
 قلي در  آقا حسين و ردیف  اكبر شهنازي  علي هاي  از ردیف  نوشتاري  هاي و روایت  نویسي  حاضر نت كتاب چکيده:
هاي  و دانسته از محفوظات  و با استفاده  صوتي  منابع   به  دسترسي ترین  با كم  كتاب  تحریركننده. است ایراني  موسيقي 

 جا گذاشته است. اثر را به   این خود  

 

. ص92. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.اکبرخانشهنازىردیفعالياستادعلي. ارژنگي، فرهاد.345
 9790802619050 شابك:. رحلي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي سوم فني و حرفه:پایهتحصيلي

 هنر و فرهنگ، موسيقي ایرانيکلماتکليدي:
 فرهاد ارژنگي  نام  به   از شاگردانش یکي  وسيله  به  اكبر شهنازي  علي موسيقایي   هاي ردیف در كتاب حاضرچکيده:

اثر را  هاي خود این  انستهو د از محفوظات  و با استفاده  صوتي  منابع  به  دسترسي   هيچ  بي ارژنگي . است  تحریر شده
 بود. نکرده   را ضبط  هایش ردیف نویسنده،  بودن   زنده  نوشته است زیرا استاد، تا زمان
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346 رنگ. باباخانلو، رضا. بزرگساالن براي FOR DUMMIESآميزي . ص152. 1395. آوند دانش: تهران.
 9786007022795 شابك:. وزیري

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم هتحصيلي:پای

 الگوها، خالقيت، رنگکلماتکليدي:
 هاي زیبا روي كاغذهاي مخصوص رنگ آميزي  طرح. ها نيست رنگ آميزي الگوهاي نقاشي فقط براي بچهچکيده:

ها  اینکه با چه ابزاري مي توان رنگ آميزي كرد، چه تکنيک. ترها نيز مناسب باشد تواند براي تقویت خالقيت بزرگ مي
ها از  اند و شناخت دنياي رنگ ها و نقوش فرش و معماري ایراني چگونه هایي در رنگ آميزي وجود دارد، طرح نظریه و

 ها اشاره شده است. مطالبي است كه در این كتاب مصور به آن

 

. ريوزی. ص288. 1395. افق: تهران.سرگذشتبازیگريدرایران فرهنگ و تمدن ایراني:. اميني، ابراهيم.347
 9786003530744 شابك:

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 بازیگري، بازیگران، هنرهاي نمایشيکلماتکليدي:
، اینکه مردم هر زمانه به چه كسي بازیگر  هاي گوناگون است درک معناي بازیگري در دوره اثر به دنبال   اینچکيده:

و مفيد از فعاليت هنرمندان و بازیگران مطرح ایراني در سينما، تئاتر و تلویزیون   اي كامل ، تاریخچه همچنين. اند گفته
آئين، معركه، نمایش، تئاتر، آموزش بازیگري، نمایش رادیویي، تئاتر مدرن، سينما، ". است شده  تصویر كشيده  را به 

 نوشتار هستند. در این   عمده مطالب مطرح "و بازیگري امروز دوبله، سينما و تئاتر امروز و تلویزیون 

 

348 شدهدرکعموميهنربنديسؤاالتطبقه. اتحاد، عبدالرضا. . رحلي. ص296. 1395. راه اندیشه: تهران.
 9789644913211 شابك:

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم ،سوم پایهتحصيلي:

 ها ها، تمرین آزمونکلماتکليدي:
 هاي  ها و تست بندي شده و ناظر به درک عمومي درس هنر است و شامل نکته سؤاالت طبقهكتاب حاضر چکيده:

شود داوطلب، پس از مطالعه مفهومي و عميق  ها توصيه مي در این نوع كتاب.  تأليفي بر اساس منابع درسي است
وشنویسي و آشنایي با مکاتب تاریخ هنر جهان و ایران، سير هنر، عکاسي، خ. ها بپردازد ها؛ به حل و بررسي تست درس

 هاي این كتاب هستند. نقاشي از فصل

 

. رحلي. ص38. 1394. آوند دانش: تهران.3گيريبنياديوتکوینمبانيموسيقيشکل. عمرانلو، ميالد.349
 9786007022634 شابك:

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 موسيقي، هنرکلماتکليدي:
چکيده در این اثر، . است  و تکوین مباني موسيقي  گيري بنيادي شکل "جلدي9"مجلد سوم از مجموعه این اثر :

كه نت خواني، ریتم خواني،  همچنين، در ارتباط با هر درسي. آورده شده است از تئوري موسيقي  مباحث كوتاهي 
 شود. نيز ارائه ميهایي عملي  را در بر مي گيرد، تمرین و تربيت شنوایي  تمرین آوازي 
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: تهران.شيوهاجرايتقسيماتناهمگونزمانيدستراستوچپدرسازپيانو. كمال پورتراب، مصطفي.350
 9786000301347 شابك:. بياضي. ص112. 1394. شركت انتشارات سوره مهر

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 هاي هنري، سازها، هنر فعاليتکلماتکليدي:

چکيده ها را تجربه كرده است، مورد  دان آن موسيقي هنري است كه به منظور انتقاالت روحي ویژه كه موسيقي:
هاي شگرفي در تکنولوژي حاصل شده و هنر موسيقي نيز از  در جهان امروز پيشرفت. گيرد ها قرار مي استفاده انسان

وه اجراي تقسيمات ناهمگون زماني در نواختن ساز در كتاب پيش رو نگارنده نيز مطالبي از شي. ها بهره برده است آن
 كند. هاي معتبر علمي یافته است كه نوازنده را در اجراي بهتر آثار موسيقایي مشکل یاري مي پيانو بر اساس فرمول

 

351 براي مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري:. افسرپور، علي. گرافيك طراحي
 9789643188474 شابك:. وزیري. ص192. 1395. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران.تبليغات
 مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 طراحي، مواد درسيکلماتکليدي:
در زمينه تبليغات  فعاليت  براي   طراحان كند كه  اشاره مي  مواردي وار به  فهرست ساده،  حاضر با زباني  كتاب چکيده:

در   با طراحي برخورد صحيح و اصولي  و نحوه  با كليات  خواننده  مطالب، آشنایي   این از ارائه   فهد. را بدانند ها  آن باید  
 كار است. زمينه 

 

.طراحيگرافيكمحيطي مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري:. اسدالهي، مصطفي.352
 9789643188443 :شابك. وزیري. ص120. 1395. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران

 مدیر/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:
 طراحي، مواد درسيکلماتکليدي:

كند، چرا كه  زندگي را مطرح و گستره نفوذ آن را در چند گروه اصلي تعيين مي  طراحي در محيط كتاب  این چکيده:
زندگي او و برآورده كردن   ا فضاياز تصویر جامعه شهري در شيوه تعامل انسان ب  عنوان بخشي تواند به  این مبحث مي

 هایش مؤثر واقع شود. خواسته

 

353 موسيقيتربتجامفرهنگ. محمدزاده، غفور. نامه . ص640. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.
 9786001755323 شابك:. وزیري

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 موسيقي، هنر، فرهنگکلماتکليدي:
مقامي و   هنرهاي موسيقي منطقه،  در این . رود شمار مي به  خراسان   موسيقایي از دو قطب   یکي جام  تربت چکيده:

انواع . شوند مشاهده مي در جامعه  مذهبي  كنایي   هاي خواني و ترانه خواني، صلوات خواني، نعت خواني، اضحي فضایل
 دارد.  بيشتري اصالت  دیگر خراسان،  مناطق   موسيقي به   نسبت  مراتب جام، به   تربت موسيقي  

 

354 FORDUMMIESفيلمسازي. استولر، برایان مایکل. . ص384. 1395. آوند دانش: تهران. پيام یزداني.
 9786007022665 شابك:. وزیري

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ارگردانيفيلمسازي، كکلماتکليدي:
كساني  براي  كار شوند و هم  به  خواهند دست  مي اي  صورت حرفه به  كه   كساني براي   راهنما، هم كتاب  این چکيده:

  اي هاي ناگفته وفن ساز، فوت در مقام فيلم نگارنده، . را دارند،مفيد است  یک اما درجه  اي  فيلم غيرحرفه قصد ساختن  كه 
.  و تدوین سرمایه  تا تأمين  گرفته  نامه   فيلم سازد، از پروراندن  آشکار مي سينمایي   درخشان  اتلحظ  را در مورد ثبت

ریزي  و برنامه بندي  سرمایه، بودجه نامه، تهيه  فيلم اند از: نوشتن یا پيداكردن  نوشتار عبارت این  مهم   مطالب برخي 
برداري و كارگرداني،  نماها، فيلم مناسب، طراحي  و مدیوم  دوربين  نتخاب مناسب، ا  و بازیگران كارگيري عوامل   فيلم، به 

 فيلم. هاي  در جشنواره آن   و نمایش تدوین  در اتاق  كردن فيلم  سرهم
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355 نویسيفيلمنامه هاي داميز، كاربردي و سودمند: كتاب. شلهارد، لورا. . آوند دانش: تهران. مرزبان مهسا ملک.
 9786007022672 شابك:. وزیري. ص380. 1395

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 سوم پایهتحصيلي:

 ها نامه نویسي، فيلم فيلمنامهکلماتکليدي:
 و  براي تلویزیون  فيلمنامه  منظور نگارش  به   است  كاربردي و راهنمایي نامه  دست رو در واقع   پيش  كتابچکيده:

و پویا، تبدیل  زنده  هاي  فيلمنامه، خلق شخصيت  نگارش مباني  هاي  در زمينه اي  رشناسانهكا هاي  سينما و توصيه
 هاليوود و فروش آن. براي  سازي فيلم  فيلمنامه، آماده به  داستان  

 

. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.قدر:نظریههنروزیبایيدرتمدناسالمي. قهي، حسن بلخاري.356
 9786000302030 شابك:. وزیري. ص456

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 هنرومعماري اسالمي، هنرهاي زیبا، موسيقيکلماتکليدي:

   و نوع هنرمندان مسلمان  شناسانه   زیبایي  از ذوق  هنر و معماري  تاریخ  باشکوه  هاي  اسالمي، جلوه در تمدن چکيده:
  اسالمي مطرح است، مانند اینکه آیا هنر و معماري   سؤاالتي در این باره . است برخاسته   ها در بُعد شهودي آن الهيات 
تقریر،   بسطي قاعده   بر اساس  و نه فقه   هنر صرفاً بر اساس رویکرد قبضي  دارد؟ یا آیا این خاصي  مباني  و محتوا  در فرم 

  در تمدن و معماري   هنر، زیبایي  نظري بنيان  كه   است بر این   یا تقليدكرده است؟ فرض را تحریم  هر فرمي 
 است. "نظریه قدر"اسالمي

 

357 . الدین اكرمي، جمال. تصویر 1کودکو . رحلي. ص442. 1395. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.
 9789640810781 شابك:
 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 وان، تاریخ، تصویرها، ایران باستانادبيات كودک و نوجکلماتکليدي:
هاي گوناگون  گو درباره دوره و هاي درسي و غيرداستاني، به گفت این كتاب با نگاهي ویژه به تصویرگري كتابچکيده:

كه كودكان در  پردازد كه یا براي كودک فراهم شده است و یا آن هایي مي سازي تصویر براي كتاب فراهم
هاي نخست این كتاب به روایت تصویري در ایران  بخش. اند و خانگي خود از آن بهره جسته اي هاي مدرسه كتابخواني

این كتاب در هفت فصل به مباحثي چون . پردازد هاي مصور اطالعاتي و ادبيات مي باستان و نخستين كتاب
تصویرگري در ، كتاب كودک و 1340تا  1300هاي  نگاري در دوران قاجار، ادبيات و تصویرگري در سال كتاب
 پردازد. و پس از آن مي 60، 50و  40هاي  دهه

 

 شابك:. رحلي. ص114. 1394. آبادیران: تهران.تنتنوهرژه:تولدتنماجراهايتن. كالنتري، محمود.358

9786008148005 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 ارتباط تصویري، گرافيککلماتکليدي:
او همراه . خبرنگار جوان بلژیکي است  دارد كه در واقع یک اشاره   تن تن نام  به شخصيتي به  این كتاب   داستان:چکيده

انگيز و خطرناک روبه رو مي  با ماجراهایي هيجان كند و در هر سفر  سفر مي بسياري  هاي  به سرزمين"ميلو"سگش 
این اثر یعني ژرژ رمي   خالق درباره  و درج تحقيق  با مطالعه  اه و ماجراهاي مصور آن، همر  تن تن شرح خاطرات . شود

 كتاب حاضر است.  هاي نویسنده هرژه، از دغدغه
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مجموعه هاي دانشگاهي گروه هنر: دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.359
موسيقي  شابك:. رحلي. ص234. 1394. نمؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوا: تهران.

9786007857779 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 سوم پایهتحصيلي:

 ها، انتخاب رشته ریزي آموزشي، دانشگاه برنامهکلماتکليدي:
هاي  آگاهي نداشتن از ویژگي. هاي مهم زندگي هر فرد است گيري رشته تحصيلي و شغل از تصميم انتخاب چکيده:

هاي اخير،  در دهه. بينجامد تواند به انتخابي اشتباه  هاي مشاغل مي هاي رشته تحصيلي و ویژگي يشناختي خود، ویژگ
در این . است داوطلبان شده  هاي  دانشگاه، كسب نمره بهتر و انتخاب رشته از اولویت ورود به  با اهميت یافتن موضوع 

و گرایش، اطالعات  تعاریف علم موسيقي، رشته  كليات و  زمينه اثر حاضر در موضوع هنر موسيقي، در چهار فصل 
 رشته را ارائه كرده است. هاي شغلي این  آموزشي و پرورشي و فرصت

 

مجموعه هاي دانشگاهي گروه هنر: دانشنامه معرفي رشته. مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.360
کاربردي هنرهاي  شابك:. رحلي. ص198. 1394. ان جوانمؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگ: تهران.

9786007857724 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 سوم، سوم پایهتحصيلي:

 ها، بازاركار آزمونکلماتکليدي:
 هاي  هاي اخير فعاليت انتخاب رشته تحصيلي و شغلي از تصميمات مهم افراد در زندگي است.در سالچکيده:

 "ها كمک به داوطلبان در كسب نمره باالي آزمون ورودي دانشگاه"و شکلگسترده اي در زمينه انتخاب رشته به د
داده شده است.كتاب پيش رو یکي از منابعي است كه در خصوص مجموعه "ها ارایه اطالعات درباره رشته محل"و

، هنرهاي كاربردي از گروه هنر در چهار فصل از تعریف و موضوعات و مکاتب هنرهاي كاربردي، فهرست گرایش ها
 هاي مرتبط آگاهي هایي ارایه مي دهد. اطالعات آموزشي و پژوهشي، مشاغل و انجمن 

 

. خشتي. ص100. 1394. مهرسا: تهران.ها(:یوگابارنگ1آميزي)مغزمنورنگ باشگاه مغز:. بخت، سپيده.361
 9786006591773 شابك:

 هنرآموزمخاطب:
 آميزي نگآموزش و یادگيري، خالقيت، رکلماتکليدي:

شوند كه  اي از نواحي مغزي فعال مي اي بر عهده مغز قرار نگرفته است، مجموعه در شرایطي كه هيچ وظيفهچکيده:
شود ذهن آرامش، خودشناسي و  شود هنگامي كه این شبکه روشن مي فرض اطالق مي ها شبکه پيش اصطالحاً به آن

هاي  هایي با ویژگي ها و طرح آميزي نقش كردن این شبکه رنگهاي فعال  یکي از راه. كند خالقيت بيشتري پيدا مي
گذاري،  آميزي مانند سایه زدن، نقطه هاي رنگ آميزي، تکنيک در این كتاب، عالوه بر معرفي ابزار رنگ. خاص است

 آميزي نماید. هایي ارائه شده است تا مخاطب رنگ ها و خالقيت طرح بافت، عمق، تركيب رنگ

 

. ص140. 1395. گيسا: تهران. آوا ميربابا ميررحيم، دلبر حکيم.نخستيندیدارباموسيقي. سکایا، آناآرتاباليو.362
 9786006885384 شابك:. رحلي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 ها، پيانو مباني موسيقي، تمرینکلماتکليدي:

 و  قطعات . دارد كودكان را در بر   موسيقي به  آموزش سال   نخستين براي  عملي  هایي  حاضر درس كتاب چکيده:
هاي  ها و انگشتان بر كالویه قرار گرفتن دست به  با توجه  اند كه  شده  مشخص  ترتيبي به  ساده   ها در سطحي تمرین

 شوند. مي آن رهنمون  دادن  در انجام  یافتن  و مهارت  موسيقي  دانش  را به  پيانو مخاطب  
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363 نویسيعروسکيایشنامهنم. اميریان، سيمين. . رقعي. ص276. 1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.
 9786000302375 شابك:

 هنرجو/ هنرآموز/ سایر كارشناسانمخاطب:
 دهم، سوم پایهتحصيلي:

 هنرهاي نمایشي، تئاتر، عروسک گردانيکلماتکليدي:
در  تفاوتي  حوزه نمایشنامه،  به  با ورود عروسک . ود داردكه بزرگاني در حوزه خ  نویسي هنري است نمایشنامهچکيده:

  هنر را دگرگون گيرد و مبناي بررسي این  را در بر مي نمایش  سازنده   عوامل  تمامي گاه  شود كه  هنر پيدا مي این 
نمایشنامه   بندي داستاني، صحنه  نمایشنامه عروسکي، طرح هاي  به موضوع هایي متفاوت  در بخش كتاب حاضر . كند مي

 است.  پرداخته  عروسکي در نمایشنامه  و افسانه 

 

364 هنردرعصردیجيتال. وندز، بروس. شركت انتشارات سوره : تهران. نژاد، محمدعلي مقصودى مهدي مقيم.
 9786001757853 شابك:. وزیري. ص300. 1394. مهر

 هنرآموزمخاطب:
 تصویريطراحي، گرافيک، ارتباط کلماتکليدي:

. دارد  وسيع اندازي  و چشم  است را گذرانده  ابتدایي   مراحل اي  رایانه  گرافيک  اشاره دارد به اینکه در حال حاضر  كتابچکيده:
با علم و فناوري پيوند   هنر دیجيتال . اند معاصر تأثير بسياري گذارده در هنر و فرهنگ    دیجيتالي  هاي فناوري دليل  همين  به 
 گيرد. مي بهره  رایانه  و همچنين  رسانه  خود، امکانات  از خالقيت  ارائه آن   دارد و هنرمند در مراحل دیکي نز

 

365 است. فرد، پدرام رهبري لمري. علوم تمام ملکه هنر  شابك:. رقعي. ص120. 1395. جنگل: تهران.

9786003165847 
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

  دهم، سومپایهتحصيلي:

 هاي فرهنگي، علوم انساني پژوهشکلماتکليدي:
هنر سرگرمي نيست . هنر انعکاس تجارب هر نسل طبق قواعد، و ترجمان زندگي از نقطه نظري خاص استچکيده:

كتاب حاضر با تأكيد بر نقش هنر در آموزش و پرورش، قدمت هنر را برابر با پيدایش انسان . بلکه خلق زیبایي است
 پردازد. هفت بخش به مباحث هنر و جایگاه آن، ارتباط هنر با سایر علوم و هنر از دید فيلسوفان مي داند و در مي

 

366 و. بيشه، پروین اردالن، اسماعيل/ داداشي، ایرج/ شير مهاجر، كامران/ بني فر، محمدرضا/ افشار آزاده. هنر
 9786000301941 شابك:. رقعي. ص184 .1394. شركت انتشارات سوره مهر: تهران.اخالق)مجموعهمقاالت(

 هنرآموزمخاطب:
 هنراسالمي، حکمت، عشق، موسيقيکلماتکليدي:

در كشور ما . مي كنند را در اثر هنري بررسي  عنصر اخالق   نقش كه   از مقاالتي است  اي این كتاب مجموعهچکيده:
. فصل در پنج  اي است  شود، مجموعه ر این اثر بيان ميد آنچه . در زمينه هنر و اخالق منتشر شده اند منابع محدودي 

هاي اخالقي از هنرهاي سنتي؛  و هنر سنتي؛ بررسي پيوند حسن، عشق و حزن؛ بهره  هنر اخالق ایراني؛ اخالق
 داند. را مقوله اخالق مي ایراني  و جوهر جان دهنده به جامعه  نویسنده هسته اصلي . اخالقي موسيقي و هنجارهاي 

 

. ص64. 1395. هنر اول: تبریز.مداريدرمعماري:مجموعهمقاالتهویت. رضا علي  رقيه/ نصيري،  خبازي،.367
 9786007460535 شابك:. وزیري

 هنرآموزمخاطب:
 معماري، طراحيکلماتکليدي:

یراني با توجه به غناي فرهنگ و معماري سنتي ایران در هر نقطه از جهان با ارزش بوده اما امروزه معماري اچکيده:
وضعيت فعلي معماري ایراني نه تابع الگوهاي غربي و شرقي و نه . هویتي در رنج است فرهنگي و تاریخي آن از بي

كاري  كتاب پيش رو با توجه به موارد گفته شده، علت این مشکل را در اهمال. برگرفته از فرهنگ و هنر ایراني است
هاي جدید با فرهنگ ایراني و اسالمي از زوایاي اقتصادي، فرهنگي  طبق نبودن طرحطراحان، بومي نبودن مصالح و من

داند.معماري داراي دو ركن فرهنگي و علمي است كه اگر هر یک سست گردد، نتيجه كار را نا تمام  اي مي و سليقه
 خواهد گذاشت.
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 164فدیجي، حسين  شریفي 

  183، 182شعباني، مرتضي 

  281شفقتي، یوسف 

  319شفيعي، شهرام 

  146شفيعي، كمال 

  355شلهارد، لورا 

  157، 155شمشيري، مينا 

 289 شواركز، جو 
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  235شواليئر، اندرو 

  253شهركي، رضا 

 344اكبر  شهنازي، علي 

 320االسالمي، جعفر  شيخ 

 276االسالمي، صادق  شيخ 

 366بيشه، پروین  شير 

  63شيرزادي، مهدي 

  13شيرعلي، سعيد 

 258نژاد  شيرواني، ابراهيم 

  268شيروي، عبدالحسين 

  135صادقيان، حميد 

 132رضا  صالحه، علي 

  40صالحي، الهام 

  159صمدیان، صمد 

 130رضا  صميمي، علي 

  293صيدي، محمدسجاد 

  125ضرغاميان، مهدي 

  155طاهرخاني، زهره 

 42كناني، كامبيز  طاهري كوزه 

  171طاهري، عبدالمحمد 

  193طبري مقدم، جواد 

 عليرضا  زواره، سيد  طالئي

291 ،292 

  277طوسي، غزاله 

  15طهماسبي، آیت 

 177بان، زهره  كرجي عابدي 

 272اصمي، عاصفه ع 

  179عبادي، موسي 

  219عباسي، مرتضي 

  235عباسيان، جالل 

  211عبدالهي، بيژن 

  233عبدلي، اصغر 

 123نژاد، آتنا  عبدي 

 115آشتياني، كيوان  عبيدي 

 152اقدم، فاطمه   عدیلي 

  18عروجي، سيدمحمد 

  14عزیزي، بهادر 

  296عزیزي، سيروان 

  61عزیزي، مریم 

 227فرد، فاطمه  عظيمي 

 قهفرخي، ابراهيم  دوست علي

26 

 126شاهرودي، فروغ  علي 

 283محمدي، كاظم  علي 

  261عليمددي، بهشاد 

  116عماري، سوسن 

  349عمرانلو، ميالد 

  57عميق، مجيد 

  263غالمرضایي، حميدرضا ،
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  154غالمي، سيما 

  234غنمي جابر، مصطفي 

  50فاكس، پائوال 

  145فتحي، فرزانه 

 فوتبال  المللي فدراسيون بين

 26، 23، 18)فيفا( 

  195فرجي ارمکي، اكبر 

  234فرجي، پریسا 

 ،138امين   فردین 

  207فرهادیان، مهدي 

 197خاني، منوچهر  فضلي 

 316گنجي، حسين  پور فغان 

  178فالح، مهري 

  194فولر، سوزان 

 106ویليه، ژرژ  فون 

  252فهيمي، هانيه 

  122في، اریک 

  337فياض، محمدرضا 

 253 فيروزي، مسعود 

 129راد، امير  قاسمي 

  269قایيني، زهره 

  292، 291قائمي، مرجان 

  193قائمي، مهدي 

  213قبادي، حميدرضا 

  141قباني، نزار 

  321قدیري، محمدحسين 

 279داغي، مهدي  قراچه 

 209آغاجي، سعيد  قره 

 94زاده، آرزو  قلي 

  100قندهاري، شقایق 

  106قهرمان، دالرا 

  173قيطاسي، اكرم 

 42جي  انكاپال، ج 
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221 ،236 ،237 ،238 ،239 ،
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 305اهلل  ميردریکوند، فضل 
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 294اكبر  علي

  215ميرزایي، محمد 
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 156گودرزي، مژگان   پور ولي 

  45وندرپول، كلر 

  364وندز، بروس 

  17ویلسون، اد 

 48برنت، فرنسس  هاجسون 

  156، 154هادیان، سارا 

  178هارد، جکلين 

  286هاست، جينا 

 ،148سعيد   سيد هاشمي 

  296هاشمي، عبداهلل 

 3السادات  هاشمي، عصمت 

  133هاموني، اميد 

  113هانتر، نورمن 

  253هراتي، هاني 

  36هلر، رابرت 

  216همتي، زهرا 

  61هو.ین، پالي 

  105هوستون، جيمز 

  212هوشنگي، مجتبي 

  35هولدن، رابرت 

 6محمدعلي  یثربي، سيد 
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29 ،30 

  286یوسفي، سارا 

  191یوسفي، سجاد 

  102، 73یوسفي، محمدرضا 
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0000000نشانيناشران0000000
 آبادیران  

خ. شریعتي، روبروي پارک شریعتي، خ.  تهران:

 ، ط. همکف. كد پستي:6اتوبانک، پ. 

 دورنگار: 02122844934 تلفن: 1661738773

02122882380 

 آبرنگ  

. كد 207فروردین، پل.  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 02166407575 تلفن: 1314843593 پستي:

 02166419800 دورنگار:

 کرآثارف  

فروردین، خ. شهيد وحيد  12م. انقالب، خ.  تهران:

 02166967355 تلفن:. 2، ط. 99نظري، پ. 

 02166480882 دورنگار:

 آرادمهر  

نياوران، م. نياوران، ابتداي كاشانک، خ.  تهران:

. كد 9، واحد 11نصيرآبادي، ک. مهماندوست، پ. 

 02122801897 تلفن: 1538633111 پستي:

 02188642511 دورنگار:

 آرایان  

خ. انقالب، خ. فخر رازي، ک. فاتحي داریان،  تهران:

 تلفن: 1314734761 ، ط. اول. كد پستي:6پ. 

 02166400235 دورنگار: 02166971344

 آواينور  

فروردین خ. شهيد نظري 12م. انقالب، خ.  تهران:

 1314675577 . كد پستي:4واحد 2ط.  99غربي پ.

 02166480882 نگار:دور 02166967355 تلفن:

 آونددانش  

نبي، خ. ناطق نوري، ک.  پاسداران، خ. گل تهران:

 1947734411 . كد پستي:4بست طالیي، پ.  بن

 02122871522 دورنگار: 02122893988 تلفن:

 ابوعطا  

فروردین، ساختمان  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 تلفن: 1314733474 ناشران، ط. چهارم. كد پستي:

 02166485940 دورنگار: 02166485940

 ادیبمصطفوي  

 خ. توحيد، چاپخانه مصطفوي. كد پستي: شيراز:

 دورنگار: 07132332915 تلفن: 7135967184

07132307440 

 ارسطو  

، سمت راست، 6ب. وكيل آباد، اقبال الهوري  مشهد:

 ، ط. دوم. كد پستي:38، پ. 12و  10بين والیتي 

 دورنگار: 05135096145 تلفن: 9179616539

05135096146 

 استاد  

، انتشارات استاد. 4م. سعدي، نبش چمران  مشهد:

 05132256471 تلفن: 9133913359 كد پستي:

 05132256471 دورنگار:

 افراتربت  

خ. فردوسي شمالي، پاساژ بقایي، ط.  تربت حيدریه:

 تلفن: 9513654314 دوم، نشر افراتربت. كد پستي:

 05152232567 :دورنگار 05152232567

 افق  

ک. -فروردین، خ. شهيد نظري غربي 12خ.  تهران:

 1314675351 ، ط. سوم. كد پستي:2، پ. 1جاوید 

 02166414285 دورنگار: 02166413367 تلفن:

 الگويپيشرفت  

خ. جالل آل احمد، جنب دانشکده اقتصاد،  تهران:

 تلفن: 8888888888 . كد پستي:3پ. 

 دورنگار: 88634007، 02188634008

02188014644 

 ایرانشناسي  

، 6خ. طالقاني، خ. بهار شمالي، ک. طبا، پ.  تهران:

 تلفن: 1563655711 . كد پستي:1واحد 

 02177638687 دورنگار: 02177531825

 بامدادکتاب  

فروردین، خ. وحيد نظري  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 1314713914 . كد پستي:3، واحد 100شرقي، پ. 

 02166975697 دورنگار: 02166481244 :تلفن

 باهدف  

خ. شریعتي، سيد خندان، خ. جلفا، پایين تر  تهران:

از فرهنگسراي ارسباران، ک. شفاپي، بن بست یکم، 
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-021 تلفن: 1541616911 . كد پستي:1پ. 

 02126703262 دورنگار: 26703262

 بلور  

خ. امام خميني، ک. آفخرا، جنب مسجد، پ.  رشت:

 تلفن: 4139643311 نتشارات بلور. كد پستي:، ا80

 01333254617 دورنگار: 01333245575

 بورس  

خ. حافظ، بين نوفل لوشاتو و جمهوري، ک.  تهران:

، شركت اطالع رساني و خدمات 10ازهري، پ. 

 بورس، ط. انتشارات بورس. كد پستي:

 دورنگار: 02164084322 تلفن: 1134844413

02164084928 

 وليانبويجويم  

 . كد پستي:168آباداني مسکن، خ. مرمر، پ.  تبریز:

 دورنگار: 041134772159 تلفن: 5174616494

04113477215 

 بهتاپژوهش  

خ. هشت بهشت غربي، مجتمع پزشکي  اصفهان:

 تلفن: 8157965735 . كد پستي:303فدک، واحد 

 03132666635 دورنگار: 03112666635

 الملليحافظبين  

خ. دماوند، بين ایستگاه سبالن و وحيدیه،  تهران:

 . كد پستي:878مقابل كلينيک قدس، پ. 

 دورنگار: 02177812155 تلفن: 1733676483

02177431258 

 الملليگاجبين  

. 1302پ. ، فروردین 12نبش خ. ، خ. انقالب تهران:

 02164363131 تلفن: 1314743533 كد پستي:

 02166976095 دورنگار:

 پرتقال  

، 71خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. روانمهر، پ.  هران:ت

 تلفن: 1314784665 . كد پستي:4واحد 

 02166486797 دورنگار: 02163564

 پرکاس  

، ورودي یک، ط. 26شهرک آپادانا، بلوک  تهران:

 تلفن: 1391863613 همکف غربي. كد پستي:

 02144671264 دورنگار: 02144690761

 اسالميپژوهشگاهعلوموفرهنگ  

چهارراه شهدا، ابتداي خ. معلم، ساختمان  قم:

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، نشر پژوهشگاه 

 3715616439 علوم و فرهنگ اسالمي. كد پستي:

 02537832833 دورنگار: 02537832833 تلفن:

 هايدانشگاهپژوهش  

. 39فلکه دانشگاه، برج بلور، ط. همکف، پ.  تبریز :

 04133250248 تلفن: 5156913616 كد پستي:

 04133250248 دورنگار:

 پل  

نژاد، بين خ. دانشگاه و خ.  خ. انقالب، خ. لبافي تهران:

 . كد پستي:4، واحد 2، ط. 174فخررازي، پ. 

 دورنگار: 02166469608 تلفن: 1314883916

02166972818 

 پيدایش  

خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري  تهران:

 تلفن: 1314733963 . كد پستي:86پ.  غربي،

 02166401514 دورنگار: 02166970270

 پيشروان  

. كد 59پ.  ،خ. وحيد نظري ،خ. انقالب تهران :

 02161094311 تلفن: 1314764966 پستي:

 02161094182 دورنگار:

 مدارپيشگامانپژوهش  

خ. كریم خان زند، خ. ماهشهر، نبش یگانه،  تهران:

 1584733336 ، ط. سوم. كد پستي:12، واحد 3پ. 

 02188345218 دورنگار: 02188345217 تلفن:

 پيكریحان  

خ. شهدا، نبش الله ششم، ساختمان غنچه،  گرگان:

 تلفن: 4913713934 ط. دوم. كد پستي:

 01732239098 دورنگار: 01732239098

 تختجمشيد  

فلکه شهرداري، خ. پيروزي، جنب بانک  شيراز:

روي مهمانپذیر دریا، ط.  پيروزي، روبه تجارت شعبه

 جمشيد. كد پستي:  اول، انتشارات تخت

 دورنگار: 07132245401 تلفن: 7137673996

07132245401 

 تسلط  

خ. شریعتي، باالتر از ميرداماد، خ. زیبا، جنب  تهران :
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 پارک نصر، سراي محله قبا ، ط. اول. كد پستي:

 نگار:دور 02122858304 تلفن: 1639966711

02122858304 

 تيمورزاده  

، ط. 111م. هفت تير، خ. كریمخان زند، پ.  تهران:

 سوم شرقي، انتشارات تيمورزاده. كد پستي:

 دورنگار: 02188809090 تلفن: 1597985735

02188809898 

 جمال  

 . كد پستي:422، ک. نهم، پ. 21خ. معلم، معلم  قم:

 دورنگار: 02537742528 تلفن: 3715797744

02537837074 

 جنگل  

نژاد،  فروردین، خ. لبافي 12م. انقالب، خ.  تهران:

 . كد پستي:185نرسيده به منيري جاوید، پ. 

 دورنگار: 02166482830 تلفن: 1314965154

02166482830 

 حلي  

، ک. براتي، نرسيده به م. فردوسي، خ. انقالب تهران:

 1131856646 . كد پستي:14واحد، 7ط.، 16پ.

 02189788170 دورنگار: 02166737338 :تلفن

 خورشيدباران  

م. جمهوري، بزرگراه نواب، خ دامپزشکي، بين  تهران:

 . كد پستي:2، واحد 236. خوش و قصرالدشت، پ

 دورنگار: 02166872686 تلفن: 1346687964

02189771212 

 دانژه  

خ. استاد مطهري، خ. سليمان خاطر، ک.  تهران:

 تلفن: 1578635811 پستي: . كد4/2اسالمي، پ. 

 02188842543 دورنگار: 02188846148

 دانشبنياد  

نژاد و  خ. انقالب، خ. منيري جاوید، بين لبافي تهران:

 1314933744 . كد پستي:10جمهوري، ساختمان 

 02166414294 دورنگار: 02166414294 تلفن:

 دانشگاهعلوماسالميرضوي  

نشگاه علوم دا ،صحن هدایت ،حرم مطهر مشهد:

مدیریت مركز پژوهش دانشگاه. كد  ،اسالمي رضوي

 05132257089 تلفن: 9134843333 پستي:

 05132230772 دورنگار:

 ايدانشگاهفنيوحرفه  

اتوبان شهيد بابایي، لویزان، خ. شهيد شعبانلو،  تهران:

م. شهيد احمد ازگلي، دانشگاه فني و حرفهاي. كد 

 دورنگار: 1-02142350100 تلفن: 0 پستي:

02188190144 

 دفترنشرفرهنگاسالمي  

، خ. آزادي، پاسداران، م. هروي، خ. وفامنش تهران:

 . كد پستي:23خ. افتخاریان، ک. مریم، پ. 

 دورنگار: 22940054-021 تلفن: 1669747414

02122956401 

 راهاندیشه  

زاده جنوبي،  م. انقالب، اول خ. آزادي، جمال تهران:

 تلفن: 1313884471 . كد پستي:7پ.  ک. جمشيد،

 02166924517 دورنگار: 02166421542

 رایکا  

. 3خ. شهيد حاجي اصغري، ک. داوري، پ.  ميانه:

 04152226196 تلفن: 5314747391 كد پستي:

 04152226196 دورنگار:

 زرینه  

، 17ب. ایمان جنوبي، خ. شهيد شيخي، ک.  شيراز:

 7185883155 دومين پ.، سمت چپ. كد پستي:

 07138422418 دورنگار: 07138320736 تلفن:

 زندگيشاد  

، 28، پ. 8مرزداران، سرسبز جنوبي، گلدیس  تهران:

 تلفن: 1464663944 . كد پستي:3ط. 

 02144278631 دورنگار: 02144278631

 سازوکار  

فروردین، خ. شهداي  12خ. انقالب، خ.  تهران:

، ط. اول. كد 1. بست گرانفر، پ ژاندارمري غربي، بن

 02166461900 تلفن: 1314665764 پستي:

 02142694577 دورنگار:

 سامآرام  

بست بهار، درب چهارم. كد  فلکه ساعت، بن سميرم:

 03153660858 تلفن: 8139947384 پستي:

 03153660858 دورنگار:
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 سانازوسانيا  

خ. ولي عصر، باالتر از سه راه زعفرانيه، خ.  تهران:

 ، ط. دوم. كد پستي:24/1ش ستاره، پ. طوس، نب

 دورنگار: 02122722508 تلفن: 1961753166

02122722508 

 سبقتبرتر  

 . كد پستي:106، پل. 28هاشميه  مشهد:

 دورنگار: 05138848400 تلفن: 9178634874

05138818445 

 سپيدبرگ  

خ. انقالب، خ. فخررازي، بعد از خ. شهداي  تهران:

، ط. اول، 2داریان، پ.   فاتحي ژاندارمري، ک. شهيد

 تلفن: 1314734844 . كد پستي:13واحد 

 02166493034 دورنگار: 02166954457

 ستوده  

 . كد پستي:25خ. طالقاني، خ. ارگ جدید، پ.  تبریز:

 دورنگار: 04135567818 تلفن: 5137778771

04135552458 

 سخنکده  

. 1واحد م. انقالب، بازار بزرگ كتاب، ط. دوم،  تهران:

 02166962842 تلفن: 1314653463 كد پستي:

 02166962841 دورنگار:

 سخنوران  

م. انقالب، خ. كارگر شمالي، بعد از ادوارد  تهران:

 ، ط. اول. كد پستي:1407براوان، شماره 

 دورنگار: 02166476306 تلفن: 1417943134

02166476306 

 سمت  

دگار بزرگراه جالل آل احمد، غرب پل یا تهران:

 امام)ره(، سازمان مطالعه و تدوین )سمت(. كد پستي:

 دورنگار: 02144246260 تلفن: 1463645851

02144246260 

 )سيبصادق)ع  

م. رسالت، خ. شهيد مدني، بين ایستگاه مترو  تهران:

 132فدک و گلبرگ، روبه روي بانک ملي ایران، خ. 

 زنگ اول. كد پستي: 10شهيد مير غضنفري، پ. 

، 02177259020 تلفن: 1635973811

 02177034515 دورنگار: 02177034515

 شرکتانتشاراتسورهمهر  

، انتشارات 23زیر پل حافظ، خ. رشت، پ.  تهران:

 تلفن: 1591817811 سوره مهر. كد پستي:

 02166469951 دورنگار: 02166460993

 شرکتانتشاراتویژهنشر  

ي )ویال(، ک. خ. انقالب، خ. شهيد نجات الله تهران:

 تلفن: 1599686411 . كد پستي:1هواپيمایي، پ. 

 02188910430 دورنگار: 02188910091

 شرکتنشرفراروان  

زاده شمالي، باالتر از  م. انقالب، خ. جمال تهران:

 . كد پستي:4، واحد 311چهارراه نصرت، پ. 

 دورنگار: 02166437753 تلفن: 1418853756

02166900299 

 شميسا  

جنب آپارتمان ، متري8ک.3فاز، شهرک شهاب :اهر

 تلفن: 5451445571 طوبي. كد پستي:

 04144340427 دورنگار: 04144340427

 صابرین  

 .ک. مرجان .(5شهيد عليزاده) .خ ،فاطمي .خ تهران:

 تلفن: 1415674111 . كد پستي:1پ. 

 02188976494 دورنگار: 02188968890

 ضریحآفتاب  

، دفتر مركزي موسسه 8امام خميني  مشهد:

هنري و انتشاراتي ضریح آفتاب. كد  _فرهنگي 

 05132280166 تلفن: 9133714165 پستي:

 05132212224 دورنگار:

 طالیي  

سرپرست جنوبي، ک. پارس،  .خ. طالقاني، خ تهران:

 تلفن: 1416893571 . كد پستي:2، واحد 11پ. 

 02166415233 دورنگار: 02166483066

 عميدي  

. 40خ. امام، بازار بزرگ تربيت، ط. پایين، پ.  :تبریز

 04135535961 تلفن: 5133836657 كد پستي:

 04135535961 دورنگار:

 غنچه  

م. انقالب، خ. انقالب، خ. دوازدهم فروردین،  تهران:

 . كد پستي:4، واحد 16ک. الوندي، پ. 
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 دورنگار: 02166480363 تلفن: 1314833574

02166488467 

 تانهفراگيرهگم  

خ. شریعتي، باالتر از بانک كارگشایي، ابتداي  همدان:

 تلفن: 6517693138 ک. مهر. كد پستي:

 08132517252 دورنگار: 08138332873

 فرنام  

. كد 37695، پ. 14خ. شهيد دوران، ک.  شيراز:

 07137237098 تلفن: 7157837695 پستي:

 07137237098 دورنگار:

 فرهنگعامه  

، مجتمع 14هيد باهنر، بحرالعلوم شهرک ش كرمان:

 ، واحد زیرزمين. كد پستي:1مس، بلوک 

 دورنگار: 02166971761 تلفن: 1314756374

02166971761 

 فرهنگمردم  

هشت بهشت شرقي، خ. الهور، خ. بالل  اصفهان:

. كد 81بست شفيعي، پ.  شرقي، ک. اميني، بن

 03132301311 تلفن: 8156676881 پستي:

 03132303356 دورنگار:

 فرین  

خ. تهران نو، باالتر از چهارراه خاقاني، خ.  تهران:

 . كد پستي:10، واحد 22شهيد صدیقيان، پ. 

 دورنگار: 02177812155 تلفن: 1745873753

02177431258 

 قدیاني  

خ. شهداي ، فروردین 12خ. ، انقالب تهران:

 1314733861 . كد پستي:90پ.، ژاندارمري شرقي

 02166403264 دورنگار: 02166404410 تلفن:

 کانونپرورشفکريکودکانونوجوانان  

-22خ. بهشتي. خ. خالد اسالمبولي.شماره  تهران:

 تلفن: 1511647416 . كد پستي:24

 02188715545 دورنگار: 02188715545

 کتابابرار  

م. آزادي، خ. آزادي، نرسيده به بزرگراه یادگار  تهران:

، 5ع شرقي م. دكتر هوشيار، پ. امام، خ. شهيدان، ضل

 تلفن: 1343643373 . كد پستي:2واحد 

 02189775204 دورنگار: 02166157338

 کتابنيستان  

بزرگراه صدر، خ. قلندري جنوبي، نبش  تهران:

 ، زنگ نيستان. كد پستي:2بست ششم، پ.  بن

 دورنگار: 02122612443 تلفن: 1939667933

02122612445 

 درمانيکتاب  

م. انقالب، خ. كارگر جنوبي، ک. كامياب،  ران:ته

 تلفن: 1318794755 . كد پستي:2بست یکم، پ.  بن

 02166928429 دورنگار: 02166423370

 کلكمعلمساجدي  

. كد 12خ. آزادي، خ. نوفالح، ک. نوري، پ.  تهران:

 02166423344 تلفن: 1313766174 پستي:

 02166423322 دورنگار:

 کليدآموزش  

فروردین جنوبي، بعداز  12خ. انقالب، خ.  ان:تهر

چي، شماره  بست فتوره تقاطع آذربایجان، انتهاي بن

 تلفن: 1316955813 ، ط. اول. كد پستي:10

 02166956012 دورنگار: 02166419732

 کيميااثر  

خ. انقالب اسالمي، خ. فخر رازي، خ. وحيد  تهران:

، واحد ، ط. سوم 1بست فرزانه، پ.  نظري غربي، بن

 تلفن: 1314714928 . كد پستي:9

 دورنگار: 02166963571-02166963572

02166489326 

 گسترشعلومنوین  

، واحد eخ. دانشگاه آزاد، مجنمع بهداشت  بجنورد:

 تلفن: 9419893451 . كد پستي:101

 02166968463 دورنگار: 05832251036

 گلآذین  

پ.  ،نژاد افيخ. ابوریحان ـ خ. لب ،خ. انقالب تهران:

 1315634755 . كد پستي:4واحد  ،ط. اول، 146

 02166970817 دورنگار: 02166970816 تلفن:

 گيسا  

كارگر جنوبي، ک. رشتچي، پ.  .انقالب، خ .م تهران:

 تلفن: 1313975446 . كد پستي:1، رنگ 1، واحد 7

 02166125823 دورنگار: 02166125724
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 ماهواره  

. كد 4، واحد 50لستون، پ. م. فاطمي، خ. چه تهران:

  02188392267 تلفن: 1431673785 پستي:

 مبتکران  

خ. فخر رازي، خ. وحيدنظري. كد ، م. انقالب تهران:

 02161094311 تلفن: 1314764965 پستي:

 02161094182 دورنگار:

 محرابقلم  

فروردین، خ. شهداي  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 1314733663 . كد پستي:104ژاندارمري، پ. 

 02166465201 دورنگار: 02166490879 تلفن:

 مرآت  

ابتداي خردمند شمالي، پ.  خ. كریمخان زند، تهران:

 تلفن: 1585814386، ط. چهارم. كد پستي:80

 02188813519 دورنگار: 02188821500

 مکتباسنوند  

خ. اوحدي، سه راه اوحدي، ابتداي قم شمالي،  مراغه:

نگسراي سرو )نشر مکتب ، پخش كتاب فره8پ. 

 تلفن: 5513916484 اسنوند(. كد پستي:

 04137249943 دورنگار: 04137249943

 ملرد  

عظيميه، پامچال جنوبي، خ. شهيد حسيني،  كرج:

 تلفن: 3155635748 . كد پستي:23پ. 

 02632567567 دورنگار: 02632567567

 مهروماهنو  

چهارراه  فروردین، بعد از 12خ انقالب، خ  تهران:

 . كد پستي:37لبافي نژاد، ک. مينا، پ. 

 دورنگار: 02166968589 تلفن: 1314945481

02166408400 

 مهرسا  

 .كارگر جنوبي. قبل از خ .م. انقالب. خ تهران:

انتشارات مهرسا. ، ط. اول، 1 .جمهوري. ک. صابر. پ

 02166493465 تلفن: 1314933781 كد پستي:

 02166481989 دورنگار:

 سسهانتشاراتاميرکبيرمؤ  

خ. جمهوري، م. استقالل )چهارراه مخبرالدوله  تهران:

سابق(ضلع جنوب شرقي ساختمان انتشارات 

 اميركبير ط. سوم كتابهاي شکوفه. كد پستي:

 دورنگار: 02133926622 تلفن: 1143817818

02133926622 

 )مؤسسهآموزشيوپژوهشيامامخميني)ره  

. 38(، پ. 24ا(، ک. ممتاز )خ. صفائيه )شهد قم:

 02537742326 دورنگار: 02537740267 تلفن:

 مؤسسهخانهکتاب  

كد . 1080انقالب، بين صبا و فلسطين، پ.  تهران:

 02188318653 تلفن: 1315773411 پستي:

 02188318653 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگي،هنري،پژوهشيتاریخادبيات

  کودکان

، درب 26، خ. شایان، پ. 23آباد، خ.  یوسف تهران :

 تلفن: 1433834373 سمت چپ. كد پستي:

 02188718758 دورنگار: 02188718757

 مؤسسهفرهنگيآرمانرشد  

و ابوریحان، پ.   انقالب، بين خ. دانشگاه خ.  تهران:

. كد 38، واحد 10، ساختمان فروردین، ط. 1182

 02166486013 تلفن: 1315693567 پستي:

 02166486011 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگيدارالحدیث  

خ. معلم، روبروي اداره برق، نبش ، چهار راه شهدا قم:

 . كد پستي:37740523تلفن:  .125، پ. 12ک. 

 دورنگار: 02537740545 تلفن: 3715616385

02537740571 

 مؤسسهفرهنگيفاطمي  

، م. فاطمي، خ. جویبار، خ. ميرهادي شرقي تهران:

 تلفن: 1415884741 ستي:. كد پ2واحد 14پ. 

 02188944051 دورنگار: 02188945545

 مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان  

خ. سپهبد قرني، نرسيده به پل كریمخان زند،  تهران:

 . كد پستي:8ک. شهيد حقيقت طلب، شماره 

 دورنگار: 02188800324 تلفن: 1598857911

02188903809 

 مؤسسهفرهنگيمناديتربيت  

تر از خ. طالقاني،  الهي، پایين تاد نجاتخ. اس تهران:

 تلفن: 1599813813 . كد پستي:26ک. بيمه، پ. 

 02188894290 دورنگار: 02188894296
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  جوان

خ. حافظ، خ. جامي، خ. شهيد محمدبيک، پ.  تهران:

 تلفن: 1137834665 ، ط. دوم. كد پستي:14

 02166753226 ر:دورنگا 02161978000

 مينوفر  

، 116، پ. 69/1ب. جالل آل احمد، جالل  مشهد:

 (. كد پستي:91895-1755آقاي سليماني )ص.پ: 

 دورنگار: 05138323553 تلفن: 9188144958

05138323553 

 نخستين  

فروردین، تقاطع روانمهر،  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 تلفن: 1314713115 . كد پستي:227شماره 

 02166418979 دورنگار: 02166498148

 نسلنواندیش  

خان زند،  م. ولي عصر، ابتداي خ. كریم تهران :

 ، ط. اول. كد پستي:308ساختمان كيميا، پ. 

 دورنگار: 02188942247 تلفن: 1593854745

02188942249 

 نوآور  

م. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي  تهران:

ساختمان ایرانيان،  ژاندارمري، نرسيده به خ. دانشگاه،

 1314764518 . كد پستي:6، ط. دوم، واحد 58پ. 

 02166407231 دورنگار: 02166484191 تلفن:

 ورزش  

فروردین، خ. وحيد نظري  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 . كد پستي:3، ,واحد 100شرقي، پ. 

 دورنگار: 02166481243 تلفن: 1314713914

02166975697 

 هنراول  

 . كد پستي:139ار، خ. نصر، ک. سينا، پل. گلک تبریز:

 دورنگار: 04133284738 تلفن: 5156946641

04133284738 

 هوپا  

، 3/1م. فاطمي، خ. بيستون، ک. دوم الف، پ.  تهران:

 تلفن: 1431653765 ط. دوم غربي. كد پستي:

 02188964615 دورنگار: 02188964615

 یارمانا  

 . كد پستي:46. ، پ19خ. مهرآباد، كوي  اصفهان:

 دورنگار: 03132616360 تلفن: 8158938131

03132603501 

 

 

 



 


