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اين فهرستگان، حاوي گزيده اي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است كه در سال گذشته در دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي مورد 
بررسي قرار گرفته است. چنان كه ديده مي شود، بخش قابل توجهي از اين منابع، شامل منابع مكتوب و به عبارت ديگر كتاب  هاي آموزشي 
و تربيتي است. فهرست كامل كتاب هاي آموزشي مناسب سال، همانند گذشته در كتابنامه هاي رشد دسته بندي و عرضه شده است كه 
نسخه هاي الكترونيكي اين كتابنامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان كتاب قابل دستيابي و مطالعه است. براي ديدن اين كتابنامه ها و 

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

■ چرا فهرستگان؟
از سال 1395، بحمداهلل امكان انتشار فهرستگان رشد )كه شامل گزيده اي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است( به تعداد آموزشگاه هاي 
كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار مي رود با اين فهرست گزيده، يافتن منابع آموزشي مورد نياز 
به ويژه براي معلمان آسان تر از پيش باشد و پيامدهاي مثبت آن انشاءاهلل در آينده نزديک آشكار شود. در اين فهرستگان، خوشبختانه منابع 

آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب در يک جا و در كنار هم به مدارس معرفي شده اند. 

■ آيا كتاب درسي كافي نيست؟ 
برخي استفاده از منابع آموزشي تكميلي را با وجود كتاب هاي درسي مفيد نمي دانند. اين تصور نادرست است. اين كار يک دليل ساده 
دارد؛ چون كتاب درسي معمواًل براي سطح متوسط دانش آموزان نوشته مي شود و در يک كالس درس همواره دانش آموزاني هستند كه 
باالتر از سطح متوسط يا به داليلي پايين تر از آن قرار دارند. طبيعي است كه گروه دوم نياز به تمرين و تكرار بيشتري دارند؛ در حالي 
كه فرونشاندن تشنگي و عالقه گروه اول با معرفي منابعي باالتر از سطح كالس ميسر است و اين وظيفه يک معلم كاردان است كه 
شاگردانش را شناسايي و به هر يک منابع مناسب او را معرفي كند. منابع آموزشي و كمک درسي، كم و بيش، در همة كشورهاي دنيا 

مورد استفاده قرار مي گيرند!
نكته مهم ديگر اين است كه استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايي مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جاي متن 

ِصرف، مي تواند كيفيت يادگيري را افزايش دهد.
البته "جايگزين كردن كتاب هاي كمک درسي به جاي كتاب درسي" قطعاً كاري نادرست است و از آن ناپسندتر، "اجباري" كردن استفاده 
از منابع آموزشي و تربيتي و تحميل هزينه هاي اضافي به خانواده هاست. هيچگاه و در هيچ شرايطي نبايد اصل اختياري بودن استفاده از 

منابع آموزشي ناديده گرفته شود.
فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب/  دوره  آموزش متوسطه اول                                      

مقــد مـــه                                      



فهرستگانمنابعآموزشيوتربیتیمنتخب4

■ مرجعي مطمئن براي معلم
با توجه به تنوع و فراواني منابع از سويي و مشغله هاي زياد مربيان، وجود اين فهرستگان، كه در آن منابع آموزشي و تربيتي جديد 
بررسي و مناسب ترين آن ها معرفي شده، حقيقتاً غنيمتي بزرگ است. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا 
با برنامه هاي آموزشي اين منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 منبع، براي دانش آموزان يا 
همكاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعي است كه يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار كمتري را مي تواند بررسي 

و با هم مقايسه كند. البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان مدرسه است.

■ منابع آموزشي مناسب را از كجا تهيه كنيم؟
در معرفي هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده شده است. براي تهيه منابع مي توان با مراجعه به انتهاي 

فهرستگان، با ناشر يا توليد كنندگان آن ها تماس گرفت.
 

■ درباره اين فهرستگان
در فهرستگاني كه پيشرو داريد تعداد 98 )109 جلد( عنوان كتاب آموزشي و تربيتي و 16 عنوان منبع آموزشي غير مكتوب معرفي شده 
است. كتاب هاي معرفي شده براي نخستين بار در سال 1396 يا يک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بين 508  كتاب مناسب گزيده 
شده اند. همچنين از كتاب هاي معرفي شده، 67 عنوان كمک آموزشي، 12 عنوان كمک درسي و 19 عنوان تربيتي )ادبيات داستاني( است.

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

خوانندگان آسان مي كنند. شماره هايي كه در اين بخش آورده شده است، ناظر بر شماره رديف منابع در فهرستگان است. 

■ همكاران ما در اين فهرستگان
چنانكه گفته شد كارشناسان و ارزيابان زيادي در ارزيابي منابع آموزشي با ما همكاري ميكنند. در اين بخش نام همكاراني كه در ارزيابي 

منابع اين فهرستگان ما را ياري داده اند، به تفكيک موضوع آورده شده است:
■ ادبيات فارسي: زهرا فاميل تخمه چي، علي رضايي، مرجان سجودی، زهرا سلطانی مطلق، حسين قاسم پور مقدم،  ابراهيم هداوندميرزايي

■ پيام هاي آسماني: عالءالدين اعاليي، سيدمحمد دلبري، ياسين شكراني، محمود فروزانفر
■ تربيت بدني: طيبه ارشاد، معصومه سلطان رضوانفر، علي شاه محمدي، رويا طالبي

■ تفكر و سبك زندگي: ميترا دانشور، روفيا دهقان منشادي،  محمود معافي
■ داستان: محمدحسن حسيني، محمدعلي قرباني، مهري ماهوتي، محمد مهدوي شجاعي، حبيب يوسف زاده 

■ رياضي: محمد اميري، زهرا جالل، سپيده چمن آرا، محمدرضا سيدصالحي، فرخنده متين آرا، سميه سادات ميرمعيني
■ زبان انگليسي: سيمين اسالمي فارساني، فريبا پيوندي، رضا خيرآبادي، سيدبهنام علوي مقدم، شيرين كمالي عراقي، سعيد معظمي گودرزي 

■ شعر: حسين احمدي، محمدحسن حسيني، مهري ماهوتي 
■ عربي: عادل اشكبوس، عالءالدين اعاليي، مهدي پركاري

■ علوم تجربي: مريم انصاري، حسن حذرخاني، مينا ساكن شفت، غالمرضا شمسايي زفرقندی،  مهرناز صادقي، فاطمه طالبي 
آشتياني، مريم عابديني، بتول فرنوش، مرجان كلهر، اكبر گودرزي
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■ علوم تربيتي: محمدرضا حشمتي، ناهيد دهقان طرزخاني، روفيا دهقان منشادي، عليرضا غالمی، فروغ مزارعی، محمود معافي
■ قرآن: عالءالدين اعاليي، رضا نباتي

■ كار و فناوري: محسن كياالشكي، عبداهلل مبينی كشه، معصومه نوروزي، مهربان نجفی 
■ فني نرم افزار: مريم آزادي، شهناز امين، شادي امينيان، مرتضي سلطاني همايون، زهرا سليمي زاده، محمدرضا شكرريز، الهام مهرآميز 

■ فني فيلم: نفيسه فرشته حكمت، وحيد گلستان، مهدي مختاري، سيد امير هاشمي 
■ مرجع: اكرم عيني

■ مطالعات اجتماعي: مسعود جواديان سالمي، اعظم صحرايي، اكرم عليخاني، زهرا مروتي، سوسن نوروزي
■ هنر: مرضيه پناهيان پور، عالءالدين كياالشكي

■ راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک كتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات به ما مي گويد كه كتاب چه محتوايي 
دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مكتوب، به جاي ناشر )توليد كننده( به جاي سال نشر )سال ساخت( و به 

جاي چكيده )معرفي( آورده شده است. 

برای بيان ديدگاه های خود درباره اين فهرستگان، به نشانی تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالی، شماره 270، ساختمان 
شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، دبيرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی مكاتبه فرماييد يا با شماره 

تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرماييد. 

چكيده

مؤلف

قطع كتابمجموع صفحات  محل نشر: ناشر، سال نشر

شمارة مدخل

دانش آموز

كليدواژهمخاطب پايه تحصيلی

نويسنده در كتاب حاضر اطالعاتی دربارۀ تاريخچة آتش نشانی و تجهيزات مربوط به آن ارائه كرده است. ماشين های آتش نشانی 
ويژه، امدادرسانی در جاده و جنگل، عمليات نجات و پاک سازی، واحد به دام انداختن و جمع آوری جانوران، زمين  لرزه، آتش گرفتن 
سوخت و انفجار مواد شيميايی از جمله مباحث مطرح شده است. در تمام صفحات تصاويری از آتش نشان ها و انواع عمليات 

گنجانده شده است. 

فرانكو، كتی60.

رحلی28ص تهران: محراب قلم. 1396

خدمات امدادی، ادبيات كودک  هفتم، هشتم، نهم
و نوجوان

نام مجموعه

شگفتی های جهان

 نام كتاب

آتش نشان ها

مترجم

مهناز عسگری



فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب 6

1. هاشمی مرعشی ارسنجانی، سيد عبدالعلی/ هاشمی، بتول. ميوه از درخت: كتاب آموزشی دست ورزی فارسی پايه 
نهم. شيراز: شهر راز. 1396. 200ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: آزمون ها، پرسش ها وپاسخ ها، ادبيات فارسی، تمرين ها  

چكيده: كتاب حاضر شامل جدول ها، تمرين ها و پژوهش های گروهی مبتنی بر كتاب درسی است. هر درس شامل 
جدولی مربوط به واژه ها و كنايه های متن است كه دانش آموز بايد معنی آن ها را از واژه نامه های پايان كتاب درسی 
پيدا كند و بنويسد. در هر درس پس از ارائه نكات مهم، پرسش های چهارگزينه ای و جای خالی گنجانده شده است. 
در انتهای هر فصل، آزمونی برای تثبيت يادگيری و يک آزمون جامع برگرفته از آزمون های استانی آمده است. در آخر 
كتاب، اطالعاتي درباره تاريخ ادبيات به صورت جدول بازی و سرگرمی، واژه نامه و فرهنگ كنايه ها گنجانده شده است. 

2. حيات بخش، علی/ ذوقی، رؤيا. كار: كتاب كار فارسی نهم. تهران: بين المللی گاج. 1396. 146 ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلي: نهم

كلمات كليدي: تمرين ها، مواد درسی، ادبيات فارسی، دانش آموزان

چكيده: پرداختن به اصل"لحن" در خواندن، نوآوری در آموزش"تاريخ ادبيات" و همچنين توجه به "درک مطلب" 
از مواردی است كه در اين كتاب به آن ها اشاره شده است. كتاب حاضر، تلفيقی از آموزش و فعاليت است و در آن 
آموزش واژگان، مسائل درسی و مطالب مهم زبانی و ادبی در كنار هم آمده اند. بخش های آموزشی و درس نامه 
كتاب، فعاليت محور است و دانش آموز را به مشاركت در فرآيند آموزش ترغيب می كند. برای ايجاد تنوع، مطالب 

كتاب با سرفصل های ابتكاری تدوين شده است. 

3. پارسازاده، محمد عيسی/ عباسی، زهرا/ اقبالی، كبري. كيميای ادب: نگاهی از روساخت به ژرف ساخت 
فارسی نهم ويژه تيزهوشان و مسابقات علمی ادبی. مشهد: آفرنگ شرق. 1396. 272 ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلي: نهم

كلمات كليدي: ادبيات فارسی، آزمون ها، تيزهوشان

چكيده: كتاب حاضر بر اساس مفاهيم كتاب درسی تدوين شده و شامل آزمون های ورودی مدارس تيزهوشان، 
نمونه دولتی، المپيادها و... است. واژگان و اصطالحات دشوار متن درس ها، نكته هاي زباني و ادبی، تاريخ ادبيات 
و پرسش های چهار گزينه ای در پايان هر فصل آمده است. همچنين نمونه هايی از آزمون های المپياد و سنجش 

استانی چند سال اخير در كتاب آمده است.

ويژه  جست وجو،  شوق  خواندن،  لذت  فراگير:  يادگيری  بسته  مينو.  طاهری،  مرتضی/  مجدفر،   .4
دانش آموزان پايه های هفتم و هشتم. تهران: مرآت. 1396. 83ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلي: هفتم، هشتم

كلمات كليدي: آزمون ها، پرسش ها وپاسخ ها، ادبيات فارسی، تمرين ها  
 

چكيده: "پرلز"  يک آزمون جهانی است كه توسط انجمن بين المللی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و با هدف 
سنجش توانايی خواندن و درک مطلب برای دانش آموزان همه كشورهای جهان طراحی شده است. اين آزمون به 
دنبال آن است كه متوجه شود دانش آموزان تا چه ميزان مي توانند فرم هاي گوناگون نوشتاري را درک كنند، ابعاد 
و اليه هاي متون را تميز دهند و از خواندن به مثابه يک تجربه ادبي براي به دست آوردن اطالعات و استفاده از 

محتواي آن در تغيير زندگي روزمره خود بهره بگيرند. 

ادبيات فارسـی                                      
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احكام(  )مسابقات  دانش آموزان  احكام  آموزش  احكام:  زالل  مهدی.  صميمی،  رضا/  جعفری،   .5
متوسطه اول و دوم. مشهد: ضريح آفتاب. 1396. 44ص. رقعی. 

مخاطب:  معلم 
كلمات كليدي: فقه، احكام اسالمی، دانش آموزان، ادبيات كودک و نوجوان 

چكيده: هر فردی كه به سن تكليف شرعی می رسد و از نظر دين اسالم بالغ می شود، بايد مسائل متعددی را 
رعايت كند و از امور بسياری بپرهيزد. فراگيری احكام از نظر قرآن، سنت و از ديدگاه علما و مراجع ضرورت دارد. 
نويسنده در اين كتاب احكام را به دانش آموزان آموزش می دهد. اقسام احكام، شرايط تكليف، تقليد، راه تشخيص 

مجتهد اعلم، پاک كننده ها و نجاسات از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب اند. 

6. ضيايی تربتی، زهرا. نهادينه كردن آموزه های دينی در مدارس. تهران: سرمستان. 1395. 292ص. رقعی. 
مخاطب:  معلم 

كلمات كليدي: تعليمات دينی، آموزش و پرورش، مدارس 

چكيده: دين داری و نقش دين در جامعة معلمان و دانش آموزان از مباحثی است كه در اين كتاب به آن اشاره 
می شود. نويسنده معتقد است كه با توجه به رابطة معلمان و دانش آموزان و نقش الگويی معلمان، آن ها بيشترين 
تأثير را بر نگرش دانش آموزان دربارۀ دينداری می گذارند. خواننده با مطالعة اين كتاب با روش های كاربردی از 
جمله روش تلقين، روش تكريم شخصيت، روش بازی و روش های اصالح و تغيير رفتار در تعليم و تربيت اسالمی 

در كالس های آموزشی و برنامه های مدارس آشنا می شود. 

7. قلندريان، حميد/ خواجه بيدختی، طيبه. هميار معلّم : روش های نوين تدريس. مشهد: چشمه سخن. 
1395. 224ص. وزيری. 

مخاطب:  معلم 
كلمات كليدي: روش تدريس، تعليمات دينی، آموزش والدين 

چكيده: نويسنده در كتاب حاضر روش های گوناگون تدريس موفق درس پيام های آسمان و تجربه های به 
دست آمده در اين زمينه را بررسی و مطرح می كند. در فصل اول كتاب، اصول حاكم بر برنامة تعليم و تربيت 
دينی دورۀ اول متوسطه در قالب جدول و به تفكيک هر پايه بررسی شده است. سپس، شيوه نامة ارزشيابی، 
روش تدريس، مراحل اجرا و روش يادگيری مشاركتی آمده است. در فصل های دوم، سوم و چهارم ضمن بيان 
اهداف كلی، جزئی و رفتاری هر درس، بهترين روش های تدريس پيشنهادی و شيوه های اجرايی مناسب ارائه 

شده است. 

8. رمضانی، احسان/ رمضانی، علی رضا. همراه با علم، همگام با دانشمندان: آلفرد نوبل. تهران: كتاب تارا. 1396. 
40ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: سرگذشتنامه، دانشمندان، آزمايشگاه، اختراعات علمی، اكتشافات علمی 

چكيده: نشر خبر اختراع »ژلة انفجاری« توسط "آلفرد نوبل"، انقالبی در زمينة مواد منفجره ايجاد كرد و سيل 
درخواست های خريد به سوی آلفرد سرازير شد. ژلة انفجاری مزيت های فراوانی داشت؛ از جمله اينكه نه تنها عامل 
تكامل نمونه های قبلی مواد منفجره بود بلكه ارزان تر تمام می شد، حمل و نقل آن ساده تر بود و انعطاف الزم برای 
بسته بندی به نحو دلخواه را داشت. نويسنده در اين كتاب از آغاز زندگی آلفرد نوبل، پدر ديناميت را تا كشف ديناميت 

و تكامل آن، ساخت فشنگ تا وصيت نامه و توقف در آخرين ايستگاه زندگی را تشريح كرده است. 

پيـام های آسمـانی                                      

تاريـخ عـلم                                      
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9. پاسكال، ژانت ب. آيزاک نيوتن چه كسی بود؟. آرش ظهوريان پردل . تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 
1396. 100ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: سرگذشت نامه ها، دانشمندان، ادبيات كودک و نوجوان 

چكيده: مطالعة زندگی نامة مشاهير مورد توجه بسياری از افراد به ويژه نوجوانان و جوانان است. نويسنده در كتاب 
حاضر با نگاهی داستان گونه و با ارائة اطالعاتی دقيق به شرح زندگی "آيزاک نيوتن" پرداخته است. در هر صفحه 
برای شرح داستان از تصاوير ساده استفاده شده است. نيوتن چه كسی بود، پسركی تنها، دانشگاه كمبريج، تلسكوپ 

شگفت انگيز، كتاب بزرگ نيوتن، قوانين حركت و.. از مباحث مطرح شده در اين كتاب است. 

10. رمضانی، احسان/ رمضانی، علی رضا. همراه با علم، همگام با دانشمندان: ابوريحان بيرونی. تهران: كتاب 
تارا. 1396. 40ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: دانشمندان ايرانی، نجوم، زندگی نامه ها 

چكيده: در اطراف خوارزم شهری به نام "بيرون"وجود داشت. اين شهر شاهد تولد كودكی بود كه سال ها بعد 
در علومی مانند ستاره شناسی، رياضی و گاه شماری از نوابغ و دانشمندان ايران و جهان شد. آثار و اكتشافات او در 
پيشرفت علم و دانش، نقش مؤثر و مفيدی داشت. او كسی جز محمد بن احمد ابوريحان بيرونی نبود. در كتاب 

حاضر زندگی اين دانشمند، كتاب ها و آثار علمی و افكار او بررسی شده است. 

11. برنان دموت، پاتريشيا. بيل گيتس چه كسی است؟. فروغ فرجود. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 
1396. 96ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: زندگی نامه ها، برنامه نويسی رايانه، شبكه های رايانه ای، علم رايانه 

چكيده: نويسنده در كتاب حاضر زندگی "بيل گيتس" را در قالب داستان شرح می دهد. "ويليام هنری گيتس سوم" در 
28 اكتبر سال 1955 ميالدی در شهر سياتل واشنگتن به دنيا آمد. او را در خانه، "تری" صدا می زدند اما مردم به او "بيل" 
می گفتند. خواندن تمام صفحات يک دانشنامه از اول تا آخر، مواجهه با اولين كامپيوتر يعنی ماشين تله تايپ، آغاز به تحصيل 
در دانشگاه هاروارد، ترک كردن دانشگاه و تأسيس شركت “مايكروسافت” از جمله اتفاقات زندگی بيل گيتس است. در 
ادامه، نويسنده به ميلياردر شدن بيل گيتس، ازدواج او، تولد فرزندانش و تأسيس بنياد خيرية او و همسرش اشاره می كند. 

12. كلی، ترو. پابلو پيكاسو چه كسی بود؟. فروغ فرجود. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1396. 96ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: سرگذشت نامه ها، نقاشی، ادبيات كودک و نوجوان، فعاليت های هنری 

چكيده: "پابلو پيكاسو" در طول زندگی طوالنی اش شاهد دو جنگ جهانی، اختراع برق، تلفن، راديو و تلويزيون، 
سينما، اتومبيل و هواپيما بود. پيكاسو آثار هنری زيادی خلق كرد، او نقاشی می كشيد، پوستر و كالژ درست می كرد، 
مجسمه هايی از سنگ، فلز و سراميک می ساخت. نويسنده در كتاب حاضر، در قالب داستان زندگی پيكاسو را شرح 
می دهد. كتاب در 9 فصل دوران كودكی، نوجوانی، جوانی، زندگی در پاريس، نقاشی های هولناک، ازدواج، جنگ و 

صلح، سفالگری و سال های آخر عمر او را بيان می كند. 

لم
ــ

 عـ
ـخ

ريـ
تا
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13. رمضانی، احسان/ رمضانی، علی رضا. همراه با علم، همگام با دانشمندان: زكريای رازی. تهران: كتاب تارا. 
1396. 40ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: علوم پزشكی، دانشمندان ايرانی، زندگی نامه ها 

چكيده: در بررسی تاريخ علم، به ويژه در زمينة پزشكی و همچنين مطالعة زندگی دانشمندان ايرانی، نام حكيم 
محمد بن زكريای رازی به چشم می خورد. رازی در دوران شكوفايی علم، دانش و فرهنگ و تمدن اسالمی- ايرانی 
متولد شد. اين كتاب از تولد اين دانشمند بزرگ و ورود او به مكتب خانه و مدرسه، كيمياگری، رساله ها، كتاب ها و 

نوآوری هايش در پزشكی تا پايان زندگی را شرح می دهد. 

14. واليتی، معصومه/ حقيقی، مينا/ ربانی، احمد. كودک رعنا، قامت زيبا. نجف آباد: مهر زهرا)س(. 1396. 
24ص. خشتی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: آسيب های ورزشی، ورزش، ادبيات كودک و نوجوان 

چكيده: كتاب حاضر به آموزش صحيح نگهداری بدن در وضعيت های مختلف و تمرين های مربوط به آن اختصاص 
دارد. حركت های اصالحی و تمرين های بدنی شاخه ای از علوم تربيتی و دانش كاربردی در جامعه است. افتادگی شانه، سر 
به جلو، كمر گود، انگشت شست كج و پای ضربدری از مشكالت حركتی مطرح شده در اين كتاب است. بعد از بيان هر 
مشكل و ناهنجاری، دربارۀ علل به وجود آمدن آن توضيح داده شده و تمرين های اصالحی و عوارض آن ناهنجاری نيز 

مطرح شده است. در هر صفحه بعد از توضيحات نحوۀ حركت صحيح به كمک تصاوير نمايش داده شده است. 

15. پاروآسين، امانوئل. چرا و چگونه: ورزش. مهناز عسگری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 
130ص. وزيری. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، علوم ورزشی، ورزش 

چكيده: نويسنده در اين جلد از مجموعة "چرا و چگونه" از تاريخ فوتبال تا هنرهای رزمی، از دو و ميدانی تا كشتی 
و از المپيک تا رويدادهای ورزشی ديگر را بررسی می كند. در اين كتاب، نويسنده اطالعاتی را در قالب 500 پرسش 
و پاسخ همراه با تصاوير، انيميشن و عكس های واقعی گردآوری كرده است. در هر صفحه يک كادر كوچک به 

ارائة مطلبی عجيب از دنيای ورزش اختصاص داده شده است. 

16. اسپلند، پامال/ ورديک، اليزابت. چاشنی های آدم بودن: افرادی كه برايشان مهم هستی!: داشته های 
نامرئی، حمايت، آنچه داريم و نمی دانيم/ به خودت افتخار كن!: داشته های نامرئی،هويت مثبت، آنچه داريم و 
نمی دانيم/ تالشت را بكن و بهترين خودت باش!: داشته های نامرئی، حد و حدود و انتظارات، آنچه داريم 

و نمی دانيم و... . سميرا ابراهيمی. تهران: ايران بان. 1396. 8ج. رقعي
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: كودكان ونوجوانان،  شبكه هاي اجتماعي،  روان شناسي خانواده، رفتاردرمدرسه  

چكيده: در اين مجموعه نويسنده دارايی ها را برای زندگی به چاشنی  برای غذا تشبيه كرده است. او معتقد است 
دارايی ها باعث می شوند هر فرد توانايی ها و مهارت های فردی و اجتماعی الزم برای رويارويی با مشكالت زندگی 
را كسب كند. نويسنده در هر جلد به پنج مورد به طور تخصصی اشاره كرده است. در هر جلد داستان هايی در ابتدا و 
انتهای هر فصل آمده است كه مخاطب می تواند آن ها را متناسب با مسائل روزمرۀ خود انتخاب كرده و امتحان كند.

لم
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تـربيت بـدنــی                                      
تفكر و سبك زندگی                                      



فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب 10

17. محمد خانی، شهرام/ موسوی چلک ، حسن/ نوری، ربابه/ موتابی، فرشته. مهارت های زندگی )مهارت های 
رفتاری ويژه والدين(. تهران: طلوع دانش. 1396. 344ص. رقعی. 

مخاطب:  معلم/ مشاور/ دانشجومعلمان/ كارشناسان/ والدين 
كلمات كليدي: جنبه های روان شناسی، آموزش والدين، نوجوانان، شيوۀ زندگی، مهارت های رفتاری 

چكيده: نويسنده در كتاب حاضر در يازده فصل مهارت های زندگی ازجمله شناخت خصوصيات نوجوان، آشنايی 
با مشكالت روانی و اجتماعی، اصول اولية پيشگيری از آسيب های اجتماعی، تفكر نقادانه و خالق، كنترل خشم، 
مقابله با استرس، منابع ياری رسان، خودآگاهی و همدلی، حل مسئله و تصميم گيری مؤثر، جرئت مندی و برقراری 
ارتباط مؤثر ويژۀ والدين را بررسی می كند. نويسنده از نمودار، شكل و جدول برای نوشتن نكات توسط والدين 

استفاده كرده است. در ادامه فعاليت هايی با ذكر اهداف و مراحل انجام آن گنجانده شده است. 

18. محمد خانی، شهرام/ نوری، ربابه/ موتابی، فرشته. مهارت های زندگی )مهارت های رفتاری، ويژه 
دانش آموزان(. تهران: طلوع دانش. 1395. 280ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: شيوۀ زندگی، مهارت های رفتاری، دانش آموزان، نوجوانان 

چكيده: در اين كتاب مهارت های زندگی ازجمله مهارت خودآگاهی و همدلی، حل مسئله و تصميم گيری مؤثر، 
جرأت مندی، برقراری ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، كنترل خشم و تفكر نقادانه و خالق ويژۀ دانش آموزان بررسی 
می گردد. در هر فصل پس از بيان مثال های واقعی از اتفاقات روزمرۀ زندگی، نكات و اهداف مربوط به آن مهارت 
به صورت موردی آمده است. در ادامه يک يا چند فعاليت فردی يا گروهی برای انجام مهارت ها گنجانده شده است. 

نويسنده از نمودارها، جدول ها و شكل ها برای طراحی فعاليت ها استفاده كرده است. 

19. مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان. مهارت های مطالعه در محيط های آموزشی. 
تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان. 1396. 253 ص. رقعی.

مخاطب: معلم/ مشاور/ دانشجو معلمان 
كلمات كليدي: برنامه ريزی آموزشی، كاركردهای آموزشی، آمادگی برای خواندن 

چكيده: نويسنده در اين كتاب مهارت درست مطالعه كردن را به مخاطب آموزش می دهد. او ضمن بررسی عوامل 
مؤثر در مطالعة كارآمد، آسيب شناسی مطالعة ناكارآمد را مطرح می كند. در مرحلة بعد مقوالتی چون مدل های 

مطالعة مرسوم، مدل های يادداشت برداری، مرور مطالب و عوامل تمركز حواس را مورد بررسی قرار می دهد. 

20. راسلر، فلورين. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: نقشه  ذهن For Dummies. عزيزاهلل سميعی 
گيالنی، سعيد گرامی. تهران: آوند دانش. 1396. 226ص. وزيری. 

مخاطب:  معلم/ مشاور/ دانشجومعلمان 
كلمات كليدي: انديشه و تفكر، تفكر خالق، چالش ذهنی، حافظه 

چكيده: بازسازی نحوۀ تفكر و شيوۀ جذب اطالعات توسط مغز را "نقشة ذهن" می نامند. وقتی دربارۀ چيزی 
فكر می كنيم، مغز ما بالفاصله شروع به متصل كردن آن فكر با تصورات، افكار و مفاهيم ديگر می كند. در كتاب 
حاضر، نويسنده به خواننده نشان ميدهد كه اين سيستم چگونه كار می كند. در عين حال، تكنيک های آزمايش  
شده، نقشه كشی ذهن را برای استفاده در هر موقعيتی، از مديريت پروژه گرفته تا افزايش خالقيت، بهبود حافظه و 

مطالعه برای امتحان، آماده می كند و ارائه می دهد. 
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21. گروه مؤلفان كتاب كار مكمل آموزشی: فعاليت محور و تلفيقی، پايه اول )هفتم(، دوره اول متوسطه. تهران: 
پيام سما. 1396. 55ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: آزمون ها، فعاليت های تكميلی، تمرين ها، راهنمای آموزشی 

چكيده: كتاب كار حاضر مجموعه ای از تجربه های يادگيری فعاليت محور است. هر يک از اين فعاليت ها با توجه 
به محتوای درسی كتاب های فارسی، علوم تجربی و رياضی طراحی شده است تا خود دانش آموزان بتوانند آن ها را 
انجام دهند و به سواالت مطرح شده پاسخ گويند. مطالب كتاب در هفت بخش آمده است. در ابتدای هر بخش پس 
از توضيح مطالب فعاليت هايی مانند تصوير ابزار ساخته شده را بكشيد، اجرای نمايشنامه، يک سفر كوتاه از سفر غذا 
در بدن بنويسيد و... گنجانده شده كه دانش آموز بايد گام به گام آن ها را انجام دهد و در كادرهای تعبيه شده، بنويسد. 

22. بايرامی، محمد رضا...]و ديگران[ . قطره و دريا: استاد مطهری/ پروفسور حسابی/ تختي و... . تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1396.ـ  . وزيری. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي:سرگذشت نامه ها، كودک ونوجوان، داستان هاي كوتاه

چكيده:مجموعه شش جلدي »قطره و دريا«، مخاطب را با سرگذشت انسان هاي بزرگ در تمدن اسالمي و تاريخ 
معاصر ايران آشنا مي كند. اين مجموعه مي تواند سرمشقي باشد براي زنده كردن حس رقابت سازنده و مبارزه با 
سختي ها. »استاد مطهري«، » پرفسور حسابي«، »تختي«، » علي اكبر صنعتي«، »ميرزا كوچک خان« و »نيما« 
افرادي هستند كه در اين مجموعه از آن ها ياد شده است. شايان ذكر است كه هر كتاب با دو داستان كوتاه، زندگي 

اين بزرگان را شرح داده است. 

23. آقاياری، غالمرضا. افسانه سيب ننه جون. تهران: كتاب نيستان. 1396. 132ص. جيبی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: فرهنگ عامه، افسانه، كودک و نوجوان 

چكيده: روز اولی كه مادربزرگ »نگار« به خانه آن ها می آيد، با او هم اتاق می شود و نگار متوجه سيب خوش آب و رنگی 
می شود كه بين وسايل مادربزرگ است. او می خواهد سيب را گاز بزند كه مادربزرگ سر می رسد و می گويد اين سيب 
معمولی نيست و يک سيب جادويی و سخنگوست. آن روز وقتی پدر و مادر نگار از خانه بيرون می روند، مادربزرگ برای 
نگار قصه ای می گويد و سفر نگار با سيب جادويی آغاز می شود. او به شهر قصه ها می رود؛ اما آنجا ديگر رونق سابق را ندارد!

24. وااليی، علی  اكبر. ايستاده در كمند. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 1396. 68ص. وزيری. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: تاريخ اسالم، داستان های كوتاه، ادبيات كودک و نوجوان 

چكيده: كتاب حاوی چهار داستان از تاريخ اسالم است. »رد شمشير بر پيشانی«، »رهايی در كوير«، »بشارت« و 
»ُسريده در دام« نام اين داستان هاست. داستان »رد شمشير بر پيشانی« درباره »عابس بن ابی شكيب« است كه 
در واقعه كربال به ياری امام حسين )ع( می شتابد و داستان »ُسريده در دام« درباره »منذر بن جارود« است كه به 

امام حسين خيانت كرده و به ايشان پشت می كند. 
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25. شمس، محمدرضا. بهترين قصه های هزار و يک شب)1(، )2(، )3(: عالالدين و چراغ جادو و12 قصه 
ديگر از هزارو يك شب/ علی بابا و چهل دزد و 10 قصه ديگر از هزارو يك شب/ سفرهای سندباد 

و 10 قصه ديگر از هزارو يك شب.  تهران: ذكر.1396. 3 ج. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي:  فرهنگ عامه، داستان هاي كوتاه، ادبيات نوجوان

چكيده:مجموعه سه جلدي »هزار و يک شب« دربردارنده داستان  هايي كهن است كه از دوران ساسانيان، سينه به 
سينه، از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. اين داستان  ها رويدادهايي است كه در زمان خالفت »هارون الرشيد« 
و وزير ايراني او »جعفر برمكي«، واقع شده است. هر داستان داراي نتايج اخالقي و آموزنده است و اوضاع زندگي 
مردم و نوع حكومت بر مردم را بيان مي كند. »عالء الدين و چراغ جادو«، »علي بابا و چهل دزد«، »سفرهاي 

سندباد« و »غول و بازرگان«، نام برخي از اين داستان هاست.

26. آرمين، علی. پرواز با پاراموتور را دوست دارم!. قم: كتاب جمكران. 1396. 156ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: داستان های بلند، ادبيات نوجوانان، داستان های اجتماعی 

چكيده: »عباس« در تعميرگاه كار می كند و به غير از خاله اش هيچ كس را ندارد. روزی پيرمردی شيک پوش و 
تميز، سراغ عباس می آيد و او را با خود می برد؛ اما عباس نمی داند به كجا... . پيرمرد پاراموتور خود را به عباس 
می دهد و می گويد از دوستان قديمی پدرش است. عباس كه هميشه رويای پرواز با پاراموتور را داشته است، اين 
هديه را قبول می كند؛ ولی پاراموتور خراب است و بايد تعمير شود. از آن سو، »ثريا«، دختر خاله عباس، نفر دوم 
المپياد رياضی می شود؛ اما هميشه با فقر دست به گريبان است و پدر و مادرش هيچ دركی از نخبه بودن او ندارند. 

27. شفيعی، مجيد. پهلوان گودرز: پهلوان گودرز و ديو فراموشی/ پهلوان گودرز و قالی پرنده/ 
پهلوان گودرز و كابوس مرگبار. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربيت 1396.ـ  . رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي:  ادبيات كودک و نوجوان، داستان هاي كوتاه، داستان هاي حماسي

چكيده:مجموعه »پهلوان گودرز«، دربردارنده داستان هايي از پهلوان نامدار شاهنامه، »گودرز«، پسر كشواد، است. 
گودرز در جنگ هايي كه به خونخواهي سياوش صورت گرفت، حضور داشت و گاهي فرماندهي سپاه ايران به عهده 

او بود .در اين مجموعه ها داستان هايي درباره ماجراجويي هاي اين پهلوان آورده شده است.

28. روح افزا، سعيد. جان جهان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 1395. 66ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: اسالم، امامان، داستان های مذهبی 

چكيده: اعراب به هر آبگيری »غدير« می گويند. پيامبر اكرم )ص( در راه بازگشت از آخرين حج خود، در حالی كه 
هزاران نفر ايشان را همراهی می كنند، در اطراف غدير يا آبگير »ُخم« فرمان توقف می دهند و در خطابه ای پرشور، 
حضرت علی )ع( را وصی و جانشين خود معرفی می كنند. در پايان كتاب، آياتی از قرآن كريم، درباره واقعه غدير 

ُخم، آورده شده و برای آگاهی بيشتر، كتاب هايی معرفی می شود. 
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29. دال، رولد. رولد دال: چارلی و آسانسور شيشه ای بزرگ. مهناز ايلدرمی. تهران: گل آذين. 1396. 
180ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات بين الملل، داستان های بلند، كودک و نوجوان 

چكيده: چارلی« برنده كارخانه شكالت سازی آقای »وانكا«، حاال سوار بر آسانسوری بزرگ و شيشه ای شده و 
ماجراهای تازه ای انتظارش را می كشد. وقتی آقای وانكا سرعت آسانسور را زياد می كند، چارلی همراه خانواده اش 
از جّو زمين عبور می كند و چشمش به اولين هتل فضايی دنيا می افتد. او و همراهانش در اين هتل با موجودات 

بدجنسی روبه رو می شوند و بين آن ها درگيری سختی پيش می آيد. 

30. يوسفی، محمدرضا. رازهای حسن كچل2. تهران: شركت انتشارات ويژه نشر. 1396. 200ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات عامه، طنز، داستان های كوتاه، نوجوانان 

چكيده: »حسن كچل« از شخصيت های قصه های عاميانه است كه گاه ساده لوح، گاه زيرک و گاه مسخره است 
و با رفتار و سخنان خود به زشتی ها و بی عدالتی های جامعه طعنه می زند. كتاب حاوی 10 داستان است. »طلسم 

خواب«، »سكه های پادشاه«،  »روسری گلی گلی«،  از جمله اين داستان هاست. 

31. شيرازی، رضا. روز 10ام. تهران: پيام بهاران. 1395. 208ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: امامان، داستان های مذهبی، عاشورا 

چكيده: نويسنده با روايتی داستانی، جانبازی خانواده و اصحاب امام حسين )ع( را توصيف می كند. داستان از 
شب های قبل از عاشورا آغاز می شود و از پيمان جوانمردی كه بين ياران امام حسين )ع( بسته می شود سخن 
می گويد، نبرد اولين نفر از طايفه بنی هاشم، »علی اكبر«، را شرح می دهد، پس از آن، جانبازی فرزندان »مسلم«، 
»عون  بن عبداهلل  بن جعفر«، و.. را بازگو می كند و در پايان چگونگی شهادت امام حسين )ع( را بيان كرده و 

دستاوردهای قيام عاشورا را توضيح می دهد. 

32. شمس، محمدرضا. بهترين قصه های شاهنامه: ضحاک و كاوه آهنگر و چند قصه ديگر از شاهنامه/ 
هفت خوان رستم و چند قصه ديگر از شاهنامه/ رزم رستم و اسفنديار و چند قصه ديگر از 

شاهنامه. تهران: ذكر. 1396.ـ  . رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: داستان هاي كوتاه، كودک و نوجوان، ادبيات كالسيک 

 
چكيده: مجموعه سه جلدي »بهترين قصه هاي شاهنامه« شامل داستان هايي از شاهنامه »فردوسي« است. 
شاهنامه، سلحشوري، خردگرايي و تصوير روشني از آداب زندگي و فرهنگ گذشته ايران است. از اين رو، آشنايي 
همه مردم به خصوص نسل جوان و نوجوان ايراني، با اين شاهكار ادبيات فارسي ضروريست. »نخستين شاه در 

جهان«، »داستان پسران فريدون« و »رزم رستم و سهراب«، نام برخي از اين داستان ها ست. 

ان
ــ

ــ
ــ

ست
  دا
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33. احمدی، احمدرضا. كشتی سرگردان در مه دريا. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 
1396. 36ص. خشتی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، داستان های تخيلی 

چكيده: پيرمرد هر روز صبح از پنجره اتاقش كه رو به دريا باز می شود و در مه صبحگاهی، در انتهای دريا، سه 
شاخه گل نرگس، سه طاووس، سه شمع و... را می بيند كه از دل دريا سربرآورده اند و سه پرنده سبز و قرمز و آبی 
اطراف آن ها پرواز می كنند. او هر روز سوار قايق می شود و پاروزنان به آن سمت می رود؛ اما به محض اينكه به 
آن ها می رسد، اتفاقاتی رخ می دهد كه باعث تعجب بسيار زياد پيرمرد می شود و... . نويسنده در اين داستان، نگاه 

متفاوتی به چيستی و هستی دنيا دارد و به مخاطبان می آموزد با نگاهی نو به اطراف خود بنگرند. 

34. خليلی، سپيده. گمشده. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 1396. 48ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، داستان های اجتماعی، داستان های كوتاه 

چكيده: اين كتاب حاوی سه داستان كوتاه با عنوان های »گمشده«، »تالفی« و »قاب شكسته« است. »گمشده« 
داستان شيطنت های دوران مدرسه است. »مريم« هنگام خارج شدن از مدرسه يک دفتر زيبا و تميز پيدا می كند. 
او تصميم می گيرد صاحب دفتر را بيابد. بنابراين، دفتر را با خود به خانه می برد. مريم متوجه می شود كه دفتر متعلق 
به معلمشان است. او به دنبال نام خود در دفتر است تا بداند خانم معلم چه نظری درباره او دارد كه با حقيقتی تلخ 

روبه رو می شود. 

35. ميركيانی، محمد. هميشه قصه ای هست. تهران: به نشر. 1395. 490ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: حكايت، داستان های كوتاه، ادبيات نوجوانان، فرهنگ عامه 

چكيده: اين كتاب شامل 25 داستان و حكايت از كتاب های كهن فارسی و قصه های عاميانه ايرانی است كه برای 
نوجوانان بازنويسی شده است. قصه ها به زبانی ساده نوشته شده اند و از كتاب های گلستان سعدی، سياست نامه 
نظام الملک، جوامع الحكايات و لوامع الرويات محمد عوفی و... انتخاب شده اند. هريک از داستان ها دربردارنده نكاتی 

اخالقی، اجتماعی و رفتاری است. 

36. شرقی، هوشنگ/ شفيع زاده، حسين/ ريحانی، ابراهيم. آموزش المپياد رياضی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان.1396. 288ص. وزيری. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: رياضيات، المپياد، حل مسئله 

چكيده: اين كتاب جلد اول از مجموعة "آموزش المپياد رياضی" است كه شامل مباحث جبر پايه، عبارت های 
جبری، معادله ها، نابرابری ها و نامعادله ها است. در هر درس نمونه سؤال ها و تمرين هايی از المپيادهای رياضی 
ايران، المپيادهای ملی كشورهای مختلف جهان و المپيادهای بين المللی گنجانده شده است. كتاب شامل سه بخش 

و هفت فصل است. در انتهای كتاب راهنمای حل مسائل آمده است. 

ان
ــ
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  دا

 

ريــا ضـــی                                      



15 دورهآموزشمتوسطهاول)3(

37. باقری، مصطفی. لقمه: تكنيك های محاسبات سريع رياضی نهم تيزهوشان. تهران: مهر و ماه نو. 
1396. 320ص. جيبي. 
مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: آموزش رياضی، راهنمای آموزشی، مواد درسی 

چكيده: نويسنده در اين كتاب با روايت داستانی در هر بخش يک مبحث رياضی را مطرح می كند. در اين كتاب 
برخی كاربردهای رياضيات در زندگی روزمره مانند صرفه جويی، طول عمر، شبانه روز، اقتصاد، سهام، اوراق بهادار، 
نفت و مسافت در قالب داستان های كوتاه و با زبانی ساده برای كودكان و نوجوانان توضيح داده شده است. در 
انتهای كتاب معماهای رياضی با عناوينی مانند"سود گوسفندان"، "عبور از پل رودخانه"، "حلزون در چاه"، "مادر 

بزرگ چند سال دارد" و "شكارچی چند فشنگ داشت" گنجانده شده است. 

38. نامی ساعی، حسين. رياضی و زندگی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 80ص. وزيری. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: آموزش رياضی، كار و زندگی، معما، دانش آموزان 

چكيده: نويسنده در اين كتاب با روايت داستانی در هر بخش يک مبحث رياضی را مطرح می كند. در اين كتاب 
برخی كاربردهای رياضيات در زندگی روزمره مانند صرفه جويی، طول عمر، شبانه روز، اقتصاد، سهام، اوراق بهادار، 

نفت و مسافت در قالب داستان های كوتاه و با زبانی ساده برای كودكان و نوجوانان توضيح داده شده است. 

39. فرابتی، كارلو. رياضيات لعنتی: آليس در سرزمين اعداد. ليال مينايی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
فاطمی. 1396. 128ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: رياضيات، سرگرمی ها، كودک و نوجوان 

چكيده: آليس از رياضی متنفر است و خيال می كند رياضی به هيچ دردی نمی خورد، تا اينكه روزی با آدم عجيب 
و غريبی به نام "لوئيس كارول" آشنا می شود كه او را با خود به سرزمين اعداد می برد. در اين سفر، اتفاق های 
باورنكردنی برای آليس رخ می دهد، مثاَل به هيوالی هزارتو برمی خورد، به جنگل اعداد وارد می شود و.. . نويسنده 
در قالب يک داستان رياضی را آموزش می دهد. رياضی به هيچ دردی نمی خورد، قصة اعداد، بيابان گندم، جنگل 
اعداد، چای پنج نفره، مربع جادويی، جادوگر رياضيدان و خرگوش فيبوناچی از جمله عناوين مطرح شده در اين 

كتاب است. 

40. بخشعلی زاده، شهرناز/ كاشفی، معصومه. سؤاالت تيمز: سؤاالت قابل انتشار تيمز 2015 رياضی 
پايه هشتم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 120ص. رحلی. 

مخاطب:  معلم 
كلمات كليدي: رياضيات، معلمان، آزمون ها 

چكيده: مطالعة بين المللی روندهای آموزش رياضيات و علوم "تيمز" نام دارد. در فصل اول كتاب حاضر به اهميت 
مطالعة تيمز و چهارچوب ارزيابی آن اشاره شده است. در فصل دوم مباحثی مانند عملكرد در رياضی، حيطه های 
شناختی رياضيات و عملكرد دانش آموزان مطرح می شود. جايگاه و عملكرد دانش آموزان ايرانی در تيمز 2015 
در قالب جدول ها و نمايه ها آمده است. توزيع پيشرفت تحصيلی، روند بيست سالة عملكرد دانش آموزان ايرانی و 

عملكرد دانش آموزان به تفكيک جنسيت از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب است. 

ـی
ــ
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ــا
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41. امدادی، غالمرضا...]و ديگران[ . كتاب كار رياضی7. تهران: سالم كتاب. 1396. 168ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: آموزش رياضی، مواد درسی، آزمون ها، دانش آموزان 

چكيده: در اين كتاب، مطالب درسی به روش پرسش و پاسخ همراه با مثال های متنوع آموزش داده شده است. 
در پايان هر بخش، تمرين هايی برای تقويت دانش آموزان جهت حل مسئله های مربوطه آمده است. نويسنده برای 
عمق بخشيدن به دانسته های دانش آموزان، تمرين هايی مروری در پايان هر فصل در نظر گرفته است. پس از 
آن، برای دانش آموزان عالقه مند پرسش های تكميلی و تستی و در ادامه، دو نمونه سؤال از آزمون های نوبت اول 

و دوم آورده است. 

42. صفايی، منصوره. گيم بوک. مشهد: آرسس. 1396. 72ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: بازی های آموزشی، زبان انگليسی، دانش آموزان، راهنمای آموزشی 

چكيده: به نظر نويسندۀ اين كتاب، يكی از راه ها و شيوه های تدريس زبان خارجی، اجرای بازی های متنوع در حين 
تدريس است. بر اين اساس، او در كتاب مجموعه ای از بازی هايی را كه در يادگيری زبان های خارجی مؤثرند، متناسب با 
روش های آموزش زبان طراحی كرده است. اين بازی ها عالوه بر ايجاد انگيزه در فراگيرنده، به تثبيت دانش و مهارت او در 
سطوح و پايه های مختلف كمک می كند. كتاب در پنج فصل دربارۀ يادگيری و تثبيت حروف الفبا، گرامر و لغات، تمرين و 
تدريس گرامر، مرور لغات و عبارات و تقويت مهارت های شنيداری اطالعات می دهد. در هر فصل بازی های متنوعی مرتبط 

با عنوان فصل مطرح می شوند. در ابتدای هر بازی، نام بازی، اهداف آن، دورۀ تحصيلی و شيوۀ اجرای بازی آمده است. 

43. آريانپور، جواد. Merit 1 Student Book. تهران: پيام بهاران. 1396. 122ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: زبان انگليسی، آموزش مكالمه، آزمون ها، تمرين ها، راهنمای آموزشی 

چكيده: مجموعة حاضر دارای دو كتاب و دو سی دی آموزشی برای يادگيری مكالمه و جمله سازی به زبان 
انگليسی برای دانش آموزان است. در هر بخش كتاِب دانش آموز پس از ارائة مطالب آموزشی سؤاالتی به صورت 
جای خالی يا writing آمده است. يک كتاب كار به همراه سی دی آموزشی برای انجام تمرين ها در منزل به 
پيوست است. كتاِب دانش آموز شامل بخش های Listening و Conversation, Reading است. در كتاِب 

كار نيز سؤال ها به صورت چهارگزينه ای، جای خالی و يا تشريحی گنجانده شده است. 

44. ارشد بخش، زهرا...]و ديگران[.   Supplementary 2 . تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 120ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: زبان انگليسی، تمرين ها، دانش آموزان 

چكيده: كتاب حاضر بر اساس درس زبان انگليسی و مبتنی بر رويكرد بافت محور و با استفاده از راهبرد 
REACT تعريف شده است. بر اساس اين راهبرد، ابتدا بافت و متن جامعة مخاطب بررسی می شود و سپس 
فعاليت های خالقانه و ارتباطی ارائه می گردد. كتاب از سه فصل تشكيل شده و هر فصل شامل يک موضوع خاص 

است. در انتها تمرين ها و نمونه سؤال هايی برای ارزيابی دانش آموزان گنجانده شده است. 
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45. گروگان، حميد. The Indian Parrot. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 1396. 
40ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، زبان انگليسی، ادبيات داستانی، داستان كوتاه 

چكيده: نويسنده در اين كتاب، داستان "طوطی هند" برگرفته از مثنوی معنوی، اثر جالل الدين محمد بلخی را 
به زبان انگليسی برای زبان آموزان بيان كرده است. داستان در 40 صفحه به كمک تصوير و نقاشی روايت شده 
است. گفت وگوی ميان طوطی و بازرگان و نيز بازرگان و همسر و فرزندانش در كادرهای روبه روی عكس آنان 

آمده است. 

46. ميرزاده، سيد  احمد امام رضا )ع( و بچه ها: با كبوترهای گنبد. تهران: به نشر. 1395. 28ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: انواع ادبی، شعر، امامان 

چكيده: اشعار اين كتاب سروده هايی از شاعران معاصر، درباره امام رضا )ع( است. در اين اشعار ضمن 
اشاره به خصوصيات اخالقی امام، حرم و كبوترهای آن توصيف شده و درباره آداب زيارت توضيحاتی 

ارائه می شود. 

47. شفيعی، كمال. در سكوت ماسه ها. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 1396. 50ص. 
رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: انواع ادبی، شعر نو، ادبيات نوجوانان 

چكيده: اين كتاب شامل بيست شعر كوتاه است. اشعار در قالب نيمايی سروده شده اند و برای هر شعر، تصويری 
ارائه شده است كه معنای آن را بهتر می رساند. »راز«، »موسيقی پاييز«، »خدا«، »تفاوت«، »شوق زندگی« و 
»سيب« نام بعضی از اين اشعار است. در شعر »تفاوت« آمده است: »آسمان پر ستاره، آسمان صاف، آسمان ولی 

برای عده ای می شود لحاف. «

48. طاهريان، امير مسعود. در پيشگاه شمس دوم: سپيده هشتم. تهران: به نشر. 1395. 72ص. جيبی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبی 

چكيده: 20 شعر اين كتاب درباره امام رضا )ع( سروده شده است. شعرها در قالب غزل و شعر نو هستند و درباره 
حرم، زيارت، غريبی امام در خراسان و شفاعت ايشان از گناهكاران است. از جمله اين اشعار می توان به پنجره 
فوالد، سپيده هشتم، كبوترانه، خوشه پروين و كوچه های خراسان اشاره كرد. در شعر كوچه های خراسان از »قيصر 
ـ پرسش تشنگی  امين پور« آمده است: »چشمه های خروشان تو را می شناسند، موج های پريشان تو را می شناسندـ 

ــ ريگ های بيابان تو را می شناسند.. « را تو آبی، جوابیـ 
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شـعـــــر                                      
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49. عباسی رشيدآبادی،حجت اهلل/ آقايی، آمنه/ پارسائيان، عصمت. عربی نهم با پيام نسيم دوره متوسطه 
اول. حجت اهلل عباسی. 1396. 88ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلي: نهم 

كلمات كليدي: مواد درسی، آموزش زبان عربی 

چكيده: كتاب حاضر در ابتدا مروری بر كليه آموخته های دو سال گذشته درس عربی داشته و سپس يک ارزشيابی 
ورودی از كليه مطالب عربی هفتم و هشتم ارائه داده است. نويسنده پس از بيان قواعد موجود در هر درس تمارينی 
مشابه با تمارين كتاب تدوين كرده است تا دانش آموز توانايی خود را در منزل بسنجد. برای هر درس تعداد 10 
سؤال چهارگزينه ای و تعدادی سؤال تشريحی در نظر گرفته شده است. برای هر درس و هر قسمت يک آزمون با 

بودجه بندی و استانداردهای تعريف شده، گنجانده شده است. 

50. فرانكو، كتی. شگفتی های جهان: آتش نشان ها. مهناز عسگری. تهران: محراب قلم. 1396. 28ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: خدمات امدادی، ادبيات كودک و نوجوان 

چكيده: نويسنده در كتاب حاضر اطالعاتی دربارۀ تاريخچة آتش نشانی و تجهيزات مربوط به آن ارائه كرده است. 
ماشين های آتش نشانی ويژه، امدادرسانی در جاده و جنگل، عمليات نجات و پاک سازی، واحد به دام انداختن و 
جمع آوری جانوران، زمين  لرزه، آتش گرفتن سوخت و انفجار مواد شيميايی از جمله مباحث مطرح شده است. در 

تمام صفحات تصاويری از آتش نشان ها و انواع عمليات گنجانده شده است. 

51. نشنال جئوگرافيک. جست وجوگران بخوانند: اطلس جانوران برای نوجوانان. مهدی چوبينه، سپيده 
چوبينه. تهران: قديانی. 1396. 66ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: جانوران و گياهان، نقشه، ادبيات نوجوانان، بوم شناسی 

چكيده: هر اكوسيستم مجموعه ای از حيوانات و گياهان خاص است كه به يكديگر وابسته اند. در اين اطلس تعدادی از 
اكوسيستم های اصلی زمين با تصوير و توضيح معرفی شده اند. نويسنده محل زندگی حيوانات را در آمريكای شمالی و جنوبی، 
آفريقا، استراليا و قطب جنوب بررسی كرده است. دلتای رود گنگ، ساوانا و سد بزرگ مرجانی از جمله اكوسيستم های مورد اشاره 
در كتاب است. پاندای غول پيكر، شامپانزه، كانگورو و نهنگ آبی از گونه های حيوانی مورد توجه در اين اكوسيستم ها هستند. 

52. فرانكو، كتی. چرا و چگونه: بدن انسان. مهناز عسگری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 
130ص. وزيری. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم 

كلمات كليدي: انسان، پژوهش های علمی، آناتومی 

چكيده: در اين كتاب به مسائل علمی دربارۀ بدن انسان و مراقبت از آن اشاره شده است. مسائل مربوط به 
بخش های مختلف بدن تا دوره های رشد، از خواب و رؤيا تا كابوس شبانه، از معاينه های پزشكی تا مسائل مربوط 
به بهداشت جسم و روان، از مباحث مطرح شده در اين كتاب هستند. نويسنده در اين كتاب 500 پرسش دربارۀ 
جنبه های گوناگون بدن انسان و پاسخ های آن ها را آورده است. تصاوير واقعی و نقاشی های كودكانه در متن كتاب 

برای خوانندگان كودک و بزرگسال در نظر گرفته شده است. 

عــربــی                                      

علـوم تجـربـی                                      
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53. مرديت، سوزان. چرا بايد نگران كره زمين باشيم؟. روژين شاملو تهران: گام. 1396. 48ص. وزيری. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: آلودگی زمين، زمين، بازيافت زباله ها 

چكيده: با گذشت ميلياردها سال از سن زمين، حيات اين كره در خطر قرار گرفته است و صنعتی شدن زندگی يكی از 
علل آن است. در كتاب حاضر نويسنده توضيح می دهد مشكالت كرۀ زمين چگونه به وجود آمدند و چگونه می توان 
آن ها را حل كرد. مخاطب می آموزد، زمين چگونه گرم می شود، چه چيزی سبب آلودگی هوا می شود، چگونه می توان 
مواد را بازيافت و استفادۀ مجدد كرد، راه های صرفه جويی چيست و چگونه می توان كرۀ زمين را از نابودی نجات داد. 

54. هيئت علمی دانشگاه آكسفورد. دانشامه آكسفورد علم و تكنولوژی. سيد حسين ايرايی. تهران: پيام 
بهاران. 1396. 162ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: دايرة المعارف ، تكنولوژی، فناوری و علوم تجربی 

چكيده: كتاب حاضر در پنج فصل به مباحثی از جمله: علم و مواد، فضا، انرژی در خانه، حمل و نقل و تكنولوژی 
اطالعات اشاره می كند. در بخش علم و مواد مواردی مانند: اتم ها، عناصر، مواد شيميايی، تشعشع، نيروی جاذبه 
و.. بررسی می شود. اكتشافات فضا، ستارگان، موشک ها، كهكشان ها و رصدخانه از موضوع های بخش دوم است. 
بخش سوم دربارۀ نيروی گرمای زمين، برق رسانی، پخت و پز، آهن رباها و دينام هاست. حمل و نقل به موضوعاتی 
از جمله: پرواز، موتورهای جت، ماشين های بخار و درون سوز اختصاص دارد. در بخش آخر اطالعات مربوط به 

تلويزيون، دوربين عكاسی، ليزرها، تصاوير سه بعدی و ماشين حساب ها ارائه می شود. 

55. واكر، ريچارد. دانشنامه كوچك بدن انسان. حسين ايرايی. تهران: پيام بهاران. 1395. 112ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: انسان، ادبيات كودک و نوجوان، دايرة المعارف  

چكيده: نويسنده در اين دانشنامه اطالعاتی دربارۀ طرز كار بدن انسان ارائه كرده است. اين كتاب حاوی تصاوير 
رنگارنگ است و مطالب آن می تواند به عنوان موضوع درسی يا سرگرمی مورد استفادۀ دانش آموزان قرار گيرد. در كنار 
هر تصوير اطالعاتی به خواننده داده می شود و با پيكان به تصوير مرتبط اشاره می كند. استخوان ها و مفصل ها، كار 
ماهيچه ها، واقعيت هايی دربارۀ چشم، حواس بويايی و چشايی و هورمون ها از جمله مباحث مطرح در اين دانشنامه است. 

56. ِرد ِفرن، مارتين. دايرة المعارف نجوم و فضا. نسيم علی زاده اهدايی. تهران: پيام بهاران. 1395. 156ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: فضا، دايرة المعارف ، علم نجوم، كودكان و نوجوانان 

چكيده: در كتاب پيش رو، گوشه هايی از جهان هستی، زندگی در فضا، منظومة شمسی و سياره های آن، تولد 
و زندگی ستاره ها، سياه چال ها و باغ وحش كهكشانی و.. به صورت مصور مورد بررسی قرار گرفته است. بخش 
اول اطلس به پرسش و پاسخ دربارۀ خورشيد، ماه، ستارگان دنباله دار، شهاب ها، خورشيد گرفتگی، ماه گرفتگی و 
كهكشان ها اختصاص دارد و بخش دوم آن، پرسش و پاسخ دربارۀ آسمان، كرات عظيم گازی، مشاهدۀ ستارگان 
و... است. در اين دايرة المعارف ، در بخش پرسش و پاسخ آزمون های كوتاه چند گزينه ای نيز گنجانده شده است. 
يک دی وی دی حاوی مستندی از فضا با دوبلة فارسی، عكس هايی از ستارگان و منظومة شمسی و شش جلد 

كتاب الكترونيكی دربارۀ فضا و نجوم به زبان اصلی پيوست كتاب است. 
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57. بينگهام، كارولين. دنيای شگفت انگيز دايناسورها. غالمرضا ساطعی. تهران: پيام بهاران. 1396. 
126ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، دايرة المعارف ها 

چكيده: نويسنده در اين اطلس، عصر دايناسورها را به دوره های مختلف تقسيم و بررسی می كند. در بعضی 
صفحات، مسابقة كنجكاوی با سرنخ های تصويری طراحی شده است. هر صفحه بر اساس رنگ تقسيم بندی شده 
است. نگاهی به دايناسورها، دايناسورهای عصر ترياس، دورۀ ژوراسيک، دورۀ كرتاسه، سنگ واره ها و پايان كار 
دايناسورها از عناوين بخش های مختلف اين كتاب است. يک دی وی دی شامل فيلم سينمايی دايناسورها پيوست 

كتاب است. 

58.  ليواين، شار/ جانستون، لسلی. راهنمای كار و پژوهش با ميكروسكوپ. رضا روحانی. تهران: ديبايه. 
1396. 120ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ميكروسكوپ، زيست شناسي، راهنماي آموزشي 

چكيده: انسان هرچه كه چشمان قوي داشته باشد، بازهم نمي تواند بسياري ازچيزها را ببيند، اما با يک ذره بين 
ساده مي توان جاندارني كه در آب حوض يا آبگير زندگي مي كنند و... را ديد. حال اگر ابزاري پيشرفته تر، مثال يک 
ميكروسكوپ داشته باشيم، مي توانيم بافت هاي ساقه كرفس، ريشه هاي پياز خوراكي و... را مشاهده كنيم. اين كتاب 

سرآغازي است بركارهايي كه مي توان با ميكروسكوپ انجام داد و شامل سه بخش و 10فصل است. 

59. بخشعلی زاده، شهرناز/ كاشفی، معصومه. سؤاالت تيمز: سؤاالت قابل انتشار تيمز 2015 علوم پايه 
هشتم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 136ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هشتم 

كلمات كليدي: علوم، ارزشيابی آموزشی، رياضيات، دانش آموزان 

چكيده: مطالعة بين المللی روندهای آموزش رياضيات و علوم "تيمز" نام دارد. در مدل تيمز، عوامل تأثيرگذار بر 
فرصت های آموزشی دانش آموزان ارزيابی می شود. فصل اول اين كتاب به اهميت و چهارچوب مطالعه و ارزيابی 
تيمز 2015 اختصاص دارد. در فصل دوم عملكرد در علوم، حيطه های شناختی و عملكرد دانش آموزان در هر حيطه 
و حوزه های محتوايی در رشته های زيست شناسی، شيمی، فيزيک و علوم زمين بررسی شده است. ميانگين عملكرد 

ايران و كشورهای مختلف با نقطة معيار بين المللی در جداولی گنجانده شده است. 

60. بوزاک، سوزان. علم چيست... . محمدابراهيم ابوكاظمی. تهران: شركت انتشارات فنی ايران. 1395. 
534ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، علوم، آزمايش ها، سرگرمی های آموزشی 

چكيده: اين مجموعه كه برای كودكان 6 تا 14 ساله در نظر گرفته شده شامل 10 كتاب با موضوعات مختلف 
انرژی، روان شناسی و جامعه شناسی، محيط زيست،  و  ماده  از جمله: ماهيت علم و روش های علمی،  است؛ 
زمين شناسی، گياه شناسی، جانور شناسی، آب و هوا، اخترشناسی و علم و فناوری. در اين مجموعه 40 موضوع علمی 

بررسی شده و موضوع هر فعاليت در كادر مستطيلی مربوط به آن آمده است. 
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61. گيبونز، گيل. رنگين كمان: نجات زمين با بازيافت. اعظم خليلی/ اشرف خليلی. تهران: آوای قلم. 1396. 
30ص. خشتی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: محيط زيست، بازيافت زباله ها، آلودگی زمين 

چكيده: به منظور حفظ محيط زيست الزم است كودكانمان را با اهميت اين موضوع آشنا كنيم. كتاب حاضر به زبان 
ساده و كودكانه به مخاطب نشان می دهد زباله ها در كجا و چگونه دفن می شوند، چگونه می توان از حجم زباله و توليد 
پسماند كم كرد، چگونه می توان كاغذ را بازيافت كرد، شيشه چگونه ساخته می شود و چگونه می توان آن را بازيافت 
كرد، و ظروف فلزی يا حتی پالستيكی كه به سادگی تجزيه نمی شوند را چگونه می توان دوباره استفاده كرد. در نهايت 

نيز با عنوان »چه كار می توانيم انجام دهيم«، به منظور حفظ محيط زيست، پيشنهادهايی به مخاطب داده است. 

62. ابوالفضلی، الهام/ آقاجانی، سيف اله. آنچه معلمان بايد درباره روش تدريس بدانند. تهران: طلوع 
دانش. 1396. 128ص. وزيری. 

مخاطب:  معلم 
كلمات كليدي: آموزش و پرورش، روش تدريس، روش شناسی پژوهش 

چكيده: محور اصلی اين كتاب آموزش روش تدريس بر مبنای رويكرد ساختار گرايی يا مفهوم سازی از طريق درگيری ذهنی 
و شيوه های آن به معلمان است. كتاب در هفت فصل انواع روش های تدريس، تدريس تأثيرگذار، ارزيابی يادگيری و شكاف 
تحقيق و عمل را مطرح می كند. مؤلفان ضمن تشريح انواع روش های يادگيری دانش آموز محور به مقايسة انواع روش ها، 
مزايای هريک و داليل مقاومت معلمان در بهره گيری از روش های جديد می پردازند و همچنين راهكارهايی را ارائه می كنند. 

63. پورمهديان، محمد. از رويا تا هدف: كشف خود و ساخت آينده رويايی راهنمای مناسب هدايت تحصيلی 
دانش آموزان دبيرستانی. تهران: توانگران. 1396. 232ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: رشته های تحصيلی، موفقيت شغلی، جنبه های روان شناسی، نوجوانان 

چكيده: نويسنده در اين كتاب با زبان محاوره و در قالب داستان هايی به دانش آموزان آموزش می دهد كه 
رؤياهايشان را جدی بگيرند و رشتة مناسبی برای تحصيل انتخاب كنند. دانش آموزان می توانند فعاليت های مورد 
عالقه و ويژگی های مثبت و منفی خود را در جدول های رنگی و تصاويری كه در كتاب آمده است، بنويسند. 
جدول هايی هم برای درج ارزش های كاری، مشاغل مورد عالقه، مهارت ها و توانايی های شخصی آنان در كتاب 
ارائه شده است. رشته های تحصيلی و مشاغل با ويژگی ها و گرايش های حذف شده در انتهای كتاب معرفی شده اند. 

64. مک تای، جی/ ويگنز، گرنت. پرسش های بنيادين شيوه ای چالش برانگيز برای يادگيری. ساحل 
رمضانی تبار. تهران: منظومه خرد. 1396. 168ص. رقعی. 

مخاطب:  معلم/ دانشجومعلمان 
كلمات كليدي: پرسش ها، آموزش و يادگيری، كالس درس، چالش ذهنی 

چكيده: معمواًل همة معلم ها پرسش هايی برای دانش آموزان مطرح می كنند. اما ممكن است هدف و شكل اين 
پرسش ها با هم متفاوت باشد. اين كتاب دربارۀ مشكل خاصی از اين پرسش ها به نام "پرسش های بنيادين" 
است و نويسنده در شش فصل كتاب به سؤال هايی مانند پرسش های بنيادين چه ويژگی هايی دارند، چرا بايد 
اين پرسش ها را به كار برد، چالش های عملی و موارد خاص و چطور در كالس درس فضای پرس و جو ايجاد 

كنيم پاسخ می دهد. 
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65. اسالميه، فاطمه/ مصباحيان، اعظم. رفتار شهروندی سازمانی. تهران: آوای نور. 1396. 152ص. وزيری. 
مخاطب:  والدين/ معلم/ مدير/ دانشجومعلمان/ كارشناسان 

كلمات كليدي: اخالق حرفه ای، مهارت های رفتاری، يادگيری سازمانی، حقوق فردی و اجتماعی 

چكيده: در كتاب حاضر مفاهيمی مانند شهروند و حقوق شهروندی، شهروند خوب و رفتار شهروندی سازمانی، 
مدل های رفتار شهروندی سازمانی و انواع رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در هفت فصل بررسی شده است. در 
فصل هفتم ابزار سنجش رفتار شهروندی مانند پرسش نامة رفتار شهروندی سازمانی، وظيفه شناسی، نوع دوستی، 
امتيازدهی و تفسير نتايج گنجانده شده است. در انتهای كتاب پرسش نامة مربوط به رفتارهای ضدشهروندی 

سازمانی نيز آمده است. 

66. اسميت، پاتريشيا ال. طراحی آموزشی)جلد1(. سونيا موسی رمضانی، زينب اسماعيلی، مرضيه سعيدپور، 
عظيمه نجف قلی نژاد، الهام فردوسيان. تهران: آوای نور. 1396. 536ص. وزيری. 

مخاطب:  معلم/ دانشجومعلمان 
كلمات كليدي: نظام های آموزشی، برنامه ريزی آموزشی، آموزش و يادگيری، طراحی 

چكيده: كتاب حاضر جلد اول مجموعة "طراحی آموزشی" و شامل نُه فصل است. در اين كتاب مبانی نظری 
طراحی آموزشی، مزايا و محدوديت های آن، ويژگی های طراحان مبتدی و خبره و واژگان پركاربرد اين حوزه 
بررسی شده است. در آغاز، واژگان مطرح در مدل های طراحی آموزشی به دقت تشريح شده و در ادامه، موضوع 
تحليل و ارزيابی نيازهای يادگيرندگان و وظايف يادگيری مورد بحث قرار گرفته است. راهبردهای هدايت كنندۀ 
يادگيری به هشت طبقة دانش بيانی، مفاهيم، اصول، رويه ها، حل مسائل در حوزه های خاص، راهبردهای شناختی، 
تغيير نگرش و مهارت های روانی- حركتی تقسيم شده اند. در هر فصل، نمودارها و مدل های فرايند طراحی 

آموزشی آمده و در انتهای هر فصل خالصة مباحث فصل در يک نمودار گنجانده شده است. 

67. اسميت، پاتريشيا ال/ راگان، تيل من جی. طراحی آموزشی)جلد2(. سونيا موسی رمضانی، زينب اسماعيلی، 
مرضيه سعيدپور، عظيمه نجف قلی نژاد، الهام فردوسيان. تهران: آوای نور. 1396. 552ص. وزيری. 

مخاطب:  معلم/ دانشجومعلمان 
كلمات كليدي: طراحی آموزشی، آموزش و يادگيری، نظام های آموزشی، برنامه ريزی 

چكيده: در اين جلد راهبردهای آموزشی، حل مسئله، راهبرد شناختی، يادگيری عاطفی و يادگيری مهارت روانی- 
حركتی مورد بررسی قرار گرفته است. هر فصل حاوی مثال های درسی دربارۀ موضوع ارائه شده است. از فصل 
دهم تا پانزدهم راهبردهای سطح ُخرد مطرح شده و فصل شانزدهم به سطح برنامه درسی طوالنی مدت، چند 
موضوعی و گروه گسترده اختصاص دارد. در ادامه ساختارهای برنامه درسی متناوب و مسائل اوليه برنامه درسی 
مانند فصل بندی و تلفيق مورد بحث قرار گرفته است. در هر فصل تمرين هايی برای ارزشيابی بازخورد، پردازش 

اطالعات،جلب توجه و تمركز آمده و در انتهای هر فصل خالصه مباحث آن در نموداری گنجانده شده است. 

68. ريدنوئر، كتی. كالس خود را با قلبتان اداره كنيد: راهنماي تدريس دانش آموزان نوجوان. مير جواد 
سيد حسينی. تهران: مؤسسه هنري مدرسه برهان .1396. 223 ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: كالس درس، مهارت های ارتباطی، نوجوانان، معلمان 

چكيده: اين اثر در نه فصل و از زبان يک معلم روايت شده است. داستان دربارۀ يک دبيرستان است كه 40 درصد 
از مجموع دانش آموزان آن در اقليت و سياه پوست و 15 درصد از آنها سفيدپوست و از خانواده های مرفه اند. اين 
ناهم خوانی، محيطی پر تنش را در مدرسه ايجاد كرده است. به نظر نويسنده، راه حل اصلی برای به وجود آوردن 
يک جامعه يادگيری، مديريت صحيح كالس درس است. توجه و مراقبت، تعامل با دانش آموزان، تعادل بين توجه 

و انضباط و برنامة تحصيلی از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب است. 
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69. اصالنی، ابراهيم. مدرسه كاوی برای مديران مدارس: 111 نكتۀ كاربردی برای مديريت در 
مدارس متفاوت و موفق. تهران: پيشگامان پژوهش مدار. 1396. 256ص. وزيری. 

مخاطب:  مدير 
كلمات كليدي: مديران، مدارس، پژوهش در مديريت، مديريت و سازماندهی 

چكيده: نويسنده در اين كتاب به حساسيت های مديران مدارس دربارۀ مسائل تربيتی و آموزشی اشاره می كند. 
مديريت آموزشی، به ويژه شاخه ای از آن كه به امور مدارس اختصاص دارد، در زمرۀ علوم ميان رشته ای طبقه بندی 
شده است. وی با اتكا به تجربة سال ها حضور در مدارس گوناگون، نكات ريز و درشتی مانند مدير و نقش راهنمايی، 
مدير و نقش او در برنامه ريزی و هماهنگی را مورد توجه قرار داده است. 111 نكتة كتاب در قالب 10 فصل به اضافة 

يک نكتة آخر آمده است. هر فصل با مقدمه ای كوتاه آغاز می شود و با يک خود ارزيابی به پايان می رسد. 

70. بابايی لواسانی، طاهره. آموزش روخوانی قرآن كريم. تهران: زيارت/ پيام بهاران. 1395. 64ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: آموزش قرآن، راهنمای آموزشی، دانش آموزان 

چكيده: كتاب حاضر به آموزش روخوانی قرآن برای دانش آموزان اختصاص دارد. نويسنده تمرين ها را در مرحلة اول به 
صورت "فرمان"، در مرحلة دوم "تفكيک و بخش كردن" و مرحلة سوم به صورت "روان خوانی" آورده است. روش تلفظ 
حروف عربی و اسامی آن ها همراه با نشانه ها، صداهای كوتاه، صدای كشيده، عالمت سكون، عالمت تشديد، حروف 
مقطعه و تنوين از مباحث مطرح شده در اين كتاب است. در پايان هر درس، نوآموزان بايد كلماتی را كه از قرآن داده 
شده است، همراه با نام سوره و شمارۀ آيه پيدا كنند و به صورت تفكيک شده بنويسند. كتاب شامل بيست درس است. 

71. مالينز، اوليويا. داميز برای كودكان و نوجوانان: آزمايش های علمی. سارا يوسفی تهران: آوند دانش. 1396. 
136ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: سرگرمی های آموزشی، آزمايش ها، علوم، كودک و نوجوان 

چكيده: در اين جلد از مجموعة "كتاب های داميز برای كودكان و نوجوانان" آزمايش های علمی و آموزشی ارائه 
داده شده است. آزمايش ها در هفت فصل گنجانده شده اند و در هر فصل مقدمه ای كوتاه و بخشی در مورد علم 
نهفته در آن آزمايش وجود دارد. در هر آزمايش، ابتدا دربارۀ كاری كه بايد انجام شود و وسايل مورد نياز، توضيحات 
مختصری ارائه می شود. آزمايش های كتاب با استفاده از اقالم خانگی معمولی و ارزان قيمتی از قبيل جوش شيرين، 

سركه، تخم مرغ و نيز مانند آهن ربا و بادكنک انجام می گيرند. 

72. مينيک، كريس/ هالند، اوا. داميز برای كودكان و نوجوانان: برنامه نويسی كامپيوتری. نيلوفر رحيم زاده. 
تهران: آوند دانش. 1396. 136ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: برنامه نويسی رايانه، بازی و سرگرمی ، كودک و نوجوان، آموزش و يادگيری 

چكيده: نويسنده در اين جلد از مجموعة "كتاب های داميز برای كودكان و نوجوانان" به خواننده كمک می كند تا 
از زبان برنامه نويسی Java Script, HTMLL5, CSS3 برای ساختن برنامه های كامپيوتری استفاده كند. اين 
كتاب حاوی پروژه هايی است كه مراحل هر كدام، از ابتدا تا انتها با عكس و تصوير توضيح داده شده است. پروژه ها 
تكميل كنندۀ يكديگرند؛ به  طوری كه برای مثال، خواننده در پايان كتاب می تواند يک ربات متحرک بسازد و به 
كمک موشواره آن را كنترل كند. "برنامه نويسی چيست"، "جمع آوری قطعات برای ساخت ربات"، "بدن ربات خود 
را بسازيد"، "به ربات خود سبكی خاص ببخشيد"، "ربات تان را متحرک كنيد" و "ساخت برنامة بازی با كلمات در 

زبان برنامه نويسی" عنوان بعضی از مباحث مطرح شده در اين كتاب است. 
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73. پوست پرداز، محمد جواد/ رادفر، جمال. چگونه عكس سه بُعدی بگيريم و ببينيم. تهران: كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان. 1396. 44ص. وزيری. 

مخاطب:  معلم 
كلمات كليدي: عكاسی، عكس، ارتباط تصويری، تصويرها 

چكيده: با مطالعة اين كتاب، خواننده درمی يابد كه چرا اجسام را سه بُعدی می بيند. همچنين، با مفاهيمی 
چون خط فرضی، هم پوشانی، ژرف نمايی و سايه ها آشنا می شود. سپس تمرين هايی برای يادگيری بهتر انجام 
می دهد. عالوه بر آشنا كردن خواننده با شيوۀ تهية عكس، كاربردهای آن نيز بيان شده است. در پايان كتاب، 
خواننده می تواند يک برجسته نما بسازد و با آن عكس های سه بُعدی را ببيند. كتاب حاوی عكس ها و كارت 

پستال های سه بُعدی است. 

74. برين، درک. داميز برای كودكان و نوجوانان: طراحی بازی های ديجيتالی. نيلوفر رحيم زاده. تهران: آوند 
دانش. 1396. 124ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: بازی های آموزشی، طراحی، برنامه نويسی رايانه، كودک و نوجوان 

چكيده: آيا تاكنون بازی های ويدئويی ساخته ايد؟ برای اين كار، يک كامپيوتر متصل به اينترنت، يک حساب 
كاربری "اسكرچ" و متن پروژه های اين كتاب نياز داريد. اسكرچ يک زبان برنامه نويسی تصويری برای كودكان 
است كه برنامه های كاربردی برای طراحی سريع بازی های ويدئويی ارائه می دهد. نمادهای به كار رفته در اين 
كتاب، راهنمايی ها و ميان برهايی را در اختيار خواننده می گذارند كه فرايند كدگذاری را آسان تر می كند. نويسنده گام 
به گام از مراحل كار، در كتاب عكس و تصوير گنجانده است. "همه چيز دربارۀ اسكرچ"، "طراحی برای يک بازی 
ويدئويی كالسيک"، "مار استثنايی"، "موش شگفت انگيز و حمله به كلون ها" عناوين بخش هايی از اين كتاب است. 

75. بل، تيم/ ويتن، يان اچ/ فلوز، مايک. علوم رايانه بدون رايانه!: 21 فعاليت آموزشی در مفاهيم علوم رايانه و 
تفكر رايانشی. حامد محبی، عرفانه محبی جهرمی تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1396. 244ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: زبان های رايانه، علم رايانه، تفكر 

چكيده: اين كتاب شامل دستورالعمل اجرای 21 فعاليت آموزشی است كه در آن ها مفاهيم علوم رايانه ای ارائه 
می شود. در ابتدا و انتهای هر فعاليت بخش هايی گنجانده شده است كه در آن ها مفاهيم عمدۀ فعاليت های اين 
كتاب بر پاية رياضيات است؛ مانند عددهای دودويی، كشيدن نقشه و نمودار، الگوها و مسئله های مرتب سازی و 
رمزنگاری. ساير فعاليت ها با فناوری، دانش و درک چگونگی كار رايانه ها مرتبط اند. فعاليت های اين كتاب با استفاده 

از ابزارهای ساده و بدون نياز به رايانه قابل اجرا هستند. 

76. معماهای ببراس در مفاهيم علوم رايانه و تفكر رايانشی گام اول. امير محمد جذبی. تهران: 
مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1396. 214 ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلي: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدي: معما، علم رايانه، سرگرمی ها، ادبيات كودک ونوجوان 

چكيده: اين كتاب كه جلد اول از اين مجموعه است، مفاهيم بنيادی علوم رايانه و تفكر رايانشی را در ميان 
دانش آموزان ترويج می كند. "چالش ببراس" شامل مجموعه ای از مسئله های كوتاه و نيمه بلند چند گزينه ای يا 
تعاملی است. در ابتدای كتاب تعاريف الگوريتم، بازی و معما، برنامه و دستورالعمل، كدگذاری، كلمات و گراف آمده 
است. هر فصل از اين كتاب شامل گزيده ای از معماهای يک سال ببراس است. پرچم كشور طراحان معما در 
صفحه ای كه معما در آن آمده، نقش بسته است. هر معما با توجه به محتوا و راه حل آن، يک يا چند برچسب دارد. 

برچسب ها بيانگر زمينه ها و مفاهيم كلی در علوم رايانه اند.

ری
ـاو

فنـ
 و 

ـار
 ك



25 دورهآموزشمتوسطهاول)3(

77. معماهای ببراس در مفاهيم علوم رايانه و تفكر رايانشی گام دوم. امير محمد جذبی. تهران: 
مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1396. 224 ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلي: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: علم رايانه، ادبيات كودک ونوجوان، معما، سرگرمی ها

چكيده: جلد دوم از اين مجموعه، گزيده ای از معماهای "چالش ببراس" در سال های اخير است. "چالش ببراس" 
شامل مجموعه ای از مسئله های كوتاه و نيمه بلند چند گزينه ای يا تعاملی است. اين معماها در ارتباط با مفاهيم 
علوم رايانه اند. ميزان پيچيدگی معماها در هر جلد از اين مجموعه متناسب با ميزان دانش و معلومات خوانندگان 
كتاب است. هر معما با توجه به محتوا و راه حل آن، يک يا چند برچسب دارد كه بيانگر برخی از زمينه ها و مفاهيم 

كلی در علوم رايانه هستند. 

78. معماهای ببراس در مفاهيم علوم رايانه و تفكر رايانشی گام سوم. امير محمد جذبی. تهران: 
مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1396. 216ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلي: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدي: راهنمای آموزشی، علم رايانه، سرگرمی ها، معما، ادبيات كودک ونوجوان 

چكيده: نويسنده در ابتدای اين كتاب به تعريف الگوريتم، برنامه و دستورالعمل، كدگذاری، كلمات و گراف را 
پرداخته و در ادامه، گزيده ای از معماهای سال های اخير گنجانده شده است. كتاب حاضر به مفاهيم بنيادی علوم 
رايانه و تفكر رايانشی اختصاص دارد. ميزان پيچيدگی معماها در هر جلد از اين مجموعه متناسب با دانش و 

معلومات مخاطب كتاب است. 

79. طوفانی اصل، وحيد. اصطالح نامه اصكا. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 1396. 
312ص. رحلی. 

مخاطب:  كتابدار 
كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، ادبيات فارسی، واژه نامه ها 

چكيده: كتاب حاضر شامل مجموعه ای از واژگان و اصطالحات حوزۀ ادبيات كودک و نوجوان است. مخاطب 
با استفاده از اين اصطالح نامه می تواند مفاهيم مختلف را جستجو كند و روابط مفهومی ميان واژگان را به صورت 
كارآمد شناسايی و استنباط نمايد. نويسنده در ابتدا ساختار و تاريخچة اصطالح نامه را توضيح می دهد و سپس تفاوت 
آن با سرعنوان های موضوعی را بيان می كند. فهرست الفبايی، فهرست رده  ای و فهرست گردشی از عنوان های 

مطالب مطرح شده در اين اثر است. 

80. آرلون، پنلوپ. اطلس حيوانات جهان. عاطفه گرجی تهران: زيارت. 1396. 162ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: حيوانات، ادبيات كودک و نوجوان، دايرة المعارف  

چكيده: پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزيستان، حشرات و ماهی ها از جمله موجودات معرفی شده در اين 
اطلس هستند. در هر صفحه يک مسابقه طراحی شده كه جواب آن در صفحات معرفی شده آمده است. كادرهای 
كنار هر بخش رنگ متفاوتی دارد و فصل ها به اين شيوه از يكديگر تفكيک شده اند. در هر صفحه يک كادر به 

"خبرهای عجيب اما واقعی" اختصاص يافته است. در انتهای اطلس نيز حيوانات عجيب معرفی شده اند. 
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زهرا محمدی،  قاليباف،  قاسم  نوجوان.  و  بزرگ كودک  دانشنامه   .DK انتشارات مؤلفان.  گروه   .81
سيدحسين ايرايی. تهران: پيام بهاران. 1396. 466ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، تكنولوژی، دانشنامه، دايرة المعارف  

طبيعت  فضا، جهان  و  زمين  كرۀ  پيرامون  بخش  در هشت  موضوع  شامل 200  حاضر  دانشنامة  چكيده: 
شامل گياهان و حيوانات، حشرات و عنكبوت ها، دايناسورها و پرندگان، پستانداران، بدن انسان، غذا، مردم و 
سرزمين هاست. 3000 عكس و تصوير به همراه جدول ها و نمودارها در اين كتاب گنجانده شده و در كنار هر 
تصوير شرح آن آمده است. عالوه بر فهرست مطالب، يک فهرست راهنما نيز در انتهای كتاب به ترتيب حروف 

الفبا گنجانده شده است. 

82. نشنال جئوگرافيک. جست وجوگران بخوانند: اطلس جغرافی جهان برای كودكان. فريبا ملک احمدی. 
تهران: قديانی. 1396. 34ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: جغرافيا، ادبيات نوجوانان، تمدن های بزرگ جهان 

چكيده: نويسنده در اين اطلس آب و هوا، گياهان و حيوانات آمريكای شمالی و جنوبی، آفريقا، استراليا و جنوبگان را 
بررسی كرده است. در ادامه، شهرها و كشورها، مردم، زبان ها و كاالهای هر منطقه همراه با نقشه، عكس و تصاوير 
معرفی شده اند. در انتهای اطلس نيز اطالعاتی دربارۀ قاره ها از بزرگ ترين تا كوچک ترين اقيانوس ها و پنج شهر و 
كشور بزرگ جهان از نظر جمعيت گنجانده شده است. واژه نامه و نمايه آخرين بخش های اين اطلس جغرافيايی هستند. 

83. نشنال جئوگرافيک. جست وجوگران بخوانند: اطلس جغرافی جهان برای نوجوانان. محمود معافی. 
تهران: قديانی. 1396. 66ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: بوم شناسی، جغرافيا، نوجوانان، زندگی حيوانات 

چكيده: همچون ساير اطلس ها، اين كتاب نيز اطالعات تصويری كاملی را در خود جای داده است. نويسنده 
در اين اطلس محل زندگی حيوانات در پنج قارۀ جهان، قطب جنوب و جنوبگان را بررسی می كند. نگاهی به 
اكوسيستم بيابان، جنگل های بارانی آمازون، دلتای رود گنگ و ساوانا از ديگر بخش های مهم اين اطلس است. 
همچنين اطالعاتی درباره گاوميش آمريكايی، قورباغه های سمی نيش دار، نهنگ آبی و سمور اروپايی- آسيايی 
همراه با تصاوير رنگی مربوطه در كتاب آمده است. حيواناتی كه تصويرشان در كتاب آمده در مقياس واقعی نيستند. 

84. سوهوک، آنجال رويستون. اطلس جهان. الدن خانلری. تهران: پيام بهاران/ زيارت. 1395. 158ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هشتم 
كلمات كليدي: جغرافيا، ادبيات كودک و نوجوان، دايرة المعارف ها 

چكيده: اطلس حاضر از روی مناطق جغرافيايی واقعی ترسيم شده است. نويسنده در اين اطلس لغاتی را كه درک 
آن ها مشكل به نظر می رسد، با عالمتی مشخص كرده و در فهرست اصطالحات در انتهای كتاب آورده است. 
اطالعاتی دربارۀ كرۀ زمين، نقشه و طراحان نقشه، شمال كانادا و قطب شمال، تمام كشورها و قاره های جهان در 
اين اطلس آمده است. در انتهای اطلس، بخش جامعی از اطالعات آماری كشورهای جهان شامل نام پايتخت ها، 

تاريخ استقالل، جمعيت، نوع حكومت، نژاد، دين، زبان، واحد پول و شهرهای مهم گنجانده شده است. 
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85. آدامز، سايمون. اطلس مصور جنگ های جهانی: تاريخچه مصور جنگ جهانی اول. مريم 
ماشينی. تهران: پيام بهاران. 1396. 74ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: دايرة المعارف ، جنگ ها، ادبيات كودک و نوجوان 

چكيده: جنگ جهانی اول و دوم ميان كشورهای اروپايی تحت عنوان متفقين و متحدين شكل گرفت؛ آمريكا، 
ژاپن و كشورهای خاورميانه را درگير كرد و در نهايت، به سازش كشورهای شروع كننده منجر گرديد. اطلس حاضر 
حاوی تاريخچة مصور جنگ جهانی اول و دوم است. تقسيم اروپا، جنگ در غرب، زنان در جنگ، جنگ در آسمان، 
دريا و بيابان، حملة شيميايی، هزينة جنگ، آتش بس و صلح از مباحث مطرح شده در اين اطلس است. يک لوح 
فشرده كه گزيده ای 110 دقيقه ای از يک مستند شش قسمتی است، با ترجمه و دوبله به پيوست كتاب آمده است. 

86. بختياری، علی اصغر. كودک، نوجوان و بيمه: با دندی و قندی در سرزمين زنبورهای عسل/ با 
دندی و قندی در يك روز بارانی جلد 1/ با دندی و قندی در يك روز بارانی جلد 2. قم: صحرايی 

سبز. 1396. 3ج.بياضی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: داستان هاي حيوانات، بيمه حوادث، ادبيات كودک ونوجوان 

چكيده: نويسنده در اين مجموعه توسعه و ترويج فرهنگ بيمة آتش سوزی را در قالب داستان كودكانه به كودكان 
و والدين آموزش می دهد. بيمة آتش سوزی برای جبران خسارات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و خطرهای 

ديگری است كه تحت پوشش اين بيمه نامه است. يک سی دی صوتی پيوست هر جلد است.

87. حيدری، طاهر. پيك تكانه مطالعات اجتماعی نهم. تهران: تكانه. 1396. 76ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلي: نهم

كلمات كليدي: آزمون ها، راهنمای آموزشی، مطالعات اجتماعی

چكيده: كتاب حاضر مكمل آموزشی درس مطالعات اجتماعی پاية نهم است. در اين كتاب خالصه مباحث هر 
درس به زبان ساده به همراه مثال های مفهومی و نكات مهم و كاربردی آمده است. در ادامه، سؤال های تشريحی 
و چهارگزينه ای طبقه بندی شده مطابق با آخرين تغييرات كتاب های درسی آمده و در انتها نمونه سؤال های نوبت 

اول و دوم با توجه به بودجه بندی و بارم بندی سازمان آموزش و پرورش آورده شده است. 

88 بكايی، حسين. خورشيد كالسكه سوار: سرگذشت گاه شماری در ايران. تهران: كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان. 1396. 52ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: فرهنگ و تمدن ايرانی، ادبيات كودک و نوجوان، تمدن اسالمی 

چكيده: از زمان های خيلی دور انسان ها، افسانه های زيادی دربارۀ خورشيد ساخته بودند. بنا بر يكی از اين 
افسانه ها، خورشيد هر روز صبح در كالسكه ای كه ديده نمی شود، می نشيند و از شرق آسمان تا غرب آن سفر 
می كند، اما بر اثر اين سفر طوالنی خسته می شود و بعد از آنكه پشت كوه های بلند غروب می كند تا صبح استراحت 
می كند. نويسنده در اين كتاب مصور با ذكر افسانه هايی از پيامبران و پادشاهان، سرگذشت گاه شماری در ايران را نيز 
بررسی می كند. دقيق ترين تقويم جهان، گاه شماری دريانوردی و ماهيگيری، قمر در عقرب، عيد بهار و گاه شماری 

شخصی از مباحث مطرح شده در اين كتاب است. 
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89. سعادت، سعيد. داستان برده ها: روايت انتقادی سرگذشت برده ها در تاريخ، آنچه تا امروز ادامه دارد. قم: 
كتاب جمكران. 1396. 180ص. رحلی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هشتم، نهم 

كلمات كليدي: تاريخ، اياالت متحده امريكا، تبعيض  نژادی 

چكيده: نويسنده در كتاب حاضر داستان برده داری و سرگذشت برده ها را در طول تاريخ روايت می كند. او ضمن  
بيان نكته های ناگفته از رنج و ستم بزرگی كه بر انسان های بسياری در دنيا رفته است، دربارۀ سابقه برده داری، 
تجارت برده، زندگی در بردگی، جنگ برای آزادی، ممنوعيت در آمريكا به تفصيل سخن می گويد. از جدول، نمودار، 

عكس، تصوير و نقشه برای بيان مطالب استفاده شده است. 

90. منصور، جوزف. اطلس مصور كودكان: درياها و اقيانوس های جهان. اسد شكورپور. تهران: پيام بهاران. 
1395. 46ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، دايرة المعارف ها، حيوانات دريايی، منابع طبيعی 

چكيده: اين اطلس جلد چهارم از مجموعة "اطلس مصور كودكان" است. آب های كرۀ زمين از كجا می آيند، چرا 
رنگ دريا آبی است، چرا آب ها شورند و در آينده چه خواهد شد، از نمونه پرسش هايی است كه در اين كتاب به آن ها 
پاسخ داده می شود. رشته كوه ها و گودال های اقيانوسی، سواحل صخره ای و سنگی، جزاير قاره ای و تسونامی از مباحث 
مورد بحث در اين اطلس است. همچنين، دربارۀ برخی از حيوانات دريايی مانند ماه ماهی، ماهی پرنده و الک پشت 
دريايی توضيحاتی همراه با تصوير آمده است. مشهورترين دريانوردان، صيد گنج ها، بازی های ورزشی دريايی، منابع 

اقيانوس ها، آبسنگ های مرجانی، اقيانوس آرام، هند و منجمد شمالی عنوان های بعضی مطالب اين اطلس است. 

91. منصور، جوزف. اطلس مصور كودكان: مردم جهان. لطيف راشدی، محمدرضا راشدی. تهران: پيام بهاران. 
1395. 46ص. رحلی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هشتم 
كلمات كليدي: مردم شناسی، ادبيات كودک و نوجوان، دايرة المعارف ها 

چكيده: اين اطلس يک جلد از مجموعة "اطلس مصور كودكان" است. در اين اطلس اطالعاتی دربارۀ پوشش، 
گويش و رنگ پوست مردمان نقاط مختلف جهان با عكس و نقشه آمده است. حيوانات جهان، حيوانات جنگل های 
پردرخت، پستی و بلندی های ديدنی، وضعيت جوی و گياهان از مباحث مطرح شده در اين اطلس است. در ادامه 
به اروپای شمالی، اقتصاد و تفريحات در اروپای جنوبی، آمريكا، آفريقا، آسيا و اقيانوسيه و مناطق سردسير نيز اشاره 

شده است. اين مباحث همراه با تصوير و عكس روی نقشه آمده اند. 

92. فردی، اميرحسين. يادداشت های يک نويسنده: آخرين مسافر يك اتوبوس. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 72ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات فارسی، خاطره نويسی، نوجوانان 

چكيده: داستان ها و نوشته های كوتاه اين كتاب، نوجوانان را با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا می كند. انقالب 
و تداوم آن، جنگ تحميلی، ايستادگی در برابر زورگويان و ماه رمضان از موضوعاتی است كه نويسنده به آن ها 
پرداخته است. همچنين درباره مقام واالی معلم، گذشت و بخشش، رعايت حق تقدم، نوع  دوستی و توجه به محيط 
زيست مطالبی آورده شده است. نويسنده مادر را فرشته ای آسمانی می داند كه در كنار ما زندگی می كند و يادآور 

می شود، كسانی كه تالش می كنند و زحمت می كشند، حتماً به پيروزی دست خواهند يافت. 
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93. لبش، علی رضا. لطيفه های زير خاكی: لطيفه های طرب انگيز. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 
1396. 98ص. رقعی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات كالسيک، حكايت، لطيفه 

اين  از كليات سعدی است.  از مجموعه »لطيفه های زيرخاكی« دربردارنده حكايت هايی  چكيده: جلد سوم 
حكايت ها كه عنوان بعضی از آن ها از اين قرار است: »تو جيب ما را نزن«، »درويش ولخرج«، »كشتی گير نادان« 
و »راه و رسم گدايی«، نكاتی درباره تربيت صحيح، مشكالت و دغدغه های اجتماعی بيان كرده و نيز ارزش های 
اخالقی را يادآوری می كنند. بيشتر حكايت ها، به شاهان و وزيران و مديران طعنه زده است. حكايت »پنبه و پشم« 

به موضوع جهل و نادانی توجه كرده است. 

94. اسميت جونز، هيثر. آب، كاغذ، رنگ: خالقيت با آبرنگ و مواد تركيبی. گلناز كشاورز. تهران: شركت 
انتشارات ويژه نشر. 1395. 156ص. خشتی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هشتم، نهم 

كلمات كليدي: نقاشی، رنگ آميزی، هنر 

چكيده: آبرنگ از ابزارهای رنگ آميزی است و برای مهارت يافتن در آن بايد با انواع كاغذ، رنگ ها و قلم ها، 
سوژه يابی و... آشنا شد. كتاب پيش رو در قالب 30 تمرين و به شكل مصور، خواننده را با نقاشی آبرنگ و مقدمات 

آن آشنا می كند. 

95. رستمی، آزاده/ مشفق آرانی، حامد. آموزش خوشنويسی با خودكار نوين تحرير. تهران: مؤسسه 
فرهنگی هنری ديباگران تهران. 1396. 142ص. وزيری. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: خوشنويسی، راهنمای آموزشی، خط نستعليق 

چكيده: در اين كتاب خط نستعليق با خودكار، مداد يا هر وسيلة ديگری كه نوكی غير از حالت قلم زنی دارد، 
آموزش داده شده است. هر درس در قالب يک جمله يا مصراع است و كلمات و اتصاالت خوشنويسی از آسان به 
مشكل آموزش داده می شوند. اين كتاب در هشت فصل تدوين گرديده و در هر درس تمرين هايی برای هنرجويان 
گنجانده شده است. در تمام مراحل آموزش، برای كسانی كه مايل اند سريع تر آموزش ببينند، راه های ميان بُر در 

نظر گرفته شده است. 

96. كركزی، كسری. خواندنی بنويس 6. تهران: خواندنی. 1396. 84ص. خشتی. 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: خط نستعليق، آموزش و يادگيری، نوشتن 

چكيده: در اين اثر، زاوية نگارش حروف و كلمات، ساختمان حروف و كرسی يا خط زمينه به هنرجو آموزش داده 
می شود. نويسنده ضمن اشاره به وسايل مورد نياز خوشنويسی، شيوۀ صحيح به دست گرفتن خودكار يا مداد، طرز 
صحيح نشستن و فاصلة كاغذ تا چشم ها را بيان می كند. سپس، نمونه ای به عنوان سرمشق می آورد كه در چند خط 

اول، هنرجو بايد كلمات سرمشق را پررنگ كند و در سطرهای بعد خودش آن كلمه ها را بنويسد. 

هـنــــــر                                      
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97. هنلی، دارن. داستان باور نكردنی موسيقی كالسيك: راهنمايی دوستانه برای بچه ها. ناتالی چوبينه. 
تهران: حوض نقره. 1395. 88ص. رقعی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم 

كلمات كليدي: تاريخ، موسيقی، ادبيات كودک و نوجوان 

چكيده: اين كتاب شامل قصه هايی دربارۀ موسيقی كالسيک است. نويسنده تاريخ موسيقی كالسيک را در پنج 
مرحله، از دورۀ موسيقی اوليه تا موسيقی قرن بيست ويكم، در قالب داستان هايی باور نكردنی تأليف كرده است. 
همچنين با استفاده از روش "آيتونز" تعدادی از قطعه های موسيقی معرفی شده را فهرست و نشانی اينترنتی آن ها 

را قيد كرده است تا خواننده بتواند تكه هايی از اين آهنگ ها را به صورت برخط گوش بدهد. 

98. فارارونز، اما. ذهن آگاهی با رنگ آميزی: زيستن در لحظه حال. سپيده بخت. تهران: مهرسا. 1396. 
104ص. جيبی. 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: روان شناسی فرايندهای ذهنی، رنگ آميزی، خالقيت، خودآگاهی 

چكيده: نويسنده در كتاب حاضر رنگ آميزی را به بزرگساالن آموزش می دهد. اين كتاب شامل طرح های گوناگون 
الگوها و نقش های متفاوت برای رنگ آميزی است. البه الی صفحات تمرين هايی برای تقويت مهارت "زيستن در 
لحظه حال" گنجانده شده است. اين تمرين ها به خواننده می آموزد كه چطور از حواس پنج گانه خود استفاده كند. 
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99. عابدی، مجيد. آموزش الفبای انگليسی با كارت های جادويی 4 بعدی. تهران: مجيد عابدی 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-08-30 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: فلش كارت ، الفباي انگليسي

چكيده: محصول حاضر شامل يک اپليكيشن، 28 عدد كارت جادويی، 28 عدد برچسب جادويی يكپارچه، ماژيک، 
بروشور راهنما و يک مينی دی وی دی آموزشی است. با نصب اپليكيشن و نگاه كردن به فلش كارت ها، تصاوير 
حيوانات، زنده، چهاربعدی و سخنگو می شود. روی كارت ها می ايستند و برای كاربرصحبت كرده و بازی می كنند.

100. توكلی، محمدرضا. بسته دانش آموزی )با حجم تقريبی 40 گيگ با نصب آسان(. تهران: محمدرضا توكلی  
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-11-30

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: نرم افزار، بازي، دانش آموزان  

چكيده: اين مجموعه شامل چهار دی وی دی كه هر كدام داراي 9 گيگ حافظه و حجم تقريبی 40 گيگ با 
تكنولوژی حداكثر فشردگی است. نسخة حاضر بدون محدوديت و قابل نصب بدون رمز و قفل است. اين بسته 

شامل نرم افزارها و بازی های رايج آفالين به همراه نسخه اندرويدی است.

منابع آموزشی و پرورشی   منتخب غير مكتوب                                      
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101. قلعه، حسين. كتاب رنگ آميزی چهاربعدی پويا با فناوری واقعيت افزوده. تهران  حسين قلعه    

تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-08-30 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: رنگ آميزي، برنامه كاربردي

چكيده: اين محصول شامل يک برنامة كاربردي، كتاب رنگ آميزی، دفترچة راهنما و دی وی دی آموزشی است. 
پس از نصب برنامه بر روي گوشي يا تبلت، شخصيت هاي رنگ آميزی شده به صورت چهاربعدی نمايش داده 
مي شود و امكان حركت 360 درجه را دارند. شخصيت های رنگ آميزی شده زنده شده، بر روی كتاب ايستاده و می 

توانند به حركت در بيايند، بازی كنند، آواز بخوانند و صحبت كنند.

102. عابدی، مجيد. كتاب رنگ آميزی سحرآميز با فناوری واقعيت افزوده. تهران: مجيد عابدی 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-08-30 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: برنامه كاربردي، فناوري، بازي

چكيده: اين محصول شامل يک برنامة كاربردي، دفترچة راهنما و يک دی وی دی آموزشی است كه با 
بهره گيری از فناوری واقعيت افزوده تدوين گرديده است. پس از اجرای برنامه بر روي گوشي يا تبلت، نقاشی 
رنگ آميزی شده توسط كاربر، به صورت چهاربعدی، متحرک و با قابليت چرخش 360 درجه بر روی صفحه كتاب 

نمايش داده مي شود. 
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103. واحدی، كامبيز. مانا. تهران: كامبيز واحدی    

تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1400-02-15 
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: نرم افزار، تكنيک اليتنر، لغات انگليسي

چكيده: در اين نرم افزار لغات انگليسی كتاب های درسی با تكنيک اليتنر آموزش داده مي شود. لغات هر 
كتاب درسی در قالب يک فلش كارت جداگانه تهيه شده است و معنی لغات با توجه به معنی آن در جمله 
تهيه شده است. تنظيماتي براي اعمال تغييرات در نحوۀ آموزش و تعيين تعداد لغت جديد درهرروزمتناسب 
با توانمندی و زمان گذاری هركاربردرنظرگرفته شده است. يک ديكشنري همراه با تلفظ آفالين نيزدراين 

نرم افزارگنجانده شده است.

104. مجتهدزاده نجفی، مهديه. دفتر خياطی ويز. تهران  مهديه مجتهدزاده نجفی 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-10-30 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: آموزش خياطي، طراحي دوخت

چكيده: دفتر خياطی حاضر شامل نخ، سوزن، قيچي، انگشتانه و متر است كه انواع دوخت ها و كوک ها از 
جمله كوک ساده، كوک شل يا كوک راهنما، پاک دوزی، پس دوزی، زيگزاگ يا كوک بخيه را آموزش مي دهد. 
اين دفتر در چند طرح مختلف براي پسران و دختران طراحي شده است و برای كارگاه خياطی و پودمان های 

كارو فناوری مناسب است.
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105. رياضيات آسان ردة دانش پژوه. رشت  مؤسسة پرورش هوش های چندگانة آريا 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-07-15

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم،هشتم 

كلمات كليدي: آموزش رياضي، لوح فشرده، دانش آموزان

چكيده: اين بستة آموزشی براي آموزش جمع و تفريق به منظور پرورش هوش منطقی و رياضی دانش آموزان 
طراحی و تدوين شده است. اين بسته حاوی يک كيف آموزشی، دو جلد كتاب كار و تمرين، يک جلد كتاب بازی 
مربع جادويی، بستة بازی چوپر جمع و تفريق، يک لوح فشرده شامل آموزش جلسه ای، دفترچة نكات كليدی و 

خودكار است.

106. شمسايي، مهرگان. صفحه محورهای مختصات دكارتی. تهران: مهرگان شمسايي 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-08-15 

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: آموزش رياضي، محورمختصات، اعداد

چكيده: اين وسيله يک صفحة پالستيكي است كه داراي نوزده رديف عدد در نوزده ستون از )9- تا 9+ با احتساب 
عدد 0( است، محل بر خورد ستون ها )طول( با رديف ها )عرض( يک دايرۀ تو خالي به قطر 3ميلي متر در نظر 
گرفته شده است. جمعا361ً نقطه در صفحه، يک مجموعه اتصاالت پالستيكي و فلزي براي داخل نمودن درون 
دايره هاي تو خالي براي نمايش و آموزش مفاهيم مختصات نقاط در صفحه تقارن، مركز تقارن، تقارن مركزي و 

دوران حول مركز تقارن وجود دارد.
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107. سرلک، محمد. قلم هوشمند بينا . تهران  محمد سرلک 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-05-31

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: قلم هوشمند، وسيله آموزشي

چكيده: قلم هوشمند حاضربرای استفاده از متن كتاب های درسی، قرآن كريم و غزليات حافظ است و با هر زبان 
و تصويری كاربرد دارد. با قراردادن نوک قلم روی شمارۀ مربوط به سوره، غزل حافظ و يا صفحة كتاب درسی متن 

مورد نظر خوانده شده و صدای آن شنيده می شود.

108. مرادی، گلستان. كرة برش داده شده عرض و طول جغرافيايی. اصفهان: گلستان مرادی 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-12-29

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: كرۀ جغرافيايي ، نصف اانهار، راهنماي تدريس

چكيده: اين محصول داراي دو كرۀ جغرافيايي است. يكی از كره ها به  صورت عرضی و با فاصلة 10 درجه برش 
داده شده كه براي تدريس عرض جغرافيايی مناسب است، كرۀ ديگر به صورت قاچ و با فاصلة 15 درجه برش 
داده شده است و براي تدريس طول جغرافيايی است. همچنين 24 نصف النهار زماني و يک نصف النهار مبدأ برای 

تدريس ساعت واقعی و اختالف ساعت نواحی مختلف كرۀ زمين مشخص شده است.
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109. سراج، رضا. كيت الكترونيكی نورهای رنگين. تهران: رضا سراج 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-06-31

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: فليم آموزشي، آموزش الكترونيک، دفترچه راهنما

چكيده:اين مجموعه  متشكل از قطعات پالستيكي و فلزي، بُرد، فيلم آموزشی و دفترچه راهنمای تمام رنگی 
است. اين بسته  برای آشنايی دانش آموزان با قطعات الكترونيكی به صورت كاربردی در قالب ساخت يک دستگاه 

كامل الكترونيكی است. 

110. شريف ديني، امين. لمو. تهران  امين شريف ديني 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1399-08-30

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: آموزش الكترونيک، دانش آموزان، مدارمغناطيسي

چكيده: دانش آموزان، مدارمغناطيسي
اين محصول يک اسباب بازی يا دستگاه ساختنی الكترونيكی است كه آموزش ساختن را بدون نياز به تخصص 
در اين حوزه فراهم می كند. بوردهای مدارهاي چاپی از پيش مونتاژ شده و با مغناطيس كوچک به يكديگر متصل 
می گردند. با اين كيت دانش آموزان می توانند با قطعات بازی كنند، آن ها را جابجا كنند و با طريقة بستن مدارها 
آشنا شوند. همچنين  بدون آن كه علمی نسبت به الكترونيک داشته باشند يا مجبور به يادگيری پيچيدگی های آن 

باشند در تعامل با آن قرار بگيرند.

ب
كتو

ر م
 غي

ب و
تخ

ی من
رش

رو
ی و پ

زش
مو

ع آ
مناب

   



37 دورهآموزشمتوسطهاول)3(

ـر
ــ

ــ
ــ

 هن
   

ب
كتو

ر م
 غي

ب و
تخ

ی من
رش

رو
ی و پ

زش
مو

ع آ
مناب

111. مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطهـ  اپتيك. تهران  شركت صنايع آموزشي    
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1400-03-15

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هشتم 

كلمات كليدي:  دستگاه اختالف فشار، علوم تجربي، آزمايشگاه

چكيده: اين مجموعه 88 نوع محصول دارد كه شامل مجموعه ها و دستگاه هايی نظير مجموعه های ترموستات، 
ترموكوپل و  دستگاه های اختالف فشار مايع، جريان همرفتی گازها و ... است

112. مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطهـ  الكتريسيته و مغناطيس. تهران  شركت 
صنايع آموزشي 

تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1400-03-15
مخاطب:  دانش آموز 

پايه تحصيلی: هشتم 
كلمات كليدي: الكتروسكوپ، موتورالكتريكي، آهن ربا

چكيده: اين مجموعه شامل مجموعة الكتروسكوپ و مجموعة آهن رباها است. معلمان می توانند با اين مجموعه 
مفاهيمی نظير موتور الكتريكی ساده و عملكرد آن را به زبان ساده به دانش آموزان آموزش دهند.
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113. مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطهـ  شيمی. تهران  شركت صنايع آموزشي 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1400-03-15

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: علوم، شيمي، وسايل آزمايشگاه

چكيده: اين مجموعه شامل شيشه ابزار، مواد شيميايي و اقالم موردنياز مانند استوانه مدرج، ارلن، قيف دكانتور، 
فنول فتاليين وتراوزي سه اهرمي است. اين اقالم براي انجام تمامي "آزمايش هاي مربي" ازجمله رطوبت هواي 

دمي و بازدمي، "آزمايش دستورالعملي" و آزمايش كاوشگري كاربرد دارد.

114. مجموعه علوم دوره اول متوسطهـ  مواد شيميايی. تهران  شركت صنايع آموزشي 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1400-03-15

مخاطب:  دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: موادشيميايي، آزمايش، علوم

چكيده: در اين مجموعه همة مواد شيميايی مورد نياز برای انجام آزمايش های كتاب درسی ازجمله اسيدهيدروكلريک، 
اسيد سولفوريک، روغن مايع، بتادين، نيترات نقره و كربنات سديم به صورت گروهي و يا معلم محوروجود دارد.
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نمايـه   عنـوان                                      

آب، كاغذ، رنگ: خالقيت با آبرنگ و مواد 
تركيبی  105

آتش نشان ها  60

آخرين مسافر يك اتوبوس  103

آزمايش های علمی  80

آشــنايی با مهارت هــای زندگی برای 
نوجوانان   18

آلفرد نوبل  10

آموزش الفبای انگليســی بــا كارت های 
جادويی 4 بعدی  113

آموزش المپياد رياضی  43

آموزش خوشنويســی با خــودكار نوين 
تحرير  106

آموزش روخوانی قرآن كريم  79

آنچه معلمان بايد درباره روش تدريس بدانند 
72

آيزاک نيوتن چه كسی بود؟  11

ابوريحان بيرونی  12

از رويا تا هدف: كشف خود و ساخت آينده 
رويايی راهنمای مناسب هدايت تحصيلی 

دانش آموزان دبيرستانی  73

اصطالح نامه اصكا   88

اطلس جانوران برای نوجوانان  61

اطلس جغرافی جهان برای كودكان  91

اطلس جغرافی جهان برای نوجوانان 92

اطلس جهان  93

اطلس حيوانات جهان  89

اطلس مصور جنگ های جهانی: تاريخچه 
مصور جنگ جهانی اول  94

افسانه سيب ننه جون  30

ايستاده در كمند  31

با كبوترهای گنبد  54

باشــگاه مغز )1( كتاب آموزش و تمرين 
برای فعالسازی توانمندی های مغزی   81

باشگاه مغز )3( حافظه و يادگيری: كتاب 
آموزش و تمرين در 24 جلسه  82

بدن انسان  62

برنامه ريزی با دوربين مدار بسته  21

برنامه نويسی كامپيوتری  83

بســته آموزشــی مهارت های اجتماعی: 
مهارت های اجتماعی دوره اول متوسطه : 

راهنمای معلم  23

بســته آموزشــی مهارت های اجتماعی: 
مهارت های اجتماعی دوره اول متوسطه : 

كار در كالس  23

بســته آموزشــی مهارت های اجتماعی: 
مهارت های اجتماعی دوره اول متوسطه : 

كار در منزل  23

بســته دانش آموزی با حجم تقريبی 40 
گيگ با نصب آسان  114

خواندن،  لذت  فراگير:  يادگيری  بســته 
پايه های  تغيير، ويژه دانش آموزان  شوق 

نهم و دهم  5

بسته يادگيری فراگير: لذت خواندن، شوق 
جســت وجو، ويژه دانش آموزان پايه های 

هفتم و هشتم  5

بهترين قصه های شاهنامه: رزم رستم و 
اسفنديار و چند قصه ديگر از شاهنامه  39

بهترين قصه های شاهنامه: ضحاک و كاوه 
آهنگر و چند قصه ديگر از شاهنامه  39

بهترين قصه های شــاهنامه: هفت خوان 
رستم و چند قصه ديگر از شاهنامه  39

بهترين قصه های هزار و يك شب و 10قصه 
ديگر از هزار و يك شــب ج 2 علی بابا و 

چهل دزد  32

بهترين قصه های هزار و يك شب عالالدين 
و چراغ جادو ج1  32

بهترين قصه های هزار و يك شب و 10قصه 
ديگر از هزار و يك شب  32

بيل گيتس چه كسی است؟  13

پابلو پيكاسو چه كسی بود؟  14

پرسش های بنيادين شيوه ای چالش برانگيز 
برای يادگيری  74

پرســش های مكمل عربــی پايه نهم: 
ارزشــيابی  درس به درس+  تمرين های 

دوره ای  57

پرسش های مكمل عربی پايه هشتم  57

پرســش های مكمل عربــی پايه هفتم: 
تمرين های درس به درس + ارزشــيابی 

دوره ای  57
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پرواز با بال های خود: خود آموزی با استفاده 
از هنر درست خواندن و آماده شدن برای 

موفقيت علمی، تحصيلی  22

پرواز با پاراموتور را دوست دارم!  33

پهلــوان گــودرز: پهلوان گــودرز و ديو 
فراموشی  34

قالی  و  پهلوان گــودرز  پهلوان گودرز: 
پرنده  34

پهلوان گودرز: پهلــوان گودرز و كابوس 
مرگبار   34

پيك تكانه مطالعــات اجتماعی نهم دوره 
اول متوسطه  96

تاريخ ايران برای نوجوانان )پس از ورود 
اسالم(  97

تاريخ ايران برای نوجوانان )قبل از اسالم( 
97

تكنيك های محاسبات سريع رياضی نهم 
تيزهوشان  44

جان جهان  35

چارلی و آسانسور شيشه ای بزرگ  36

چاشنی های آدم بودن: افرادی كه برايشان 
حمايت،  نامرئی،  هستی!:داشته های  مهم 

آنچه داريم و نمی دانيم  20

چاشــنی های آدم بودن: به خودت افتخار 
كن!: داشته های نامرئی،هويت مثبت، آنچه 

داريم و نمی دانيم  20

چاشــنی های آدم بودن: تالشت را بكن و 
نامرئی،  باش!:داشته های  خودت  بهترين 
حد و حــدود و انتظارات، آنچــه داريم و 

نمی دانيم  20

چاشــنی های آدم بــودن: دوســتانت را 
پيدا و انتخاب كن! داشــته های نامرئی، 
توانايی هــای اجتماعی، آنچــه داريم و 

نمی دانيم  20

مديريت  را  زمانت  آدم بودن:  چاشنی های 
كن!: داشــته های نامرئی،استفاده مفيد از 

زمان، آنچه داريم و نمی دانيم  20

چاشــنی های آدم بودن: كار درســت را 
بشناس و انجام بده!: داشته های نامرئی، 
ارزش های مثبت، آنچه داريم و نمی دانيم  20

چاشــنی های آدم بودن: كمك كن و ايمن 
نامرئی، قدرتمند شدن،  بمان!: داشته های 

آنچه داريم و نمی دانيم  20

چاشــنی های آدم بودن:هميشــه در حال 
يادگيری باش!: داشته های نامرئی، تعهد 

به يادگيری، آنچه داريم و نمی دانيم  20

چرا بايد نگران كره زمين باشيم؟  63

چگونه عكس سه بُعدی بگيريم وببينيم  84
خواندنی بنويس 6   107

سرگذشت  كالسكه ســوار:  خورشيد 
گاهشماری در ايران  98

داســتان باور نكردنی موسيقی كالسيك: 
راهنمايی دوستانه برای بچه ها  108

داســتان برده هــا: روايــت انتقادی 
سرگذشــت برده ها در تاريخ ، آنچه تا 

امروز ادامه دارد   99

دانشنامه آكسفورد علم و تكنولوژی  64

دانشنامه بزرگ كودک و نوجوان  90

دانشنامه كوچك بدن انسان  65

دايرة المعارف نجوم و فضا  66

دخترانه ها: احساسات دخترانه: هر چه بايد 
در باره مديريت هوش هيجانی بدانيد   19

دخترانه ها: پرســش های دخترانه: هر چه 
دوست داريد در باره بلوغ بپرسيد  19

دخترانه ها: گفت و گوهای مادرانه و دخترانه: 
از دخترها گفتن از مادرها شنيدن   19

دخترانه ها: گفت و گوهای مادرانه و دخترانه: 
از مادرها گفتن از دخترها شنيدن  19

در سكوت ماسه ها  55

درياها و اقيانوس های جهان  100

دفتر خياطی ويز  118

دنيای شگفت انگيز دايناسورها   67

دنيای طرح و رنگ برای پسران  109

دنيای طرح و رنگ برای دختران  110

ذهن آگاهی با رنگ آميزی: زيستن در لحظه 
حال  111

رازهای حسن كچل2   37

راهنمای كار و پژوهش با ميكروسكوپ  68

رفتار شهروندی سازمانی  75

روز 10ام  38

رياضيات آسان ردة دانش پژوه  119

رياضی و زندگی  45

رياضيات لعنتی: آليس در سرزمين اعداد   46

زكريای رازی  15

زالل احكام: آموزش احكام دانش آموزان 
)مسابقات احكام( متوسطه اول و دوم  6

سپيده هشتم  56

انتشار تيمز 2015 رياضی  سؤاالت قابل 
پايه هشتم  48

سؤاالت قابل انتشار تيمز 2015 علوم پايه 
هشتم  69

صفحه محورهای مختصات دكارتی  120

طراحی آموزشی)جلد1(  76

طراحی آموزشی)جلد2(  77

طراحی بازی های ديجيتالی  85

عربی پايه نهم پيام نسيم دوره متوسطه 
اول  58

علم چيست  70

علوم رايانــه بدون رايانــه!:21 فعاليت 
آموزشــی در مفاهيم علوم رايانه و تفكر 

رايانشی  86
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فارسی هفتم  1

قطره و دريا: استاد مطهری  29

قطره و دريا: پروفسور حسابی  29

قطره و دريا: تختي  29

قطره و دريا: علی اكبر صنعتی  29

قطره و دريا: ميرزا كوچك خان  29

قطره و دريا: نيما  29

قلم هوشمند بينا   121

دوره  اجتماعی هشتم  مطالعات  تكانه  كار 
اول متوسطه  96

كار تكانه مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول 
متوسطه  96

كار: كتاب كار فارسی نهم  3

كار: كتاب كار فارسی هشتم 3

كار: كتاب كار فارسی هفتم 3

كتاب رنگ آميزی چهاربعدی پويا با فناوری 
واقعيت افزوده   115

كتــاب رنگ آميزی ســحرآميز با فناوری 
واقعيت افزوده  116

كتاب كار رياضی7  49

كتــاب كار مطالعات اجتماعی پايه نهم )دوره 
اول متوسطه(   101

كتاب كار مكمل آموزشی : فعاليت محور و 
تلفيقی، پايه اول)هفتم(، دوره اول متوسطه   

27

كتاب كار وگنجينه آزمون پيام های آسمان  
نهم  7

كــرة برش داده شــده عــرض و طول 
جغرافيايی  122

كشتی سرگردان در مه دريا  40

كودک رعنا، قامت زيبا  16

كودک، نوجوان و بيمه: با دندی و قندی در 
سرزمين زنبورهای عسل  95

كودک، نوجوان و بيمه: با دندی و قندی در 
يك روز بارانی جلد 1  95

كودک، نوجوان و بيمه: با دندی و قندی در 
يك روز بارانی جلد 2  95

كيت الكترونيكی نورهای رنگين  123

كيميای ادب: نگاهی از روساخت به ژرف 
ساخت فارسی هفتم  4

كيميــای ادب: نگاهی از روســاخت به 
ژرف ساخت فارسی نهم ويژه تيزهوشان 

و مسابقات علمی ادبی  4

گمشده  41

گيم بوک  50

لطيفه های طرب انگيز  104

لمو  124

مانا  117

مجموعه تمرين های خالقيت جلد سوم  28

مجموعه علــوم تجربی دوره اول آموزش 
متوسطهـ  اپتيك  125

مجموعه علــوم تجربی دوره اول آموزش 
متوسطهـ  الكتريسيته و مغناطيس  126

مجموعه علــوم تجربی دوره اول آموزش 
متوسطهـ  شيمی  127

مجموعه علوم دوره اول متوســطهـ  مواد 
شيميايی  128

مدرسه كاوی برای مديران مدارس: 111 
نكتۀ كاربــردی برای مديريت در مدارس 

متفاوت و موفق  78

مردم جهان  102

معماهای ببراس در مفاهيم علوم رايانه و 
تفكر رايانشی گام اول  87

معماهای ببراس در مفاهيم علوم رايانه و 

تفكر رايانشی گام دوم  87

معماهای ببراس در مفاهيم علوم رايانه و 
تفكر رايانشی گام سوم  87

مغز مــن و رنگ آميزی4 تمرين مديريت 
تمايالت و احساسات  112

مهارت های زندگــی )مهارت های رفتاری 
ويژه والدين(  24

رفتاری،  )مهارت های  زندگی  مهارت های 
ويژه دانش آموزان(  25

ميوه از درخت: كتاب آموزشی دست ورزی 
فارسی پايه نهم  2

ميوه از درخت: كتاب آموزشی دست ورزی 
فارسی پايه هشتم  2

ميوه از درخت: كتاب دست ورزی فارسی 
پايه هفتم  2

نجات زمين با بازيافت  71

نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر: سه سطحی 
رياضی پايه نهم )دوره اول متوسطه (  47

نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر: سه سطحی 
رياضی پايه هشتم دوره اول متوسطه  47

نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر: سه سطحی 
رياضی پايه هفتم دوره اول متوسطه  47

26  For Dummies نقشه  ذهن

نهادينه كردن آموزه های دينی در مدارس   8

واژه نامه جامع عربی عمار )هفتم ، هشتم،  
نهم(  59

ورزش  17

هميار معلّم : روش های نوين تدريس  9

هميشه قصه ای هست  42

51  Merit Student S Book

 2  supplementary 52

53  The Indian Parrot
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آدامز، سايمون 94
آرلون، پنلوپ 89

آرمين، علی 33
آريانپور، جواد 51

آقاجانی، سيف اله 72
آقاياری، غالمرضا 30

آقايی، آمنه 58
ابراهيمی، سميرا 20
ابوالفضلی، الهام 72

ابوكاظمی، محمدابراهيم 70
احمدی، احمدرضا أ

اختياری، حامد 81، 82
ارشد بخش، زهرا 52

اسپلند، پامال 20
اسكندری، سميه 47
اسالميه، فاطمه  75

اسماعيلی، زينب 76، 77
اسميت جونز، هيثر 105

اسميت، پاتريشيا ال 76، 77
اصالنی، ابراهيم  78

اقبالی، كبری  4
امدادی، غالمرضا 49

ايرايی، سيد حسين 64، 65، 90
ايلدرمی، مهناز 36

بابايی لواسانی، طاهره 79
باقری، مصطفی 44

بايرامی، محمد رضا 29
بخت، سپيده 111

بختياری، علی اصغر 95
بخشعلی زاده، شهرناز 48، 69

برنان دموت، پاتريشيا 13

برين، درک 85
بشيری، بهناز 29
بقايری، مجيد 49
بكايی، حسين 98

بل، تيم 86
بوزاک، سوزان 70

بينگهام، كارولين 67
پارسازاده، محمد عيسی 4

پارسائيان، عصمت 58
پاروآسين، امانوئل 17
پاسكال، ژانت ب 11

پورمهديان، محمد 73
پوست پرداز، محمد جواد 84

پيندر، آندرو 109، 110
تاج بخش، عمار 59

توكلی، محمدرضا 114
جانستون، لسلی 68
جذبی، امير محمد 87

جعفری، رضا 6
جمشيدی پور، احمد 49

جهانگشا، الهام 49
چوبينه، سپيده 61
چوبينه، مهدی 61
چوبينه، ناتالی 108

حاجی آقالو، عباس 22
حقيقی، مينا 16
حمزه، بهاره 52

حيات بخش، علی 3
حيدری، طاهر 96
خانلری، الدن 93
خليلی، اشرف 71

خليلی، اعظم 71
خليلی، سپيده 41

خواجه بيدختی، طيبه 9
دال، رولد 36

دپارتمان علمی موسسه تتا 23
دلبری، احمد 49

ذوقی، رؤيا 3
ِرد ِفرن، مارتين 66

رادفر، جمال 84
راسخ، فاطمه 47

راسلر، فلورين 26
راشدی، لطيف 102

راشدی، محمدرضا 102
راگان، تيل من جی 77

ربانی، احمد 16
رحمانی، معصومه 19

رحيم زاده، نيلوفر 83، 85
رستمی، آزاده 106

رضاپور، تارا 81، 82
رضاداد، پويا 59

رمضانی، احسان 10، 12، 15
رمضانی، علی رضا 10، 12، 15

رمضانی تبار، ساحل 74
روح افزا، سعيد 35

روحانی، رضا 68
رويستون، سوهوک آنجال 93

ريحانی، ابراهيم 43
ساطعی، غالمرضا 67

سپيدزاد، محمد علی 57
سراج، رضا 123

سرلك، محمد 121

نمايه   پديدآورندگان                                      
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سعادت، سعيد 99
سعيدپور، مرضيه 76، 77
سلمان نصر، كورش 97

سليمانی آقچای، مژگان 52
سميعی گيالنی، عزيزاهلل 26

سيف اللهی، پرتو 18
شاملو، روژين 63

شرقی، هوشنگ 43
شريف دينی، امين 124

شفيع زاده، حسين 43
شفيعی، كمال 55
شفيعی، مجيد 34

شكورپور، اسد 100
شمس، محمدرضا 29، 32، 39

شمسايی، مهرگان 120
شيرازی، رضا 38
صادقی، طاهره 1

صفايی، منصوره 50
صفری جندابه، زهرا 4

صميمی، مهدی 6
ضيايی تربتی ، زهرا 8

طاهری، مينو 5
طاهريان، امير مسعود 56
طبيب زاده، سيد محمد 47

طوفانی اصل، وحيد 88
ظهوريان پردل، آرش 11

عابدی، مجيد 113، 116
عباسی ، زهرا 4

عباسی رشيدآبادی،حجت اهلل 58
عباسی، رضا 101
عبديل زاده، اكبر 7
عزيزيان، زهرا 52

عسگری، مهناز 17، 60، 62
علی زاده اهدايی، نسيم 66

غالمی، حانيه 52
فارارونز، اما 111
فرابتی، كارلو 46

فرانكو، كتی 60، 62

فرجود، فروغ 13، 14
فردوسيان، الهام 76، 77

فردی، اميرحسين 29، 103
فلوز، مايك 86

قاليباف، قاسم 90
قلعه، حسين 115
قلندريان، حميد 9

كاشفی، معصومه 48، 69
كركزی، كسری 107

كشاورز، گلناز 105
كشاورز، محمدعلی 109، 110

كلی، ترو 14
گرامی، سعيد 26
گرجی، عاطفه 89
گروگان، حميد 53

گروه مؤلفان 27
90 DK گروه مؤلفان انتشارات

گروه مؤلفان باشگاه مغز 112
گلشنی، سكينه 101

گنجی، حميد 47
گيبونز، گيل 71

لبش، علی رضا 104
لنجان زاده اصفهانی، حميد 47

ليواين، شار 68
ماديسون، ليندا 19
ماشينی، مريم 94
مالينز، اوليويا 80

مجتهدزاده نجفی، مهديه 118
مجدفر، مرتضی 5

محبی جهرمی، عرفانه 86
محبی، حامد 86

محمد خانی، شهرام 24، 25
محمد علی رجب، محبوبه 57

محمدی، داود 47
محمدی، زهرا 90

مرادی، گلستان 122
مرديت، سوزان 63

مشفق آرانی، حامد 106

مصباحيان، اعظم 75
معافی، محمود 92

مك تای، جی 74
ملك احمدی، فريبا 91

منصور، جوزف 100، 102
موتابی، فرشته 24، 25

موسوی چلك ، حسن 24
موسی رمضانی، سونيا 76، 77

مهدوی، صبا 47
مهدوی پور، راضيه 57
مهرآبادی، كتايون 28

ميرزاده، سيد  احمد 54
ميرصادقی، علی 21
ميركيانی، محمد 42

مينايی، ليال 46
مينيك، كريس 83
ناترسون، كارا 19

نادری،  ناصر 29
نامی ساعی، حسين 45

نجف قلی نژاد، عظيمه 76، 77
نشنال جئوگرافيك 61، 91، 92

نصيری، سهيال 52
نوری، ربابه 24، 25

نوينی، ژاله 19
واحدی، كامبيز 117

واكر، ريچارد 65
وااليی، علی  اكبر 31
ورديك، اليزابت 20
واليتی، معصومه 16

ويتن، يان اچ 86
ويگنز، گرنت 74

هاشمی مرعشی ارسنجانی ، سيد عبدالعلی 2
هاشمی، بتول 2

هالند، اوا 83
هنلی، دارن 108

هيئت علمی دانشگاه آكسفورد 64
يوسفی، سارا 80

يوسفی، محمدرضا 29، 37
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نمايه ناشـر/ توليـدكننده                                      

 آرايان
97

 آرسس
50

آفرنگ شرق
 4

 آوای قلم
71

آوای نور
 77 ،76 ،75
 آوند دانش

85 ،83 ،80 ،26
 امين شريف ديني

124
 ايران بان

20 ،19
 بارسا

21
 به نشر

56 ،54 ،42
بين المللی گاج

 3 ،1
پويش انديشه خوارزمی

 57
پيام بهاران

 102 ،100 ،94 ،93 ،90 ،79 ،67 ،66 ،65 ،64 ،51 ،38
پيام سما

27
پيشرو مبتكران

 23
پيشروان

 28 ،22
پيشگامان پژوهش مدار

 78
تكانه

 96
توانگران

 73
چشمه سخن

 9
حجت اهلل عباسی

 58
حسين قلعه

 115
حوض نقره

 108
خواندنی

 107
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 35 ،31
ديبايه

 68
ذكر

 39 ،32
رضا سراج

 123
 زيارت

93 ،89 ،79
سرمستان

 8
سالم كتاب

 49
شركت انتشارات فنی ايران

 70
شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش

 101 ،59 ،47
شركت انتشارات ويژه نشر

 105 ،37
شركت صنايع آموزشي

 128 ،127 ،126 ،125
شميسا

 7
شهر راز

 2
 صحرايی سبز

95
ضريح آفتاب

 6
طلوع دانش
 72 ،25 ،24

قديانی
 110 ،109 ،92 ،91 ،61

 كامبيز واحدي
117

 كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
98 ،88 ،84 ،55 ،53 ،41 ،40

كتاب تارا
 15 ،12 ،10

كتاب جمكران
 99 ،33

كتاب نيستان
 30

كالم
 18
گام
 63

 گل آذين
36

گلستان مرادی
 122

مبتكران
 28 ،22

مجيد عابدي
 116 ،113

 محراب قلم
60

 محمد سرلك
121

محمدرضا توكلي
114

مرآت
 5

 منظومه خرد
74

مؤسسۀ پرورش هوش های چندگانۀ آريا
 119

مؤسسه فرهنگی فاطمی
 87 ،86 ،46 ،14 ،13 ،11

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
 104 ،103 ،69 ،62 ،52 ،48 ،45 ،43 ،29 ،17

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت
 34

مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران
 106

مهديه مجتهدزاده نجفی
 118

)مهر زهرا)س
 16

 مهر و ماه نو
44

 مهرسا
112 ،111 ،82 ،81

  مهرگان شمسايي
120 



45 دورهآموزشمتوسطهاول)3(

درهمكرد  نام ناشر/ توليدكننده و عنوان                                      

آرايان 
97: تاريخ ايران برای نوجوانان )پس از ورود اسالم(. 97: 

تاريخ ايران برای نوجوانان )قبل از اسالم(. 

آرسس 
50: گيم بوک. 

آفرنگ شرق 
4: كيميای ادب: نگاهی از روساخت به ژرف ساخت فارسی 
هفتم. 4: كيميای ادب: نگاهی از روساخت به ژرف ساخت 

فارسی نهم ويژه تيزهوشان و مسابقات علمی ادبی. 

آوای قلم 
71: نجات زمين با بازيافت. 

آوای نور 
75: رفتار شهروندی سازمانی. 76: طراحی آموزشی)جلد1(. 

77: طراحی آموزشی)جلد2(. 

آوند دانش 
26: نقشه  ذهن For Dummies. 80: آزمايش های علمی. 
83: برنامه نويسی كامپيوتری. 85: طراحی بازی های ديجيتالی. 

امين شريف ديني 
124: لمو

ايران بان 
19: احساسات دخترانه: هر چه بايد در باره مديريت هوش 
هيجانی بدانيد19: پرسش های دخترانه: هر چه دوست داريد 
در باره بلوغ بپرسيد19: گفت و گوهای مادرانه و دخترانه: از 
دخترها گفتن از مادرها شنيدن19: گفت و گوهای مادرانه 
و دخترانه: از مادرها گفتن از دخترها شنيدن. 20: افرادی 
كه برايشان مهم هستی!:داشته های نامرئی، حمايت، آنچه 
داريم و نمی دانيم20: به خودت افتخار كن!: داشــته های 
نامرئی،هويت مثبت، آنچه داريم و نمی دانيم20: تالشت 
را بكن و بهترين خودت باش!:داشــته های نامرئی،حد و 
حدود و انتظارات، آنچه داريم و نمی دانيم20: دوســتانت 
را پيــدا و انتخاب كن! داشــته های نامرئی، توانايی های 
اجتماعی، آنچــه داريم و نمی دانيم20: زمانت را مديريت 
كن!: داشــته های نامرئی،اســتفاده مفيد از زمان، آنچه 
داريم و نمی دانيم.20: كار درســت را بشــناس و انجام 
بده!: داشته های نامرئی، ارزش های مثبت، آنچه داريم و 
نمی دانيم20: كمک كن و ايمن بمان!: داشته های نامرئی، 
قدرتمند شدن، آنچه داريم و نمی دانيم20: هميشه در حال 
يادگيری باش!: داشته های نامرئی، تعهد به يادگيری، آنچه 

داريم و نمی دانيم. 

بارسا 
21: برنامه ريزی با دوربين مدار بسته. 

به نشر 
42: هميشه قصه ای هست. 54: با كبوترهای گنبد. 56: 

سپيده هشتم. 

بين المللی گاج 
1: فارســی هفتم. 3: كتاب كار فارسی نهم. 3: كتاب كار 

فارسی هشتم. 3: كتاب كار فارسی هفتم. 

پويش انديشه خوارزمی 
57: پرســش های مكمل عربی پايه نهــم: تمرين های 
درس به درس+ ارزشيابی دوره ای. 57: پرسش های مكمل 
عربی پايه هشــتم. 57: پرســش های مكمل عربی پايه 

هفتم: تمرين های درس به درس + ارزشيابی دوره ای. 

پيام بهاران 
 :64 .Merit Student S Book روز 10ام. 51:   :38
دانشنامه آكســفورد علم و تكنولوژی. 65: دانشنامه كوچک 
بدن انســان. 66: دايرة المعارف نجــوم و فضا. 67: دنيای 
شگفت انگيز دايناســورها. 79: آموزش روخوانی قرآن كريم. 
90: دانشنامه بزرگ كودک و نوجوان. 93: اطلس جهان. 94: 
اطلس مصور جنگ های جهانی: تاريخچه مصور جنگ جهانی 

اول. 100: درياها و اقيانوس های جهان. 102: مردم جهان. 

پيام سما 
27: كتاب كار مكمل آموزشی : فعاليت محور و تلفيقی، پايه 

اول)هفتم(، دوره اول متوسطه. 

پيشرو مبتكران 
23: مهارت های اجتماعی دوره اول متوسطه : راهنمای معلم. 
23: مهارت های اجتماعی دوره اول متوسطه : كار در كالس. 
23: مهارت های اجتماعی دوره اول متوسطه : كار در منزل. 

پيشروان 
22: پرواز با بال های خود: خود آموزی با اســتفاده از هنر 
درســت خواندن و آماده شــدن بــرای موفقيت علمی، 

تحصيلی. 28: مجموعه تمرين های خالقيت جلد سوم. 

پيشگامان پژوهش مدار 
78: مدرســه كاوی بــرای مديران مــدارس: 111 نكتة 

كاربردی برای مديريت در مدارس متفاوت و موفق. 

تكانه 
96: پيــک تكانه مطالعــات اجتماعی نهــم دوره اول 

متوســطه. 96: كار تكانه مطالعات اجتماعی هشتم دوره 
اول متوسطه. 96: كار تكانه مطالعات اجتماعی هفتم دوره 

اول متوسطه. 

توانگران 
73: از رويا تا هدف: كشــف خود و ساخت آينده رويايی 
راهنمای مناسب هدايت تحصيلی دانش آموزان دبيرستانی. 

چشمه سخن 
9: هميار معلّم : روش های نوين تدريس. 

حجت اهلل عباسی 
58: عربی پايه نهم پيام نسيم دوره متوسطه اول. 

حسين قلعه 
115: كتاب رنگ آميزی چهاربعدی پويا با فناوری واقعيت 

افزوده

حوض نقره 
108: داستان باور نكردنی موسيقی كالسيک: راهنمايی 

دوستانه برای بچه ها. 

خواندنی 
107: خواندنی بنويس 6. 

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
31: ايستاده در كمند. 35: جان جهان. 

ديبايه 
68: راهنمای كار و پژوهش با ميكروسكوپ. 

ذكر 
 32: بهترين قصه های هزار و يكشــب و 10قصه ديگر از 
هزار و يک شب: علی بابا و چهل دزد32: بهترين قصه های 
هزار و يكشــب و 10قصــه ديگر از هزار و يک شــب32: 
عالالدين و چراغ جادو و 12 قصه ديگر از هزار و يک شب. 
39: ضحاک و كاوه آهنگر و چند قصه ديگر از شاهنامه39: 
هفت خوان رســتم و چند قصه ديگر از شاهنامه39: رزم 

رستم و اسفنديار و چند قصه ديگر از شاهنامه. 

رضا سراج 
123: كيت الكترونيكی نورهای رنگين

زيارت 
79: آموزش روخوانی قــرآن كريم. 89: اطلس حيوانات 

جهان. 93: اطلس جهان. 
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سرمستان  در
8: نهادينه كردن آموزه های دينی در مدارس. 

سالم كتاب 
49: كتاب كار رياضی7. 

شركت انتشارات فنی ايران 
70: علم چيست. . . . 

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش 
47: ســه سطحی رياضی پايه نهم )دوره اول متوسطه (. 
47: ســه سطحی رياضی پايه هشتم دوره اول متوسطه. 
47: سه ســطحی رياضی پايه هفتم دوره اول متوسطه. 
59: واژه نامه جامع عربی عمار )هفتم ، هشتم،  نهم(. 101: 
كتاب كار مطالعات اجتماعی پايه نهم)دوره اول متوسطه(. 

شركت انتشارات ويژه نشر 
37: رازهای حسن كچل2. 105: آب، كاغذ، رنگ: خالقيت 

با آبرنگ و مواد تركيبی. 

شركت صنايع آموزشي 
125: مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوســطه 
ـ اپتيک126: مجموعه علــوم تجربی دوره اول آموزش 
متوسطه ـ الكتريسيته و مغناطيس127: مجموعه علوم 
تجربی دوره اول آموزش متوسطهـ  شيمی128: مجموعه 

علوم دوره اول متوسطهـ  مواد شيميايی

شميسا 
7: كتاب كار وگنجينه آزمون پيام های آسمان  نهم. 

شهر راز 
2: ميوه از درخت: كتاب آموزشــی دست ورزی فارسی پايه 
هشتم. 2: ميوه از درخت: كتاب دست ورزی فارسی پايه هفتم. 
2: ميوه از درخت: كتاب آموزشی دست ورزی فارسی پايه نهم. 

صحرايی سبز 
95: با دندی و قندی در سرزمين زنبورهای عسل. 95: با 
دندی و قندی در يــک روز بارانی. جلد1. 95: با دندی و 

قندی در يک روز بارانی. جلد 2

ضريح آفتاب 
6: زالل احكام: آموزش احكام دانش آموزان )مســابقات 

احكام( متوسطه اول و دوم. 

طلوع دانش 
24: مهارت هــای زندگــی )مهارت های رفتــاری ويژه 
والدين(. 25: مهارت هــای زندگی )مهارت های رفتاری، 
ويژه دانش آمــوزان(. 72: آنچه معلمان بايد درباره روش 

تدريس بدانند. 

قديانی 
61: اطلس جانــوران برای نوجوانان. 91: اطلس جغرافی 
جهــان برای كودكان. 92: اطلــس جغرافی جهان برای 
نوجوانان. 109: دنيای طرح و رنگ برای پســران. 110: 

دنيای طرح و رنگ برای دختران. 

كامبيز واحدی 
117: مانا

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
 The :53 .40: كشتی سرگردان در مه دريا. 41: گمشده
Indian Parrot. 55: در سكوت ماسه ها. 84: چگونه 
عكس سه بُعدی بگيريم وببينيم. 88: اصطالح نامه اصكا. 
98: خورشيد كالسكه سوار: سرگذشت گاهشماری در ايران. 

كتاب تارا 
10: آلفرد نوبل. 12: ابوريحان بيرونی. 15: زكريای رازی. 

كتاب جمكران 
33: پرواز با پاراموتور را دوست دارم!. 99: داستان برده ها: 
روايت انتقادی سرگذشت برده ها در تاريخ ، آنچه تا امروز 

ادامه دارد.  

كتاب نيستان 
30: افسانه سيب ننه جون. 

كالم 
 18: آشنايی با مهارت های زندگی برای نوجوانان. 

گام 
 63: چرا بايد نگران كره زمين باشيم؟. 

گل آذين 
36: چارلی و آسانسور شيشه ای بزرگ. 

گلستان مرادی 
122: كرۀ برش داده شده عرض و طول جغرافيايی

مبتكران
22: پرواز با بال های خود: خود آموزی با اســتفاده از هنر 
درســت خواندن و آماده شــدن بــرای موفقيت علمی، 

تحصيلی. 28: مجموعه تمرين های خالقيت جلد سوم. 

مجيد عابدی 
113: آموزش الفبای انگليســی با كارت های جادويی 4 
بعدی116: كتاب رنگ آميزی سحرآميز با فناوری واقعيت 

افزوده

محراب قلم 
60: آتش نشان ها. 

محمد سرلك 
121: قلم هوشمند بينا 

محمدرضا توكلی 
114: بسته دانش آموزی با حجم تقريبی 40 گيگ با نصب 

آسان

مرآت 
5: لذت خواندن، شوق تغيير، ويژه دانش آموزان پايه های 
نهم و دهم. 5: لذت خواندن، شــوق جســت وجو، ويژه 

دانش آموزان پايه های هفتم و هشتم. 

منظومه خرد 
74: پرسش های بنيادين شــيوه ای چالش برانگيز برای 

يادگيری. 

مؤسسۀ پرورش هوش های چندگانۀ آريا 
119: رياضيات آسان ردۀ دانش پژوه

مؤسسه فرهنگی فاطمی 
11: آيزاک نيوتن چه كســی بــود؟. 13: بيل گيتس چه 
كســی اســت؟. 14: پابلو پيكاسو چه كســی بود؟. 46: 
رياضيات لعنتی: آليس در سرزمين اعداد. 86: علوم رايانه 
بدون رايانه!:21 فعاليت آموزشی در مفاهيم علوم رايانه و 
تفكر رايانشی. 87: معماهای ببراس در مفاهيم علوم رايانه 
و تفكر رايانشی گام اول. 87: معماهای ببراس در مفاهيم 
علوم رايانه و تفكر رايانشی گام دوم. 87: معماهای ببراس 

در مفاهيم علوم رايانه و تفكر رايانشی گام سوم. 

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
17: ورزش. 29: اســتاد مطهــری29: تختــي29: ميرزا 
كوچک خان29: پروفسور حسابی29: علی اكبر صنعتی29: 
نيما43: آموزش المپياد رياضی45: رياضی و زندگی. 48: 
سؤاالت قابل انتشار تيمز 2015 رياضی پايه هشتم. 52: 
supplementary 2. 62: بدن انســان. 69: سؤاالت 
قابل انتشــار تيمز 2015 علوم پايه هشتم. 103: آخرين 

مسافر يک اتوبوس. 104: لطيفه های طرب انگيز. 

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت 
34: پهلوان گودرز و ديو فراموشی34: پهلوان گودرز و قالی 

پرنده34: پهلوان گودرز و كابوس مرگبار. 

مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران 
106: آموزش خوشنويسی با خودكار نوين تحرير. 

مهديه مجتهدزاده نجفی 
118: دفتر خياطی ويز

مهر زهرا)س( 
16: كودک رعنا، قامت زيبا. 

مهر و ماه نو 
44: تكنيک های محاسبات سريع رياضی نهم تيزهوشان. 

مهرسا 
81: باشــگاه مغز )1( كتــاب آمــوزش و تمرين برای 
فعالســازی توانمندی های مغزی. 82: باشــگاه مغز )3( 
حافظه و يادگيری: كتاب آموزش و تمرين در 24 جلسه. 
111: ذهن آگاهی با رنگ آميزی: زيســتن در لحظه حال. 
112: مغز مــن و رنگ آميزی4 تمرين مديريت تمايالت 

و احساسات. 

مهرگان شمسايي 
120: صفحه محورهای مختصات دكارتی
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نام و نشانی ناشران و توليدكنندگان                                      

آرايان
تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، ک. فاتحی داريان، پ. 

6، ط. اول. تلفن: 21669713440

آرسس
مشــهد: ب. وكيل آباد، هاشميه 17، پ. 3، ط. دوم. تلفن: 

51388316130

آفرنگ شرق
مشهد: بلوار پيروزی، بين م. حكمت و پيروزی 64، پ. 36، 

واحد 6. تلفن: 05138943516

آوای قلم
تهران: م. انقالب، خ. كارگر شــمالی، ابتدای خ. نصرت، 
ک. باغ نو. ک. داود آبادی شرقی، پ.4، زنگ دوم. تلفن: 

21665915040

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

پ. 99، ط. 2، واحد4. تلفن: 21669673550

آوند دانش
تهران: پاسداران، خ. گل نبی، خ. ناطق نوری، ک. بن بست 

طاليی، پ. 4. تلفن: 21228939880

امين شريف ديني
تهران: اتوبان ارتش، خ. نخل، مجتمع نخل، بلوک3، ط. 

8، واحد2. تلفن: 22450499021

ايران بان
تهران: م. فردوسی، ابتدای ايرانشهر جنوبی، پ. 5، ط. 2، 

واحد 3. تلفن: 21883158490

بارسا
تهران: خ. شــريعتی، نرســيده به م. قدس، روبه روی خ. 
واعظی، بن. الوند، ساختمان بارسا. تلفن: 21226779170

به نشر
تهــران: م. انقالب، خ. كارگر شــمالی، باالتر از چهارراه 
تلفــن:  نصــرت، ک. طاهــری، پ. 16، ط. ســوم. 

21889517400

بين المللی گاج
تهران: خ. انقالب، نبش خ. 12 فروردين، پ. 1302. تلفن: 

21643631310

پويش انديشه خوارزمی
تهــران: م. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. نظری غربی، پ. 

126، واحد 1 و 3. تلفن: 21669600000

پيام بهاران
تهــران: خ. جمهــوری اســالمی، مابيــن ســعدی و 
ظهيراالسالم، ک. مظفری، بن بســت اول پ. 5. تلفن: 

21331142750

پيام سما
تهــران: خ. ولنجک، انتهــای بلوار دانشــجو، خ. البرز 
يكــم، ســازمان ســما، پ. 11، ط. اول كتابخانه. تلفن: 

21221746230

پيشرو مبتكران
تهران: خ. لبافی نژاد، بين خ. دانشــگاه و فخر رازی، پ 

178، ط. اول. تلفن: 21669767130

پيشروان
تهــران: خ. انقــالب، خ. وحيد نظــری، پ. 59. تلفن: 

02161094311

پيشگامان پژوهش مدار
تهران: خ. كريم خان زند، خ. ماهشهر، نبش يگانه، پ. 3، 

واحد 12، ط. سوم. تلفن: 21883452170

تكانه
تهران: م. انقالب، خ. كارگر شمالی، خ. قدر، پ. 11، واحد 

5. تلفن: 21665615020

توانگران
تهران: شريعتی، قلهک، خ. يزدانيان، بلوار سيما شمالی، 

پ. 19. تلفن: 21226161600

چشمه سخن
مشــهد: خ. خســروی نو، سرشــور 37، پ. 24. تلفن: 

51385431720

حجت اهلل عباسی
فارس: فسا، خ. امام خمينی، ک. مسجد جامع، ک. شهيد 
فريدون پــور، پ. 39، كدپســتی: 7461834139. تلفن: 

91713514390

حسين قلعه
تهران: تهرانپارس، خ. جشنواره، خ. شهيد زارع، خ. شهيد 

صابريان، پ. 24، واحد7. تلفن: 22640336021

حوض نقره
تهران: بلوار كشاورز، خ. وصال شيرازی، بن بست قائمی، 

پ. 4. تلفن: 2188960640

خواندنی
تهران: انقالب، خ. 12 فروردين، نبش بن بست حقيقت، 

پ. 249. تلفن: 21669536860

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

افتخاريان، ک. مريم، پ. 23. تلفن: 21229400540

ديبايه
تهران: سيدخندان، ارسباران، شفاپی، ک. يكم، پ. 8، واحد 

4. تلفن: 21228864520

ذكر
تهران: خ. انقالب، خ. فلســطين جنوبی، خ. محتشم، پ. 

20، ط. اول غربی. تلفن: 21664100410

رضا سراج
تهران: بلوار نلسون ماندال، خ. مريم، پ. 19، واحد 9 و 10. 

تلفن: 02122048080

زيارت
تهــران: خ. جمهــوری اســالمی، مابيــن ســعدی و 
ظهيراالســالم، ک. مظفری، بن بست اول، پ. 5. تلفن: 

21331142750

سرمستان
تهــران: بزرگراه شــهيد بابايــی، بعد از دانشــگاه امام 
حسين)ع(، كوی دانشــگاه، فاز 2، بلوک 2/10، واحد 4. 

تلفن: 21773153840

سالم كتاب
تهران: م. انقالب، خ. شــهدای ژاندارمری، پ. 134، ط. 

دوم. تلفن: 21669612610

شركت انتشارات فنی ايران
تهــران: خ. مطهــری. خ. ميرعماد. روبــه روی بانک 
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قوامين. پ. 24. شــركت انتشــارات فنی ايــران. تلفن: 
21885050550

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش
تهران: خ. فلسطين، نرسيده به انقالب، بن بست حاجيان1، 

شماره 7، واحد 110. تلفن: 21669625550

شركت انتشارات ويژه نشر
تهران: خ. انقالب، خ. شــهيد نجــات اللهی )ويال(، ک. 

هواپيمايی، پ. 1. تلفن: 21889100910

شركت صنايع آموزشي
تهران: جاده مخصــوص كرج. بعد از كيلومتر 7. بزرگراه 
آزادگان ) به طرف جنوب(. خ. دهم )قبل از پمپ بنزين(. 

بلوار دكتر عبيدی. خ. جالل. تلفن: 8021-44545505

شميسا
اهر: شهرک شــهاب، فاز 3، ک. 8متری، جنب آپارتمان 

طوبی. تلفن: 41443404270

شهر راز
شيراز: قصردشت، خ. ايمان شمالی، ک. 5/28، هشمتری 

اول سمت چپ، پ. 78. تلفن: 71362036410

صحرايی سبز
قم: خ. 19 دی، ک. 34، چهار راه دوم ســمت راست، ک. 

بن بست، پ. 22. تلفن: 25377045490

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

هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب. تلفن: 51322801660

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

الرئيس، ک. رستمی، پ. 1. تلفن: 21883456820

قديانی
تهران: انقالب، خ. 12 فروردين، خ. شــهدای ژاندارمری 

شرقی، پ.90. تلفن: 21664044100

كامبيز واحدي
تهران: اتوبان ارتش، بلوار نيروی زمينی، مجتمع شــهيد 

بابايی، بلوک 2، ط. 2، واحد 5. تلفن: 21224423030

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
تهران: خ. بهشــتی. خ. خالد اسالمبولی. شماره 24-22. 

تلفن: 21887155450

كتاب تارا
تهــران: خ. انقالب، بين بهار جنوبی و مفتح، خ. خاقانی، 

پ. 18، واحــد جنوبــی، انتشــارات كتاب تــارا. تلفن: 
21559733750

كتاب جمكران
قم: مسجد مقدس جمكران، ساختمان اداری نيمه شعبان، 

انتشارات كتاب جمكران. تلفن: 25372543500

كتاب نيستان
تهران: بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن بســت 

ششم، پ. 2، زنگ نيستان. تلفن: 21226124430

كالم
تهران: م. توحيد، خ. پرچم، ابتدای ک. شهيد كاظم بيگی، 
پ. 69 )ساختمان شكيبا( واحد 1. تلفن: 21665671510

گام
تهران: م. هفت تير، خ. بهارمستيان )جنب مسجدالجواد(، 

پ. 13، واحد11. تلفن: 21884940910

گل آذين
تهران: خ. انقالب، خ. ابوريحان،  خ. لبافی نژاد، پ. 146، 

ط. اول، واحد 4. تلفن: 21669708160

گلستان مرادي
اصفهان: كــوی وليعصر، بلوار بانوعلويــه همايونی، خ. 
معرفت، ک. 15، پ. 654، ط. اول. تلفن: 31377819740

مبتكران
تهران: م. انقــالب، خ. فخر رازی، خ. وحيدنظری. تلفن: 

21610943110

مجيد عابدی
تهران: رسالت، خ. نيروی دريايی، ک. ترابی، پ. 25. تلفن: 

02122640336

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. شهدای ژاندارمری، 

پ. 104. تلفن: 21664908790

محمد سرلك
تهران: خ. وليعصر، بلوار ستاري، ساختمان 75، ط. چهارم، 

واحد 7. تلفن: 02188200808

محمدرضا توكلی
تهــران: خ. طالقانی، بعد از پل حافــظ، ط. فوقانی چاپ 

وحدت. تلفن: 02166462069

مرآت
تهران: خ. كريمخان زند، ابتدای خردمند شمالی، پ. 80، 

ط. چهارم. تلفن: 21888215000

منظومه خرد
تهــران : ولنجک، بــل. دانشــجو، بعد از م. ياســمن 
)شهيدان حسام الحكما(، انتشــارات منظومه خرد. تلفن: 

21224200860

مؤسسه پرورش هوش چندگانه آريا
گيالن: رشت، خ. بيستون، روبروی اداره اوقاف، موسسه 

علمی آريا. تلفن: 01333544568

مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران: م. فاطمی، خ. جويبار، خ. ميرهادی شرقی، پ. 14، 

واحد2. تلفن: 21889455450

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسيده به پل كريمخان زند، ک. 

شهيد حقيقت طلب، شماره 8. تلفن: 21888003240

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

بيمه، پ. 26. تلفن: 21888942960

مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران
تهران: م. انقالب، خ. كارگر جنوبي، نرســيده به چهارراه 

لبافي نژاد، پ. 1251. تلفن: 21664100460

مهديه مجتهدزاده نجفی
تهران: مســعوديه، خ. تركاشــوند، بين ده متری سوم و 
چهارم، خ. موسوی، ک. موسوی شرقی، پ. 24. ط. اول. 

تلفن: 02133476952

مهر زهرا)س(
نجف آباد: خ. دكتر شــريعتی، حد فاصل خ. ســعدی و 
تقاطع رجايی، بن بست انديشــه، انتهای بن بست، پ. 
23، ساختمان نشــر مهر زهرا، ط. دوم، واحد نشر. تلفن: 

31426195620

مهر و ماه نو
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، بعد از چهارراه لبافي 

نژاد، ک. مينا، پ. 37. تلفن: 21669685890

مهرسا
تهران: م. انقالب، خ. كارگر جنوبي، قبل از خ جمهوري، 
ک. صابــر، پ. 1، ط. اول، انتشــارات مهرســا. تلفن: 

21664934650

مهرگان شمسايي
تهران: خ. مال صدرا، خ. شــيراز شمالی، خ. حكيم اعظم، 
ســاختمان پارک پرنس، بــرج 30 واحــد 604. تلفن: 

02188048466


