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اينفهرســتگان،حاويگزيدهايازمنابعآموزشيوتربيتيمناسباستکهدرســالگذشتهدردفترانتشاراتوتكنولوژيآموزشيموردبررسي
قرارگرفتهاست.چنانکهديدهميشود،بخشقابلتوجهيازاينمنابع،شاملمنابعمكتوبوبهعبارتديگرکتابهايآموزشيوتربيتياست.
فهرستکاملکتابهايآموزشيمناسبسال،همانندگذشتهدرکتابنامههايرشددستهبنديوعرضهشدهاستکهنسخههايالكترونيكياين
کتابنامههابهصورترايگاندروبگاهسامانکتابقابلدستيابيومطالعهاست.برايديدناينکتابنامههاومنابعبيشتر،بهوبگاهسامانکتاب

)http://samanketab.roshdmag.ir(مراجعهکنيد.

■ چرا فهرستگان؟
ازسال1395،بهياریخداامكانانتشارفهرستگانرشد)کهشاملگزيدهايازمنابعآموزشيوتربيتيمناسباست(بهتعدادآموزشگاههايکشور
ميسرشدهودراختيارهمهمدارسکشورقرارگرفتهاست.انتظارميرودبااينفهرستگزيده،يافتنمنابعآموزشيموردنيازبهويژهبرايمعلمان
آســانترازپيششدهباشدواميدواريمپيامدهايمثبتآندرآيندهنزديکآشــكارشود.دراينفهرستگان،خوشبختانهمنابعآموزشيوتربيتي

مكتوبوغيرمكتوبدريکجاودرکنارهمبهمدارسمعرفيشدهاند.

■ آيا كتاب درسي كافي نيست؟ 
برخياســتفادهازمنابعآموزشــيتكميليراباوجودکتابهايدرسي،مفيدنميدانند.اينتصورنادرستاست.اينکاريکدليلسادهدارد؛چون
کتابدرسيمعمواًلبرايسطحمتوسطدانشآموزاننوشتهميشودودريککالسدرسهموارهدانشآموزانيهستندکهباالترازسطحمتوسط
يابهداليليپايينترازآنقراردارند.طبيعياستکهگروهدومنيازبهتمرينوتكراربيشتريدارند؛درحاليکهفرونشاندنتشنگيوعالقهگروه
اولبامعرفيمنابعيباالترازســطحکالسميســراستواينوظيفهيکمعلمکارداناستکهشاگردانشراشناساييوبههريکمنابعمناسب

اورامعرفيکند.منابعآموزشيوکمکدرسي،کموبيش،درهمةکشورهايدنيامورداستفادهقرارميگيرند!
نكتهمهمديگرايناســتکهاســتفادهازمنابعگوناگونومتنوعوخصوصًاقالبهاييمانندفيلم،انيميشــن،نرمافزارومجلهبهجايمتنِصرف،

ميتواندکيفيتيادگيريراافزايشدهد.
البته"جايگزينکردنکتابهايکمکدرسيبهجايکتابدرسي"قطعًاکارينادرستاستوازآنناپسندتر،"اجباري"کردناستفادهازمنابع
آموزشــيوتربيتيوتحميلهزينههاياضافيبهخانوادههاســت.هيچگاهودرهيچشــرايطينبايداصلاختياريبودناستفادهازمنابعآموزشي

ناديدهگرفتهشود.

■ مرجعي مطمئن براي معلم
باتوجهبهتنوعوفراوانيمنابعازســوييومشــغلههايزيادمربيان،وجوداينفهرســتگان،کهدرآنمنابعآموزشــيوتربيتيجديدبررســيو
مناسبترينآنهامعرفيشده،حقيقتًاغنيمتيبزرگاست.بيشاز200تنازمعلمانباتجربهومؤلفانوبرنامهريزانآشنابابرنامههايآموزشي
اينمنابعراازنظرگذراندهاندوباتوجهبهجميعجهات،آنهاراازبينبيشاز5000منبع،برايدانشآموزانياهمكارانخودمناســبتشــخيص
دادهاند.طبيعياســتکهيکمعلمهرقدرهمعالقهمندباشــد،منابعبسيارکمتريراميتواندبررسيوباهممقايسهکند.البتهانتخابنهايياز

بينهمينمنابعمعرفيشدهنيزبرعهدهمعلموشورايمعلمانمدرسهاست.

مقدمه
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■ منابع آموزشي مناسب را از كجا تهيه كنيم؟
درمعرفيهريکازمحصوالتنامناشــرياسازندهمحصولآموزشيآورده
شدهاست.برايتهيهمنابعميتوانبامراجعهبهانتهايفهرستگان،باناشريا

توليدکنندگانآنهاتماسگرفت.

■ درباره اين فهرستگان
درفهرســتگانيکهپيشروداريدتعداد120عنوانکتابآموزشيوتربيتي
و7عنوانمنبعآموزشــيغيرمكتوبمعرفيشدهاست.کتابهايمعرفي
شــدهبراينخستينباردرسال1396يايکسالقبلازآنمنتشرشدهاند
وازبين549کتابمناســبگزيدهشــدهاند.همچنينازکتابهايمعرفي
شــده،65عنوانکمکآموزشي،35عنوانکمکدرسيو20عنوانتربيتي

)ادبياتداستاني(است.

■ شيوه تنظيم اطالعات
منابعمعرفيشدهدراينفهرســتگان،براساسموضوعوبهترتيبحروف
الفباصورتگرفتهاســت.درمعرفيمنابــع،چكيدهايازمحتوايااطالعاتي
دربارهآنهادادهشــدهاست.درپايانهرفهرســتگاننيزنمايههاييتنظيم
شــدهاســتکهيافتنمنبعموردنيــازرابرايخوانندگانآســانميکنند.

شــمارههاييکهدراينبخشآوردهشدهاست،ناظربرشمارهرديفمنابعدرفهرستگاناست.

■ همكاران ما در اين فهرستگان
چنانکهگفتهشــدکارشناســانوارزيابانزياديدرارزيابيمنابعآموزشــيباماهمكاريميکنند.دراينبخشنامهمكارانبهتفكيکموضوع

آوردهشدهاست:
 اقتصاد: بتولعطاران،علیاکبرناسخيان

 تاريخ: مسعودجواديانسالمی،حشمتالهسليمی
 جغرافيا: کوروشاميرینيا،مهدیچوبينه

 داستان و آثارداستانی: حسيناحمدی،محمدمهدویشجاعی،محمدعلیقربانی
 دينی و قرآن: عالءالديناعاليي،حميدرضاتمدن،سيدمحمددلبري،ياسينشكراني،رضانباتی
 روان شناسی: روفيادهقانمنشادی،سعيدراصد،عليرضاغالمی،عليرضامتولی،مهدیمروجی

 رياضی: حميدرضااميری،شهرنازبخشعلیزاده،زهراجالل،خسروداوودی،محمدرضاسيدصالحی،محمدتقیطاهریتنجابی،سميهسادات
ميرمعينی،سيدمحمدميرمعينی

 رباتيك: عبداهللمبينیکشه،مهرباننجفي
 زبان و ادبيات فارسي: عليرضايي،مرجانسجودي،زهراسلطانيمطلق،حسينقاسمپورمقدم،ابراهيمهداوندميرزايی

 زبان های خارجی: سيميناسالميفارساني،فريباپيوندي،رضاخيرآبادي،سيدبهنامعلويمقدم،سعيدکفايتی،سعيدمعظميگودرزي
 زمين شناسی: محمدحسنبازوبندي،مريمعابدينی

 زيست شناسی: حسينالوندی،مريمانصاری،ميناساکنشفت
 شعر: حسيناحمدی،محمدحسنحسينی،مهریماهوتی

 شيمی: محمداميری،پریبيرامی،حسنحذرخانی،محبوبهزينالدينبيدمشكی،معصومهشاهمحمدی،احمدعزيزي
ماندانافتوحی،کيوانقدامی،اکبرگودرزي

 عربي: عادلاشكبوس،عالءالديناعاليي،مهدیپرکاری،محمودفروزانفر
 علوم اجتماعی: روحاهللرضاعلی،ابراهيمشكا،لطيفعيوضی،رقيهميرصانع

فهرستگانمنابعآموزشیوتربیتیمنتخب

آشنايی با منابع بيشتر

فهرستگانمنابعآموزشیوتربيتی
ساليانهمنتشرمیشود؛امامنابعآموزشیوتربيتیدرطولسال

نيزبهطورپيوستهارزيابیومعرفیمیشود.
برایديدنمنابعبيشتروبهروزبهايننشانیها

مراجعهفرماييد:

وبگاهسامانکتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانةکنترلکيفيتمنابعمكتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانةکنترلکيفيتمنابعمكتوب:
http://standard.roshd.ir
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 علوم تربيتي: مريمخسرويانی،روفيادهقانمنشادی،فرخلقارئيسدانا،فاطمهشبيری،محسنصحرايي،عليرضاغالمی،محمودمعافي
 فلسفه و منطق: مهنازقانعی،مهدیمروجی،فخریملكی

 فيزيك: سيدهدايتسجادی،غالمرضاشمسائیزفرقندی،بتولفرنوش،محسنکيا
 فني فيلم : نفيسهفرشتهحكمت،وحيدگلستان،مهديمختاري،سيداميرهاشمي

 فني نرم افزار : مريمآزادي،شهنازامين،شاديامينيان،مرتضيسلطانيهمايون،زهراسليميزاده،محمدرضاشكرريز،الهاممهرآميز 
 مرجع: مسعودجواديانسالمی

 مهارت های زندگی: سعيدراصد،روفيادهقانمنشادی،عليرضاغالمی،مهدیمروجی

■ راهنماي استفاده از فهرستگان
دراينراهنمااطالعاتمربوطبهيککتاببهصورتنمونهنشاندادهشدهاست.ايناطالعاتبهماميگويدکهکتابچهمحتواييداردوبراي
کدامگروهازمخاطبانمناســباســت.درمنابعغيرمكتوب،بهجايناشر)توليدکننده(بهجايسالنشر)سالساخت(وبهجايچكيده)معرفي(

آوردهشدهاست.

برایبيانديدگاههایخوددربارهاينفهرستگان،بهنشانیتهران،خيابانکريمخانزند،خيابانايرانشهرشمالی،شماره270،ساختمان
شماره4آموزشوپرورش،دفترانتشاراتوتكنولوژیآموزشی،دبيرخانهساماندهیمنابعآموزشیوتربيتیمكاتبهفرماييدياباشمارهتلفن

88306071)021(تماسحاصلفرماييد.

اطلس پايه فسيل ها و 
مواد معدني

رحلي۱00ص. 

ايناطلسچشماندازتاريخزمينشناسیسيارۀزمينوبررسیظهوروتكاملزندگیرویآنرابهزبانسادهروايتکردهاستومرجعیمحسوبمیشودبرای
آموزشانواعســنگها،کانیهاوفســيلها.اينکتابدارايتصاويردقيقيازکانیشناسیوديرينهشناسیوخصوصياتاصلیسنگها،کانیهاوفسيلهااست

وبههمراهتوضيحاتکوتاهیکهبهفهمموضوعکمکمیکنند.فهرســتالفبايیابتدایکتابيافتنموضوعهاراآســانمیکند.

--- كوئردا، خوزه

تهران: تيمورزاده. ۱3۹6.نيلوفر نظيري

فسيل شناسي، علم مواددهم، يازدهمدانش آموز
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۱.شيخپور،مهدی.پرسمان:اقتصاد دهم. تهران:بينالمللیگاج.1396.116ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: اقتصاد،تمرينها،امتحانات

چكيده: اقتصاددرســیاستکههمابعادمفهومیومحاســباتیداردوهمبهطبقهبندیوانسجاممطالبنيازمنداست.
کتابحاضردرابتدادرسنامهایکاملونكتهبهنكتهدارد.ســپسپرســشهایکتابدرسیرابررسیمیکند.پسازآن
مخاطبباتنوعیازســؤالهایجایخالی،درستونادرست،ارتباطدهيدوچهارگزينهایمواجهمیشود.درانتهانيزسه

آزمونبرایجمعبندیآموختههایدانشآموزگنجاندهشدهاند.

2.اينالجيق،خليل.امپراتوری عثمانی: عصر كالســيك۱600م-۱300م. عبدالعلیاسپهبدی.تهران:دفترنشر
فرهنگاسالمی.1396.416ص.وزيری.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: تاريخ،تاريخجهان

چكيده: سهقرننخستامپراتوریعثمانیدوراناوجاينامپراتوریبهشمارمیروند.اثرحاضربهتاريختحليلیوتحقيقی
ايندورهوبهعللانحطاطوزوالامپراتوریمیپردازد.نويســندهدرچهاربخش،برپايةمنابع،اســنادوکتابهایفراوان،
تاريخدولتعثمانی،زندگیاقتصادیواجتماعی،مذهبوفرهنگامپراتوریعثمانیرادرعصرکالسيکبررسیکردهاست.

درانتهایکتابشجرهنامةسالطينعثمانیوگاهشمارتاريخعثمانی،بههمراهفرهنگاصطالحاتآندوره،آمدهاست.

3.صادقی،محمود.انديشه های اقتصادی شــهيد آيت اهلل سيد حسن مدرس. تهران:بهنشر.1395.128ص.
رقعی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: سياستمدارانايرانی،تاريخمعاصرايران،زندگینامهها

چكيده: آيتاهللمدرسازعلمایبرجســتةايراناستکهدرسالهاینهضتمشروطهنقشبسياریدرمجلسداشت.اثر
حاضرکوشيدهاستبهافكار،انديشههاوآرایاينعالمدربارۀمسائلاقتصادیبپردازد.درفصلاولکتابزندگیورخدادهای
مهمزندگیايناستادشرحدادهشدهودرفصلبعدزيرساختهایتوسعةاقتصادیدرانديشةشهيدمدرس،ازجملهمهمترين
مصوباتاقتصادیمجلسزمانشهيدمدرس،قانون23جوزا،اسكانعشاير،مؤسساتقرضالحسنه،مالياتونفت،بررسی

شدهاند.

4.مروتی،زهرا.اوضاع سياســی و اقتصادی خليج فارس در عصر ناصری. انديشه:نگارتابان.1396.218ص.
وزيری.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: تاريخايران،خليجفارس،قاجاريان،روابطخارجی

چكيده: موقعيتاقتصادی،استراتژيکوسياسیخليجفارسآنرابهمنطقهایحساستبديلکردهاست.بارویکارآمدن
ناصرالدينشاه،اينمنطقهبهعنوانآبراهیمهمموردتوجهقدرتهایجهانیقرارگرفتوتحوالتمهمیدرآنبهوقوع
پيوســت.اثرحاضربااستنادبهکتابهایداخلیوخارجی،روزنامهها،اسنادومقاالتدرصدداستتالشهایناصرالدين
شاهرابهمنظورتثبيتقدرتحكومتمرکزیبرایاعمالحاکميتبربندرهایجنوبتبيينکندوبهشرحچگونگیمقابلة

اوباقدرتهایمحلیوجهانیدرمنطقهبپردازد.

اقتصاد

تاریخ
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5. گرجی،مليحه.ميكروطبقهبندی:تاريخ دهم. تهران:بينالمللیگاج.1396.208ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: تاريخ،تمرينها،پاسخها

چكيده: کتابحاضرشاملسهبخشاصلیاست:درسنامهها؛تستها؛پاسخهایتشريحی.دربخشدرسنامه،محتوای
16درسکتابدرســیدرچنددرسخالصهوجمعبندیشدهاند.تستهایهردرسبعدازدرسنامههاآمدهاندوشامل
چهارنوعسؤالمیشوند:»خطبهخط)ازسطربهسطرکتابدرسی(؛مفهومی)برداشتازدرس(؛ترکيبی)ازمضمونهای
مشترکچنددرس(؛وتصويری)ازعكسهایکتاب(«.دربخشپاسخهایتشريحی،پاسخهابهگونهاینوشتهشدهاندکه

خواندنآنهادرواقعمروریباشدبرمتندرس.درکادرهاینيمنگاههمنكاتمهمدرسهامرورمیشوند.

6. خســروی،ســجاد.مجموعهحكايتهایتاريخی:حكايت هايی از تاريخ بيهقی. تهران:آرايان.1395.314ص.
وزيری.

مخاطب: دانشآموز،معلم
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: تاريخادبيات،تاريخايران،داستانهایتاريخی،ادبياتکهن

چكيده: تاريخبيهقیازمهمترينکتابهایتاريخیوادبیفارسیاستکهتنهاچندجلدازآنباقیماندهاست.اثرپيشرو
بازگردانیداستانهایاينکتاببزرگبهزبانامروزیاست.نويسندهکوشيدهاستداستانهایبرتروشاخصترراانتخاب
کندوبهنثرســادهدرآورد.بخشهایپنجگانةکتاببهاينترتيبموضوعبندیشدهاند:داستانهايیازسبكتكين،سلطان

محمود،سلطانمسعود،خلفایعباسی.داستانهايیباموضوعاتپراکندهنيزدربخشپنجمآمدهاند.

۷.اسكندری،حسين.زمزمه جدايی: تاريخ هرات. شيراز:نويدشيراز.1396.208ص.رقعی.
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: قاجاريان،تاريخايران

چكيده: هراتيكیازســرزمينهايیاســتکهدردورۀقاجارازايرانجداشد.اينکتابپژوهشیدرابتدانگاهیاجمالی
بهاوضاعايراندرعصرقاجاردارد.ســپسشــرحیکاملازوضعيتتاريخیوفرهنگیشهرهراتدردورههایگوناگون
ودرنهايتجدايیآنازايراندادهاســت.مطالبباجغرافيایتاريخیهراتآغازمیشــود.افغانســتانازمرگنادرتاآقا
محمدخان،خراسانوهراتمقارنظهورآقامحمدخان،موقعيتاستعماریانگليسدرمنطقهوهراتدردورههایفتحعلی

شاه،محمدشاهوناصرالدينشاهازجملةمباحثهستند.

8.عربی،مهدی/حقبيان،سارا.اصول و مبانی GIS. تهران:دانشگاهتربيتدبيرشهيدرجائی.1395.288ص.وزيری.
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: جغرافيا،تكنولوژیاطالعات،منابعاطالعاتی

چكيده: کتابحاضربهطرحاصولومبانیوقابليتهایسيســتماطالعاتجغرافيايیدرعرصةتحليلوتصميمفضايی
میپردازدوشرحمفصلیازاصولومفاهيمپايةاجزا،فناوریهایبهروزوروشهاینويندرتحليلفضايیپرداختهاست.
»نحوۀپيدايشوتكاملتدريجیسيســتماطالعاتجغرافيايیوسپسقابليتهایآن،چيستیوچگونگیتشكيلدادهدر
سيســتماطالعاتجغرافيايی،مفاهيموشيوههاوساختارهایتشــكيلبانکهایاطالعاتینوينودرنهايتنيزکاربردها

وتأثيراتحضورسيستمهایاطالعاتجغرافيايیدرتحليلمسائلفضايیوتصميمسازیها«ازمباحثکتابهستند.

جغرافيا

ریخ
تا
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۹. گابريــل،آلفونس.سفرنامه آلفونس گابريل: عبور از صحاری ايران. فرامرزنجدسميعی.تهران:بهنشر.1395.
550ص.رقعی.
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: جغرافيایطبيعی،ايرانشناسی،طبيعتگردی

چكيده: آلفونسگابريل،پزشــکاتريشی،ســفرهایعلمیوتحقيقاتیزيادیبهايرانداشتهاست.نتيجةاولينسفراو
باعنوان»درشــرقدورازدنيا«چاپشــد.دومينســفربهکويرهایايرانبودکهازنظرعلمی،جغرافيايی،زمينشناسی،
گياهشناسیوجانورشناسیآنهارابررسیکرد.کتابحاضردرواقعهمينتجربههارادربرگرفتهاستکهباعنوانعبوراز

صحاریايرانمنتشرشدهودرسالهایپيشچندباربانامهایمتفاوتچاپشدهاست.

۱0. بارنز،آلكس.ســفرنامه آلكس بارنز: سفر به ايران در عهد فتحعلی شاه قاجار. حسنسلطانیفر.تهران:
بهنشر.1395.138ص.رقعی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: سفرنامهها،قاجاريان،ايرانشناسی

چكيده: آلكسبارنزيكیازمأمورانعالیرتبةکمپانیهندشــرقیاستکهدرسالهای1831تا1833ميالدیبهايران
واطرافآنســفرکردهوسفرنامهایســهجلدیدراينبارهنوشتهاست.کتابحاضرترجمةيكیازآنسفرنامههاستکه
بهنواحیايرانمربوطاســت.اينسفرهابهمنظورشناسايیبيشــترمسيروبهدستآوردناطالعاتدقيقتردربارۀساختار
حكومتیايرانوشــخصيتهایمؤثرکشــوربودهاســت.بخشهایکتاببهمســافرتدرصحرایترکمانها،خراسان،

ترکمانانحوالیدريایخزروپايانمسافرتدرايرانمربوطاست.

۱۱.روشــنعلی،حاجی.سفرنامه حاجی داوود )زائری از بمبئی به مشهد( ۱305ه.ش/۱۹26م. سيدحسين
رئيسالسادات.تهران:بهنشر.1395.76ص.رقعی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: سفرنامهها،خاطره،زيارتگاهها

چكيده: حاجیداوودازسرشناسانشيعياناثنیعشریواززائرانعالقهمندزيارتحرمحضرترضا)ع(خاطراتخوددر
ســفربهمشــهدرادرکتابیگردآوردهاست.اينسفرنامهاثریمردمیوقديمیاستحاصلسفرفردیمذهبیازديارهند.
اصلاثربهزبانگجراتیبودهکهابتدابهانگليســیوســپسبهفارسیترجمهشدهاست.سفرمربوطبهسال1305شمسی
اســت.ازخروجازبمبئیتااحمدآبادوحيدرآبادشروعمیشود.باورودبهايران،سفربااتومبيلدرايرانورسيدنبهمشهد

ادامهمیيابدوبابازگشتازآنتماممیشود.

۱2.زمانی،شهريار.آموزشگاه هما. تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی.1396.256ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: داستانهایبلند،نظامهایسياسی،مدارس

چكيده: رمان»آموزشگاههما«فضایآموزشیوروابطناسالممديريتیرادردهة50شمسیبهتصويرکشيدهاست.نويسنده
ضمنروايتقصةزندگیپرفرازونشيبسهدبيرآموزشوپرورشکهدنبالتأسيسيکآموزشگاههستند،بهفعاليتهایشهيد
باهنردرتربيتنسلانقالبینقبزدهوتأثيراينجريانراآشنايیدانشآموزانباآموزههاومفاهيمدينیدرقالبيکروايت
خوشخوانوسرراستبازگوکردهاست.آنهاازجايگاهاداریوزندگیشخصیخودناراضیهستندومیخواهندخودرادريک
سيستمنابسامانکهضوابطبرروابطمیچربد،باالبكشند.رمان»آموزشگاههما«زندگیشخصيتهایاصلیرمانراتوأمانبا

شرايطخاصسياسیآندورانروايتمیکندومخاطببابخشیازاتفاقاتتاريخمعاصرآشنامیشود.

داستان

فيا
غرا

ج
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۱3.تولستوی،لئو.از جناب غول چه خبر؟. ليداطرزی.تهران:کتابنيستان.1396.160ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: ادبياتملل،داستانهایکوتاه،نوجوانان

چكيده:کتابشاملچندداستانکوتاهويکداستاننيمهبلنداز»تولستوی«است.نامبعضیازاينداستانها،»خداصبر
میکندومیبيند«،»ســهپرسش«،»شــمع«و»عزيزبیجهت«است.نويسندهدراينداستانهابهمظاهرتمدنوزندگی
جديدطغيانمیکندوبينشخودرادربارهمذهببيانکردهوزندگیرابراســاسطبيعتذاتیوترکتجمالتترســيم

میکند.همچنينداستانها،نمايیازتفكربلندوعميقنويسندهرابهنمايشمیگذارد.

۱4.ناصری،مسلم.باغ طوطی. قم:کتابجمكران.1395.124ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: سرگذشتنامهها،تاريخاسالم،داستانهایبلند

چكيده:کتابزندگی»ميثمتمار«است.اودرنوجوانیاسيرشدهوبهزنیبهنام»ماجده«فروختهمیشودکهشوهرشدر
جنگباايرانيانناپديدشدهاست.ماجدهنامپسرنوجوانرا»سالم«میگذاردوباگذشتزمانوآرامآرام،نگاههاینفرتانگيزش
بهسالمکممیشود.باگذشتروزها،سالمبااينكهحرفهایماجدهرانمیفهمد؛ولیمتوجهلحنمادرانهاومیشود.روزیکه
چادرهاآتشمیگيرند،سالمخودرابهدلآتشمیزندتاماجدهوپسرکوچكشرانجاتدهد.اودرمقابلچشمانشگفتزده

مردم،همراهماجدهوپسرک،ازآتشبيرونمیآيد.آریسالمآنهارانجاتدادهاست؛امااويکجوانعجماست!

۱5.ســاوثال،ايوان.بچه های دهكده. حســينابراهيمــی.تهران:کانونپرورشفكریکــودکانونوجوانان.1396.
248ص.رقعی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: ادبياتملل،داستانهایبلند،ادبياتکودکونوجوان

چكيده: داســتاندربارهبچههــایدهكدهایبهنام»هيلزاِند«اســت.همهاهالیدهكدهيکروزدرســال،بهگردش
دســتهجمعیمیروندومعلممدرســه،خانم»گادِون«تنهاکسیاستکهدردهكدهمیماند.اوقصدداردبهغاریبرودکه
يكیازبچههایکالس،نقاشیهايیرارویديوارآنديدهاست.دونفرازبچههادعوامیکنندوازگردشمحروممیشوند.

آنهاهمراهخانمگادونراهیغارمیشوند؛اماوقتیبهدهكدهبازمیگردند،غافلگيرمیشوند!!!

۱6. سليمانی،نقی.پيامبر)ص(. تهران:بهنشر.1395.196ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: پيامبران،اسالم،کودکونوجوان

چكيده: اينکتابدربارهدورانميانســالیپيامبراکرم)ص(نوشــتهشــدهواز»قرآنکريم«،»نهجالبالغه«وهمچنين
کتابهاوروايتهایمعتبربهرهبردهاست.داستانباسهپرسشقريشازپيامبرآغازمیشود.پيامبرشادمانازايمانآوردن
آنها،پاسخپرسشهارابهفردایآنروزموکولمیکنند؛امابنابهداليلیپاسخدادنبهتأخيرمیافتد.قريشيانبهتصور

خود،پيروزشدهاند؛اماپسازپانزدهروز،پيامبرلببهسخنمیگشايندوپاسخآنهارامیدهند.

تان
داس
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۱۷. گروهزبانشناسیکاربسته،بنيادپژوهشهایاســالمی.داستانهايیازپيامبران:حضرت ابراهيم عليه السالم/
حضرت اسماعيل  عليه السالم/حضرت موسی عليه السالم و... اميرعلیرسولی.تهران:بهنشر.1395.پالتويی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: پيامبران،داستانهایقرآنی،ادبياتکودکونوجوان

چكيــده: مجموعــهپنــججلــدي»داســتانهاييازپيامبــران«دربردارنــدهسرگذشــتحضــرت»ابراهيــم«،
»اسماعيل«،»موسي«،»يوســف«و»نوح«اســت.کتابهابهدوزبانفارسي_انگليسينوشــتهشدهاستوازکودکي

پيامبرانآغازميشودوتامبعوثشدنآنانومبارزاتشانباکافرانادامهمييابد.

۱8. بيضايی،بهرام.حقيقت و مرد دانا. تهران:کانونپرورشفكریکودکانونوجوانان.1396.54ص.خشتی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: ادبياتکودکونوجوان،داستانهایاجتماعی

چكيده: داســتاندربارهپسرکیاستکهبهدنبالحقيقتمیگردد.اوازهمهمیپرسدکهحقيقتچيستوهرکسبهاو
پاسخیمیدهد؛اماپسرکقانعنمیشود.اوبهراهمیافتدوهمهجابهدنبالمرددانايیاستکهحقيقترانشانشبدهد.
پسرکازآبادیهایبسياریعبورمیکندوآدمهایزيادیرامیبيندوچيزهایزيادیيادمیگيرد.سالهامیگذرد،اوبه

مردجوانیتبديلمیشود؛اماهنوزمرددانارانيافتهاست.

۱۹. مرزوقــی،محمدرضا.تصويرگرحيدرپناه،مجتبی،بچهمحلنقاشها:زمانی كه هم ســفر ونگوگ بودم. تهران:
هوپا.1396.172ص.رقعی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: نقاشان،داستانهایبلند،ادبياتنوجوانان

چكيده: درجلدسومازمجموعهکتابهای»بچهمحلنقاشها«،»مانی«و»مينا«خواهروبرادرکنجكاو،داستانیراروايت
میکنندکهدريكیازنامههایمرموزدايِیخود،میخوانند.دايی»سامان«که75سالدارد،درجوانیاشنامههايیبرایمادرش
فرستادهاست.دريكیازنامهها،اوبا»وينسنتونگوگ«،نقاشهلندی،همسفرمیشودتابهرازهایسربهُمهرزندگیاوپی

ببرد.بچههابهدنبالکشفاينحقيقتهستندکهشايعاتیکهدربارهزندگیخصوصیونگوگساختهاند،حقيقتدارديانه!

20. آلكســيويچ،ســويتالنا.زمزمه های چرنوبيل: تاريخ شفاهی. شــهرامهمتزاده.تهران:کتابنيستان.1395.
500ص.رقعی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: ادبياتملل،داستانهایبلند،خاطرهنويسی

چكيده: درآوريل1986،راکتوروساختمانشمارهچهارنيروگاههستهای»چرنوبيل«کهدرنزديكیمرز»بالروس«قرار
دارد،براثرانفجارتخريبشــدوفاجعهچرنوبيلرابهعنوانبزرگترينحادثهصنعتیقرنبيســتمرقمزد.دراينفاجعه،
پنجاهآتشنشــانوکارشناســاننيروگاهکشتهوبيشازپنجاههزارنفردرگيربيماریسرطانشدندوجانخودراازدست

دادند.اينکتابداستانغمانگيزافرادیرابيانمیکندکهتحتتاثيراينفاجعهقرارگرفتهاند.

تان
داس
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2۱. منايی،حميدرضا.برجسكوت:كتاب اول، نمايش مرگ/كتاب دوم، ديوار شيشه ای/كتاب سوم، در مرز 
ديدار روشنان .تهران:کتابنيستان.1395.رقعی.

مخاطب: معلم،مدير،مشاور
كلمات كليدی: داستانهایبلند،آسيبهایاجتماعی،اعتياد

چكيده: مجموعهسهجلدي»برجسكوت«،سرگذشتمردجوانياستکهگرفتاراعتيادشدهودردوزمانگذشتهوحال
داســتانراروايتميکند.جلداول»نمايشمرگ«نامداردوباماجراهايقهرمانداستاندرزندانآغازميشود.جلددوم
»ديوارشيشهاي«نامگرفتهاستودورانيراروايتميکندکهقهرمانداستانمشغولکاراستودردريايزندگيدست
وپاميزند.نامجلدســوم»درمرزديدارروشــنان«است.دراينکتابقهرمانداستانکارشبهقاچاقموادمخدرکشيده

شدهاستودرپايان،دستگيرميشود،درحاليکهبهتريندوستشراازدستدادهاست.

22.بصيری،مريم.ماهی ها پرواز می كنند. قم:کتابجمكران.1395.312ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: داستانهایبلند،سفر،زيارتگاهها

چكيده: »ماهی«نامدختردانشــجويیاستکهدررشتهمعماریتحصيلمیکندوصاحبخانهاش،»بانو«،قصدرفتنبه
ســفرحجرادارد؛اماناگهانبيمارمیشــودوپزشكانهرگونهسفریرابرايشممنوعمیکنند.بانوازاومیخواهدکهبرای
فيشحجاشمشتریپيداکندوماهیدرحالیکهدرآژانسمسافرتیبهدنبالمسافریدستبهنقدمیگردد،دلشمیلرزد
وخودشمسافرفيشبانومیشودوداستانباآمادهکردنتدارکاتسفرماهیآغازمیشود.اودرطولسفر،ذهنشمشغول

ودرگيرافكارگوناگونیاستودرحالوهوايیبهسرمیبردکههيچارتباطیباحالوهوایهمسفرانشندارد.

23. حسنبيگی،ابراهيم.نشانه: داستان زندگی حضرت ابراهيم)ع(. تهران:قديانی.1396.224ص.وزيری.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: پيامبران،داستانهایبلند،ادبياتنوجوانان

چكيده: پرستشبتهادرسرزمينبابلرواجداشتوابراهيمآرزومیکردکهقومخودراازخرافاتیکهبداناعتقادداشتند،
برهاند.اوقومشراپندمیداد؛ولیآناندعوتاورااجابتنمیکردندوابراهيمدرانتظارفرصتیبودتابتهارانابودکند....
اينروايتتاريخیبااشارهبهداستانمخالفتحضرتابراهيم)ع(باعمويش،»آزر«،ازدواجشبا»ساره«و»هاجر«،قربانی

کردن»اسماعيل«درپيشگاهخداو...موضوعهايیمانندخداشناسیوتوحيدومبارزهباخرافهپرستیرابررسیمیکند.

24.مديرشــانهچی،کاظم.چهل حديث امام رضا عليه الســالم به انضمام شرح حال و گزارش سياسی و 
فرهنگی دوران امام)ره(. تهران:بهنشر.1395.128ص.رقعی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: امامان،زندگینامهها،احاديث

چكيده: عالقهمندانبهدانســتنشــرححالورويدادهایسياسیوفرهنگیدورانامامرضا)ع(میتوانندکتابحاضررا
بخوانند.مطالبکتابدرچندبخشعرضهشدهاســت:زندگیامامرضاوخاندانايشــان،امامتوســيرۀعملیواخالقی
ورويدادهایسياســیدورانویومعرفیصحابهومعاصرانوعالمانهمعصرايشــان.درپاياننيزترجمةچهلگفتاراز

سخنانگهربارحضرتکهاستادباقرزادهبهنظمدرآورده،بهدوستدارانتقديمشدهاست.


دینی

تان
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25.محمدیهوشــيار،علی.دكان های كاغذی: جريان شناسی مدعيان دروغين مهدويت. قم:کتابجمكران.
1396.148ص.رقعی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: مهدويت،امامزمان)عج(

چكيده: باوربهمهدويتيكیازمســلماتاعتقادیشيعهوسنیاســتکههموارهموردگفتوگوواختالفهردوگروه
بودهاســت.دراينکتاب،عللپيدايشوگسترشمدعيانمهدويتبررسیشدهاست.درمرحلةبعد،جريانشناسیتاريخی
مدعياندروغينوادعاشناســیآنانموردتوجهبودهاســت.معرفیمدعياناهلسنتوشيعهبهتفكيکنام،بررسیانواع

ارتباطباامامعصرونيابتخاصةايشانازبخشهایديگراينکتابهستند.

26. جمعیازاستادانوپژوهشگران.روش های ارائه مفاهيم دينی: شيوه آماده سازی سخنرانی دينی. تهران:
دفترنشرفرهنگاسالمی.1395.456ص.وزيری.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: سخنرانی،خطبه،ادبياتدينی

چكيده: مهارتسخنرانیدرعرصههایگوناگونیکاربرددارد.اثرحاضربهمنظوررفعخألهایموجوددرعرصةروشهای
ســخنرانیدينیدردوازدهفصلتنظيمشــدهاست.ابتدامبانینظریروشســخنرانیوسپسشيوههایپرورشکالمو
انگيزهسازیدرسخنرانیواقناعانديشهمطرحشدهاند.شيوههایبهرهگيریازاحساس،رفتارسازی،شادیآفرينی،ماندگاری
کالموســخنرانیچندرســانهاینيزازديگرمباحثهستند.کتابباموضوعروايتگریفرهنگايثاروشهادتوروشهای

ذکرمصيبتدرسخنرانیبهپايانمیرسد.

2۷. دلبری،ســيدمحمد.بســتهمديريتکالســی:كاربرگ دين و زندگی)2( پايه يازدهم، رياضی، تجربی و 
انسانی. تهران:مرآت.1396.76ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: تعليماتدينی،پرسشها،فعاليتهایتكميلی

چكيده: کاربرگابزارعملياتیکردناهدافطرحدرساســت.کتابحاضريكیازاجزایبستةآموزشیمحسوبمیشودو
ناشراصرارداردازآنبهعنوانبرگةسنجشاستفادهنشود.معلمکاربرگرابايددرضمنتدريسوبهعنوانمكملطرحدرس
استفادهکند.کاربرگحاضربهدرسدينوزندگی2پايةيازدهمهمةرشتههایدبيرستاناختصاصداردومحتوایآندر18
هفتةآموزشیارائهشدهاست.برگههایکتابقابلجداشدنهستندومیتوانکاربرگهرهفتهراجداگانهبههمراهداشت.

28.صادقــیمياب،علیرضا.گامی در مسير آشنايی با نهج البالغه. تهران:مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان.1396.
216ص.وزيری.
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: نهجالبالغه،خطبه،حكمت،نقد،تفسيرها

چكيده: نهجالبالغهدربردارندۀمكتبامامعلیدرمسائلگوناگوناستوبايدبهخوبیشناختهشود.کتابحاضردرسه
بخشمیکوشــدنهجالبالغهرابهمخاطبمعرفیکند.آشــنايیکلیبانهجالبالغه،اعمازارزشمندی،عظمت،نويسندهو
ترجمههاوشــرحهاینهجالبالغهدربخشاولآمدهاند.بخشدومباعنوانســيریدرنامهها،خطبههاوحكمتهایاين
کتاب،نمايهایازنامههاوخطبههارادربرگرفتهاست.دربخشآخر،يعنیدريایمعارفنهجالبالغه،موضوعاتیمثلهدف

ازخلقت،برنامهواراده،علموثروتوعمروجوانیموردبحثقرارگرفتهاند.

نی
دی
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2۹.نصری،عبداهلل.نقدی بر روياهای رسوالنه. تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی.1395.218ص.رقعی.
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: قرآنوحی،نقد

چكيده: دکترســروشدربابوحیآرایخاصیمطرحکردهاست.کتابحاضربهنقدوردنظريههایايشانپرداختهاست.
فصلهایاولتاســوماينکتابازکتاب»انكارقرآن«اخذشــدهاندوفصلهایچهارموپنجمدرواقعنقدمقاالتپنجمو
ششمروياهایرسوالنهونيزگفتوگوهایدوجلسةبرنامةپرگارهستند.البتهبرخیسخنرانیهاومطالبتلگرامسروشنيز
نقدشدهاند.نويسندهتأکيدداردروياهایرسوالنههرگزقرائتیجديدازوحینيستومقولةوحیبايددرچارچوباصلنبوت

تفسيرشود.

30.دیآنجليس،باربارا.آيا نيمه گمشده من تو هستی؟. علیمددی.قم:بزمقلم.1396.556ص.رقعی.
مخاطب: معلم،مدير،مشاور،دانشجومعلمان

كلمات كليدی: ازدواج،انتخاب،روابطبينفردی،عشق

چكيده: همســرگزينیازموضوعاتیاســتکهذهنهرجوانیرابهخودمشــغولمیکند.درکتابحاضر،بهطوردقيق
وبســيارموشكافانه،نشــانههایهمسراننامناسبوويژگیهایزندگیناموفقزناشــويیآمدهاست.چراوچگونهعاشق
میشــويم،داليلنادرستبرایازدواج،اشتباههایبزرگدرابتدایروابط،رابطههايیکهسرانجامینخواهندداشت،نقطه
ضعفهایمهلک،بمبهایســاعتیتفاهم،شناســايیفردمناسب،بيوشيمیجنسی،تعهدوحديثعشقازجملهمباحث

اينکتابهستند.مخاطبدرپايانشناختکاملیازانواعرابطةعاشقانهبهدستمیآورد.

3۱.پليتز،برينلی/برتون،کيت.اعتماد به نفس For Dummies عزيزاهللســميعیگيالنی،سعيدگرامی.تهران:
آونددانش.1396.278ص.وزيری.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: اعتمادبهنفس،روانشناسی

چكيده: اعتمادبهنفسرادرزندگیبســيارمیتوانتجربهکرد.نويســندۀکتابحاضرمیکوشــدروشهايیرادراختيار
مخاطببگذاردتادرمحيطکار،اجتماعوحتیروابطشخصی،بااعتمادبهنفسبيشتریرفتارکند.اعتمادبهنفسچيست
وازکجانشــأتمیگيرد،چگونهمیتوانبااعتمادبهنفسازطريقرســانههاارتباطبرقرارکرد،نكاتمهمآمادگیبرای
مصاحبههایاســتخدامیچيست،چگونهبااعتمادبهنفسنهبگوييموروشهایاحيایفوریخودبعدازشكستچيست،

ازجملهمباحثکتابهستند.

32.ميشــالن،پاســكال.کتابهایباشــگاهمغز:پرورش حافظه و تقويت يادگيری آموزش و تمرين برای 
فعال سازی حافظه ای توانمند. ميالدکسائی.تهران:مهرسا،مهروماهنو.1396.188ص.وزيری.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم

كلمات كليدی: حافظه،تقويتتوجه،خالقيت

چكيده: براینيرومندکردنحافظهبايدآنراورزشذهنیداد.هرفصلازتمرينهایاينکتابباچيستانهایسرگرمکننده،
بازیهاوتصويرهایرنگارنگهمراهشدهاستتاخوانندهبتواندبااشتياقدرمسيربهبودحافظهوافزايشخالقيتگامبردارد.
درهــربخشازکتابخودآزمايیهايیقرارداردتامخاطــبباآگاهیازوضعيتکنونیوآتیحافظةخودبهجلوگامبردارد.
چيســتیحافظه،حافظةبلندمدتوکوتاهمدتوتمرينهایآن،روشهایکليدیتقويتحافظهبراســاستصويرسازیو

تجسم،سازماندهیاطالعاتوبهيادآوردننامها،چهرههاواعدادازجملهموضوعاتاصلیکتابهستند.

روانشناسی

نی
دی
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33. هريســون،جيمز/هابز،مايک.کتابهایباشــگاهمغز:پرورش مغز آموزش و تمرين برای فعال ســازی 
توانمنديهای مغزی. مريمجاللی.تهران:مهرسا،مهروماهنو.1396.184ص.وزيری.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: انديشهوتفكر،چالشذهنی،تمرينها

چكيده: مغزيكیازمهمترينوتأثيرگذارتريناعضایبدناســتکهبهبودمهارتآنالزماســت.فصلهایاينکتاب
شــاملتوانمندیهایمغز،حافظه،استداللبينايیوآگاهیفضايی،تفكرخالق،استداللعددی،استداللکالمیوارتباط
مغزوبدنمیشــود.مفهوممغز،هوشويادگيریدرآنبيانشــدهاندوتمرينهايیبرایسنجشتوانايیمغزدروضعيت
فعلیآمدهاند.ســپستمرينهارویعملكردهایخاصمغزوتقويتآنهامتمرکزمیشــوند.نويسندهيادآورشدهاستکه

مخاطبمیتواندمطالبراپراکندهنيزانجامدهد،امابهتراستازاولشروعکند.

34. خوشکنش،ابوالقاســم/جانه،مژده.تحليل روان شناختی شادكامی: منابع، ساختارها، پيوست ها. تهران:
آواینور.1396.296ص.وزيری.

مخاطب: معلم،مشاور
كلمات كليدی: جنبههایروانشناسی،روانشناسی،زندگیشاد

چكيده: روانشناســیمثبتشاخهایبهنسبتجديدازروانشناسیاستکهبهشناختوارتقایوجوهمثبتونقاطقوت
انســانتوجهمیکند.اينکتابباهدفمعرفیاينشــاخهوتوانمندکردنمخاطبدربهرهگيریازروانشناسیمثبت،در
9فصلتنظيمشدهاســت.فيزيولوژیشادکامی،شادکامیوشخصيت،شــادکامیوشناخت،شادکامیومذهب،سالمت
روان،عملكردتحصيلی،رضايتشغلیونيزمكانيزمهایدرمانیوراهكارهایافزايششادکامیازجملهمباحثفصلهای

کتابهستند.

35. احمدی،علیاصغر.روان شناسی روابط درون خانواده. تهران:پرکاس.1396.182ص.رقعی.
مخاطب: مشاور

كلمات كليدی: آموزشخانواده،روانشناسیخانواده،جنبههایروانشناسی

چكيده: حفظواســتحكامبخشيدنبهروابطدرونخانوادهبهدانستننكاتینيازدارد.کتابحاضرباتحليلروانشناسانة
روابــطدرونخانوادهوشناســاندنکارکردهایخانوادهمیکوشــدويژگیهایانواعخانوادۀموفقوناموفقرابرشــمارد.
مطالبکتابدرســهفصلاصلیتنظيمشدهاند:فضایروانیحاکمبرخانواده،روابطدرونخانوادهوکارکردهایخانواده.
موضوعاتیمثلتنشزدايی،ســلطهگریوســلطهپذيری،الگوهایتعاملیخانواده،انواعالگوهایوابســتهوســلطهگرو

کارکردهایزيستی،روانیواجتماعیازجملهمطالبکتابهستند.

36. افشــاری،مهران...]و ديگران[.کتابهایجامــع:روان شناسی يازدهم انسانی. تهران:شرکتانتشاراتکانون
فرهنگیآموزش.1396.224ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم،انسانی

كلمات كليدی: روانشناسی،تمرينها،پرسشهاوپاسخها،آزمونها

چكيــده: کتابهایکاربهتعميقآموختههادرذهندانشآموزکمکمیکنند.کتابکارروانشناســیحاضر،بارويكرد
آموزشــیفعال،مخصوصدانشآموزانپايةيازدهمرشتةانسانیاست.کتابدرهرفصلجدولراهنمایمطالعهدارد.هر
فصلآنازسهبخش»درسنامه،سؤاالتتشريحیوسؤاالتچهارگزينهای«تشكيلشدهاست.بخشدرسنامهبارويكرد
آموزشفعالدانشآموزراباموضوعدرسدرگيرمیکند.ســپسسؤاالتياتمرينهامیآيند.سؤاالتتشريحیسهسطح

سادهتامشكلدارندوسؤاالتچهارگزينهاینيزسطحبندیشدهاند.

سی
شنا

وان
ر
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3۷.ســيسمور،تيموتی.کتابهایمهارتهایروانشناختینوجوانان:رهايی از وسواس. سهيالاورنگ،مريمزينالی،
مانداناعاشوری.تهران:مؤسسهفرهنگیهنریاورنگآفرين.1396.146ص.رقعی.

مخاطب: معلم،مشاور
كلمات كليدی: روانشناسینوجوان،مهارتهایرفتاری،تمرين

چكيده: داشــتنافكارنگرانکننده،تحريکآميزوميلقویبهتكراررفتارهایخاصازنشــانههایاوليةوســواس
هســتند.کتابحاضربادربرداشــتنحدود40فعاليت،راهشناختافكاروسواسگونهراتوضيحمیدهدوراههایرهايی
ازوســواسفكریومتوقفکردنافكارمنفیرابرمیشمارد.غلبهبراحساسوجايگزينیافكار،کاهشاضطراب،ترک

عادتهاوتحملخودازديگرمواردیهســتندکهفعاليتهايیبرایآنهادرکتابآمدهاند.

38. اســمریبــردهزرد،يوســف.زورگويی دانش آموزان و درمان گروهی برای آن. تهران:آواینور.1396.
184ص.رقعی.

مخاطب: معلم،مشاور
كلمات كليدی: زورگويی،رواندرمانی،پيشگيری

چكيده: مدرســهمكانیاســتکهکودکدرآنمهارتهایارتباطیرامیآموزد.يكیازچالشهایهميشــگیمدارس
مسئلةزورگويیاست.کتابحاضردرفصلاولتوضيحاتیکلیدربارۀزورگويیوميزانشيوعواثراتآنودرفصلدوم
چارچوبینظریازرفتارهایزورگويیوانواعتقسيمبندیوزمينهوعللبروزآنارائهدادهاست.تنظيمهيجانوتعريفها
وزمينههایآنومعرفیرويكرددرمانمتمرکزبرهيجان،بهعنوانرويكردتنظيمهيجانیوپيشــينةآن،درفصلســوم
بررسیشدهاند.جلساتگروهیدرمانمتمرکزبرهيجان،مبتنیبر9اقدامدرمانیوآموزشینيزموضوعفصلچهارماست.

3۹. کرين،ربكا.شــناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی از سلسله مباحث درمان شناختی رفتاری. فاطمه
عابدی،نعيمهفريد.تهران:آواینور.1396.176ص.وزيری.

مخاطب: مشاور
كلمات كليدی: رواندرمانی،معنادرمانی،شناخت

چكيده: شناختدرمانیمراجعانراتشويقمیکندبدونقضاوتدربارۀتجربهایکهباآنروبهرومیشوند،رابطةخودرابا
فكرواحساستنشزاتغييردهندوآنچهراتجربهمیکنند،بپذيرند.کتابحاضرويژگیهایمهمواساسیشناختدرمانی
مبتنیبرذهنآگاهیرابهشــكلینظریوعملیمطرحمیکندوتمرکزخودرارویبرنامةشناختدرمانیمبتنیبرذهن
آگاهیقرارمیدهدکهبهشــكلگروهی،برایافراددرمعرضآسيبديدگیافسردگیبرگشتپذيرارائهمیشود.متناين

کتاببه30ويژگیمتمايزاينفرايندمیپردازد.

40. بيات،محمدرضا/ابوترابیکاشانی،پريسا.نظريه های شناختی و فراشناختی. تهران:وانيا.1396.212ص.وزيری.
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: شناخت،فراشناخت،روانشناسی

چكيده: شــناختوفراشــناختازجملهمقولههايیهســتندکهباآنهابيشترســروکارداريم.ترکيبروانشناسیو
شناختنيزروانشناسیشناختیرابهوجودآوردهاست.درکتابحاضربعضینظريههایروانشناسیشناختیذکرشدهاند.
فرايندهايیشــناختیمثلتوجه،ادراک،تفكروتصميمگيریبيشترموردبحثقرارگرفتهاندوارتباطآنهاباشناختمورد
نظربودهاست.دربخشاولکتابتاريخچةشناختونظريههایشناختیوخودشناختودربخشدومفراشناخت،الگوها

ونظريههاوارزيابیفراشناختمطرحشدهاند.

سی
شنا

وان
ر
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4۱. تورا،ويسنس.دنيایرياضيات:از چرتكه تا انقالب ديجيتال: الگوريتم ها و انفور ماتيك. کتايونمهرآبادی.
تهران:مبتكران،پيشروان.1396.136ص.وزيری.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: تاريخعلم،رياضيات،حساب

چكيده: ابزارهایمحاســبهدرمسيرتكاملشــانهموارهبرآمدتأثيرمتقابلفناوریودســتگاههایعددنويسیهرتمدن
بودهاند.ازنقشهایپيشازتاريختاچرتكههایرمی،ازالگوريتمهایعربهاتانخســتينماشــينحسابهاهمهبخش
چشــمگيریازتاريخمحاسبهباتاريخعددنويسیمحسوبمیشــوند.درپاياناينمسيرتكاملیبهرايانههامیرسيم.اين
کتابتاريخالگوريتمورايانشرانقلمیکند.همچنينموضوعهايیراشــرحمیدهدکهبامحاســبهوابزارهایآنارتباط
زيادیداشــتهاند.محاســبهواعدادازنخستينسدههایرايانشتااروپایميانهونخســتينابزارهایمكانيكیمحاسبهتا

برنامهنويسیونرمافزاردرسدههایاخيرازمطالباينکتابهستند.

42. جيناســترلينگ،مری.اصول جبرFor Dummies  2. شــيرينغفوری.تهران:آونددانش.1396.160ص.
رقعی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: جبر،راهنمایآموزشی،معادالت،مواددرسی

چكيده: دراينکتاب،نكاتمهمومســائلپيچيدهاصولجبر2بســيارسادهوروانشدهاست.نويسندهمطالبکتابرا
بهســرفصلهایعمومیتقسيمکردهاســت،ازفرايندها،عبارتهاوعملياتمقدماتیگرفتهتاابزارهایمهمبرایتعيين
فاکتورهایمعادالتوکاربردهابيانشــدهاســت.نمادهایکوچكیدرحاشيهکتابدرجشدهاستتاتوجهمخاطبرابه

مطلبويژهایمانندقوانينرياضيات،مثالهاوهشدارهاجلبکند.

43. اميدوار،عباس...]وديگران[.کتابهایکار:رياضی 2 يازدهم تجربی. تهران:شــرکتانتشاراتکانونفرهنگی
آموزش.1396.228ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: رياضيات،تمرينها،مسئلههایتكميلی

چكيده: کتابحاضرمیکوشــدباتمرينمفهومدرسرادرذهنمخاطبتثبيتکند.مجموعهایازســؤاالتامتحانات
نهايیونيزنمونهسؤاالتمدارسسراسرکشوردراينکتابجمعشدهاند.کتاببخشهایدرختدانش)مسيرمطالعاتی
هرفصل(،درسنامه،ســؤاالتیدرسهسطحوسؤاالتشناسنامهدارودرنهايتپاسخکوتاهياراهنمايیبعضیسؤاالترا

شاملمیشود.

44. بهمرام،افشين.رياضيات خالق تركيبيات و جبر. تهران:مؤسسهفرهنگیفاطمی.1396.254ص.وزيری.
مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: جبر،المپياد،رياضيات،آزمونها،تمرينها

چكيده: حلمســائلخالقانةرياضیبهخالقترشدنذهنکمکمیکند.درهرفصلازکتابحاضر،ابتدايکايدۀحل
مســئلهآموزشدادهشدهوسپسچندينمسئلهبهکمکآنحلشــدهاند.درآخرهرفصل،تمرينهایمتنوعیازنمونه
سؤاالتمســابقاترياضیجهانومعماهایسرگرمکنندهمطرحشدهاند.کتابمنبعمناسبیاستبرایدانشآموزانپايه
هفتمتادهمکهبرایمسابقاترياضیکانگورووتورنمنتهاوالمپيادهاآمادهشوند.سطحسختیتمرينهایآخرهرفصل

مشخصشدهوراهنمایحلتمرينهانيزدرپايانکتابآمدهاست.

ریاضی
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45. طاهریتنجانی،محمدتقی.بســتهمديريتکالسی:كاربرگ رياضی و آمار )2( پايه يازدهم، علوم انسانی. 
تهران:مرآت.1396.44ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: رياضيات،فعاليتهایتكميلی،پرسشها

چكيده: کاربرگبرگهایاســتآموزشیکهدرخدمتفرايندتدريسقراردارد.کتابحاضريكیازاجزایبستةآموزشی
محسوبمیشود.معلمبايدکاربرگرادرضمنتدريسوبهعنوانمكملطرحدرساستفادهکند.هربرگدوصفحهایاز
کاربرگ،مفاهيميکهفتةآموزشیرادربردارد.محتوایاينکتابدر18کاربرگارائهشدهاستکهقابلجداشدنهستند.

46.طاهریتنجانی،محمدتقی.بســتهمديريتکالسی:كاربرگ هندســه)2( پايه يازدهم، رياضی و فيزيك. 
تهران:مرآت.1396.48ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: هندسه،مسئلههایتكميلی،بستهآموزشی

چكيده: کاربرگابزارعملياتیکردناهدافطرحدرسوبرگهایآموزشیدرخدمتفرايندتدريساست.کتابحاضر،بهعنوان
کاربرگ،يكیازاجزایبستةآموزشیمحسوبمیشودوبرگةسنجشنيست.معلمکاربرگرابايددرضمنتدريسوبهعنوان
مكملطرحدرساستفادهکند.کاربرگحاضربهدرسهندسةپايةيازدهمرشتةرياضیاختصاصدارد.هربرگدوصفحهای
ازکاربرگ،مفاهيميکهفتةآموزشیرادربردارد.محتوایاينکتابدر21کاربرگارائهشدهاستکهقابلجداشدنهستند.

4۷. طاهریتنجانی،محمدتقی.بســتهمديريتکالسی:كتاب كار و تمرين آمار و احتمال پايه يازدهم، رياضی 
و فيزيك. تهران:مرآت.1396.160ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: تكاليفدرسی،آزمونها،تمرينها

چكيده: کتابکاروتمرينابزاریآموزشیاستکهباارائةتمرينهایمتنوع،فراينديادگيریدانشآموزراعمقمیبخشد.
کتابحاضرمخصوصدانشآموزانپايةيازدهمرشــتةرياضیاست.23هفتهدرسداردوهرهفتهشاملتمرينهايیاز
متندرسآمارواحتمالاســتتادانشآموزبهمباحثکتابدرســیمسلطشود.سؤاالتکتابازسادهبهمشكلطراحی

شدهاند.سؤاالتیمخصوصدانشآموزانعالقهمندوآزمونهایچهارگزينهاینيزدرکتابموجودند.

48. دپارتمانعلمیمرآت.بســتهمديريتکالســی:كتاب كار و تمرين حســابان)۱( پايه يازدهم، رياضی و 
فيزيك. تهران:مرآت.1396.180ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: تمرينها،تكاليفدرسی،آزمونها

چكيده: کتابکاروتمرينابزاریآموزشیاستکهباارائةتمرينهایمتنوع،فراينديادگيریدانشآموزراعمقمیبخشد.کتابکار
وتمرينحاضرمخصوصدانشآموزانپايةيازدهمرشتةرياضیاست.24هفتهدرسداردوهرهفتهشاملتمرينهايیازمتندرس
حساباناستتادانشآموزبهمباحثکتابدرسیمسلطشود.ازاينکتابمیتوانبهعنوانکتابکاروتكليفاستفادهکرد.سؤاالت
کتابازسادهبهمشكلطراحیشدهاند.سؤاالتیمخصوصدانشآموزانعالقهمندوآزمونهایچهارگزينهاینيزدرکتابموجودند.

ضی
ریا
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4۹. عليقلی،اميرحســين/شفيعی،مهدی.گزيدهداســتانهايیازشاهنامهفردوسیبهنثر:بيشه گرزان. کاشان:مرسل.
1396.76ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: شاهنامه،نثر،داستانهایحماسی،اقتباسها

چكيده: شــاهنامهاثربزرگفارســیويادگارمنظومحكيمفردوسیاستکهبرایايرانيانارزشفراواندارد.کتابحاضر،
جلدچهارمازمجموعهایچندجلدی،گزيدهایاستازشاهنامهکهسهداستانرادرقالبنثربهخوانندگانعرضهکردهاست.
دراينمجموعه،داستانهابراساسترتيبزمانیوقايعانتخابشدهاندتادرنهايتمجموعهایمنتخبازشاهنامهدراختيار

خوانندهقرارگيرد.داستانهایاينجلدعبارتانداز:»اکوانديو«،»بيژنومنيژه«و»سرانجامکيخسرووافراسياب«.

50. زرقانی،ســيدمهدی.تاريخ ادبيــات ايران )4( با رويكرد ژانری. تهران:مؤسســهفرهنگیفاطمی.1395.
290ص.وزيری.

مخاطب: معلم،دانشجومعلمان
كلمات كليدی: ادبياتفارسی،نقدادبی،تاريخادبيات

چكيده: وجهبرجستةادبياتدورۀقاجار،برخالفآنچهبعضیهانوشتهاند،درژانرهایمنثوروعاميانهاست.دراينکتاب
نويسندهکوشيدهاستتصويرروشنیازنظامژانریدورۀقاجارپيشرویخوانندگانقراردهد.بهاينترتيب،فصلهایاين

کتابانواعژانرهامثلتاريخ،مطبوعات،نمايشی،عاميانهورسالهرادرايندورهبررسیکردهاست.

5۱.سلطانیگردفرامرزی،علی/عزتيزدی،ذبيحاهلل.عشق، عرفان، مستی و طنز حافظ. تهران:مبتكران،پيشروان.
1396.352ص.وزيری.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: شعر،شاعران،عرفان،ادبياتفارسی

چكيده: حافظشاعریاستکهجنبههایشخصيتیوانديشههایاوبيشازديگرشاعرانموردبحثبودهاست.درچهار
فصلاينکتابنويسندهمیکوشدنظراتمطرحدربارۀحافظرانقدوبررسیکندتاشخصيتراستيناورابيشتربشناساند.
جايگاهحافظدرادبياتفارسیعنوانفصلاولاستونويسندهبرایشناساندناوبهمخاطب،نمونههايیازاشعاربزرگان
دربارۀاوراآوردهاست.عرفانحافظبامثالهايیازديواناوفصلدومکتاباست.درفصلسومنيزمفهومشرابدرديوان

اوبررسیوروشنمیشود.فصلآخربهطنزحافظپرداختهاست.

52.اســكندریارسنجانی،بهاالدين.گزينهادبپارســی:قطعات و غزليات عرفانی سعدی. تهران:قديانی.1396.
370ص.رقعی.

مخاطب: دانشآموز،دانشجومعلمان
پايه تحصيلی: پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: شعرفارسی،ادبياتفارسی،نثرمسجع

چكيده: هنرســعدیزاييدۀذهنســيالاوســت.کتابحاضرازمجموعة»گزينةادبفارسی«ترکيبیاستازقطعاتو
غزلياتعرفانیسعدیکهنويسندهآنهاراشرحدادهوتفسيرکردهودرواقعمعنایآنهاراآوردهاست.رسمالخطامروزی،
اعرابگذاریشــعرها،معنیلغاتوکلماتدشوارازويژگیهایايننسخههستند.درابتدایکتابنشانههاواختصاراتو

درانتهایکتابنيزواژهنامهواعالمآمدهاند.

زبان و ادبيات فارسی
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53. افضلی،امير.دهم:كتاب كار فارسی۱ پايه دهم. تهران:خيلیسبز.1396.152ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: تمرينها،تكاليفدرسی،آموزشزبانفارسی

چكيده: هدفازتأليفکتابهایکار،کمککردنبهدبيرانودانشآموزاناستتاازپرسشهایاينکتابهابرایمثال
وتمرينبيشترمباحثدرسیاستفادهکنندتاآموختههادرذهندانشآموزنقشببندند.کتابحاضردرهمينراستاوهمسو
باکتابدرسیفارسیپايةدهممیکوشددرچندقلمرومخاطبراياریرساند.درقلمروزبانی،واژههایمهمدرسورابطة
آنهاباهمموردسؤالقرارگرفتهومباحثدستوریمطرحشدهاند.دربخشقلمروادبیآرايههاآمدهاندودربخشقلمرو

فكریمفاهيممهمهردرسموردنظرند.

54. عبادتی،شــهناز.بستهمديريتکالســی:كتاب كار و تمرين فارسی)2( پايه يازدهم، رياضی، تجربی و 
انسانی. تهران:مرآت.1396.188ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: آموزشزبانفارسی،ادبياتفارسی،تمرينها 

چكيده: کتابکاروتمرينابزاریآموزشیاستکهباارائهتمرينهایمتنوع،فراينديادگيریدانشآموزراعمقمیبخشد.
کتابکاروتمرينحاضرمخصوصدرسفارســیدانشآموزانپايةيازدهمرشتههایرياضی،تجربیوانسانیاست.هر
هفتهاز20هفتهدرسشاملتمرينهايیازمتندرساستتادانشآموزبهمباحثدرسمسلطشود.ازاينکتابمیتوان
بهعنوانکتابکاروتكليفاســتفادهکرد.ســؤاالتکتابازسادهبهمشكلطراحیشدهاند.درپايانهرفصلآزمونآن
فصلآمدهاست.همچنين،سؤاالتیمخصوصدانشآموزانعالقهمندوآزمونهایچهارگزينهاینيزدرکتابموجودند.

55. متقیزاده،عيسی.متون و قواعد زبان عربی )2(. تهران:مؤسسهفرهنگیفاطمی.1395.352ص.وزيری.
مخاطب: دانشجومعلمان

كلمات كليدی: آموزشزبانعربی،مواددرسی،ادبياتفارسی،رشتههایتحصيلی

چكيده: تغييرســرفصلهایبرنامةدرسیرشتةدانشــگاهیزبانوادبياتفارسیمنجربهتغييرکتابهایاينرشتهنيز
شدهاست.کتابحاضريكیازمجلداتمجموعهایششجلدیبهنام»متونوقواعدزبانعربی«استکهدراينمجلد
ومجلداولمباحثصرفیدرسعربیمطرحشــدهاند.اينکتاببهصورتکتابدرسیتنظيمشدهوهردرسشاملمتن
عربی،قواعدمربوط،تمرينهايیبرایمرورمطالبوواژگانمخصوصآندرسمیشود.البتهدرانتهابخشهايی»برای

مطالعهوبازتابزبانعربیدرفارسی«نيزگنجاندهشدهاندکهاطالعاتبيشتریدراختيارمخاطبقرارمیدهند.

56. خســروی،شهريار.مدخل شعر معاصر فارســی )۱3۹2-۱285(. تهران:مؤسسهفرهنگیفاطمی.1396.
332ص.رقعی.

مخاطب: معلم،دانشجومعلمان
كلمات كليدی: شعر،نقدادبی،تاريخمعاصرايران

چكيده: نويسندۀاينکتابکوشيدهاستبراساسايدههاومفاهيمشعرونقدادبی،نهبهتفكيکشاعران،روايتیازاين
موضوعارائهدهد.بنابراين،ابتدا»روايتمعيار«شــعرمعاصررانقدومعرفیکردهوسپسبااصالحروايترسمیومعيار،
روايتیمبتنیبردادههاوشواهدتاريخیوباديدگاهیمنسجمارائهکردهاست.درپاياننيزگزارشیتاريخیازشعرمعاصر
ايرانبههمراهيکجريانشناســیتوصيفیدادهاســت.دراينکتاب،شعرمعاصربهشعرنومنحصرنشدهوانواعقدمايی

نيزآمدهاند.تحوالتشعرمعاصرپسازانقالباسالمینيزدرآنديدهمیشود.
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5۷. فهيمی،زهرا/سعيدی،رضا.انگليسی جامع دهم. تهران:پيکنخبگان.1396.172ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: زبانانگليسی،زبانآموزی

چكيده: اينکتابکوشــيدهاستمطابقکتابدرسی،بارويكردارتباطیفعالوخودباورانهوخالقانه،بهتكميلمباحث
کتابدرســیپايةدهمکمککند.هرچهارمهارتزبانیوبخشهایمتنوعواژگان،درکمطلب،گرامر،صحبتکردن،
شــنيداری،تلفظونوشتاریدرکتابموردتوجهبودهاند.واژگاندرسهاابتدابهصورتتصويریوسپسدرگروههایA
)مكالمه(،B)معرفیواژگان(وC)واژگانديگربخشها(بررســیشدهاند.متنکتاببيشتربهزبانانگليسیاستوفقط
توضيحگرامردرسومعنیکلمههابهفارســیدادهشدهاند.تســتهايیبرایدانشآموزانسختکوشنيزدرکتابقابل

دسترساست.

58. ذوالفقاری،مهدی...]وديگران[.كتاب جامع زبان انگليسی خط سفيد پايه يازدهم. سبزوار:خطسفيد.1396.
168ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: زبانآموزی،زبانانگليسی

چكيده: کتابحاضربارويكردارتباطیفعالوخودباورانهوخالقانهبهتكميلمباحثکتابدرسیپايةيازدهمکمکميکند.
هرچهارمهارتزبانیوبخشهایمتنوعواژگان،درکمطلب،گرامر،صحبتکردن،شنيداری،تلفظونوشتاریدرکتابمورد
توجهبودهاند.متنکتاببيشتربهزبانانگليسیاستوفقطتوضيحگرامردرسهابهفارسیاست.واقعيتافزودۀ»AR«ازديگر
بخشهایخاصوجديدکتاباستکهباامكاننصببرنامةاندرويدمطالبآموزشیوسرگرمیرادراختيارمخاطبقرارمیدهد.

5۹. خزايی،حميد/باقری،بابک.يازدهم:كتاب كار ۱۱، انگليسی2. تهران:خيلیسبز.1396.68ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: يازدهم
كلمات كليدی: زبانانگليسی،تمرينها،راهنمایآموزشی

چكيده: زبانانگليسی،بهعنوانزبانیبينالمللی،راهپيوندمردمجهاناستکهآموختنآنبرایدانشآموزانضروریاست.اين
کتابباتوجهبهرويكردفعالکتابدرسیوبادرنظرگرفتنفراينديادگيریزبان،فعاليتهایآموزشیگوناگونوجذابیبرایتقويت
همزمانچهارمهارتزبانیدانشآموزانپايةيازدهمدربردارد.تمرينهایاينکتابباکتابدرسیمنطبقاندوتمرينهایزيادو

وقتگيردرآننيامدهاند.

60. نوربخش،حميدرضا.لقمه:واژگان تصويری زبان دهم. تهران:مهروماهنو.1396.248ص.جيبی.
مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: زبانانگليسی

چكيده: بعضیازکتابهایکمکدرســیبهدانشآموزانکمکمیکنندمطالبدرســیرابهشيوهایسادهتروکاملتر
فراگيرند.کتابحاضربهمنظورتكميلآموختههایزبانانگليســیدانشآموزانپايةدهم،کوشــيدهاستلغاتراباتصوير
همراهکندتاراحتتردرذهنبمانند.گرامرراهمتصويریوســادهآموزشدادهاست.لغاتکتابهایزبانپايههایهفتم
تادهمنيز،يکباربهصورتموضوعیوبارديگربهصورتالفبايی،دســتهبندیشــدهاند.تمرينهایکاربردیازديگر

بخشهایکتابهستند.

زبان  های خارجی
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6۱. هاوشكی،حسين/عسكریازغندی،مجيد/کريستينااوئرتاش،آبريل.Vision Plus 2. سبزوار:خطسفيد.1396.
104ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: زبانانگليسی،تيزهوشان

چكيــده: دانشآموزانیکــهدرمدارسخاصوتيزهوشــاندرسمیخوانند،بهمنابعقویتریبــرایمطالعةدرسها
نيازمندند.اينکتابمخصوصآنهاســت.کتابشاملدرسنامةجامعوتمرينهایمتنوعاست.سؤاالتآنبابارمبندی

مصوبآموزشوپرروشتطابقداردولوحفشردۀهمراهآننيزمكملمطالبکتاباست.

62. نوروزی،سوسن...]وديگران[.آزمايش های ساده زمين شناسی. اصفهان:کنكاش.1396.120ص.وزيری.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم
كلمات كليدی: زمينشناسی،آزمايشها،علوم

چكيده: آزمايشکردنبهدرکبهترمفاهيمدرســیکمکمیکند.کتابحاضرمجموعهایاســتازتعدادیآزمايشدر
حوزۀ»زمينشناسی«کهدبيران،دانشجويانودانشآموزانعالقهمندبهزمينشناسیمیتوانندآنهاراانجامدهند.بعضی
ازآزمايشهایکتابعبارتانداز:فسيلهاچگونهشكلمیگيرند؛امواجوچگونگیسفرآنها؛تفاوتفرسايشوهوازدگی؛

فشردگیخاک؛دستهبندیرسوبات؛چرخةآبشناسیزمين.

63. کوئردا،خوزه.اطلس پايه فسيل ها و مواد معدنی. نيلوفرنظيری.تهران:تيمورزاده.1396.100ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم
كلمات كليدی: فسيلشناسی،علممواد

چكيده: ايناطلسچشــماندازتاريخزمينشناسیسيارۀزمينوبررسیظهوروتكاملزندگیرویآنرابهزبانساده
روايتکردهاســتومرجعیمحسوبمیشــودبرایآموزشانواعسنگها،کانیهاوفسيلها.اينکتابدارايتصاوير
دقيقيازکانیشناســیوديرينهشناســیوخصوصياتاصلیسنگها،کانیهاوفسيلهااســتوبههمراهتوضيحات

کوتاهیکهبهفهمموضوعکمکمیکنند.فهرســتالفبايیابتدایکتابيافتنموضوعهاراآسانمیکند.

64.واِکر،ريچارد.کتابمرجع:دانشنامه بدن انسان.اميرصالحیطالقانی.تهران:پيامآزادی.1395.30ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم
كلمات كليدی: علومتجربی،دانشنامه،انسان 

چكيده: بدنانسانوکارکرددستگاههایآنبخشیازعلمتجربیراتشكيلمیدهند.کتابحاضرايناندامهاودستگاهها
رامعرفیمیکند.قلب،تنفس،گوارشوهضم،کبدوکليهها،دستگاهعصبی،توليدمثل،حواس،دستگاهاسكلتیودستگاه
ايمنیازجملهمواردیهستندکهدراينکتابباجزئياتمطرحوتوضيحدادهشدهاند.درانتهایکتابواژهنامهایالفبايی
دربارۀلغاتمهمآمدهاســت.اينکتابدرواقعمرجعیدربارۀبدنانســاناســتوتصويرهایبزرگودقيقونيزپوستر

ضميمةکتاب،بهفهممطالبآنکمکمیکنند.

زمين  شناسی
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زیست شناسی
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65.واِکر،ريچارد.شگفتی های بدن: سفری شگفت انگيز به ساختمان بدن انسان. الدنخانلری.تهران:پيام
بهاران.1395.96ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم

كلمات كليدی: آناتومی،دستگاهگردشخون،دستگاهگوارش

چكيده: کتابحاضرپيچيدگیهایبدنرانشــانمیدهد؛طرزاتصالظريفاســتخوانها،رگهایزيادیکهخونرا
تأمينمیکنندودستگاهفوقالعادۀهضمودفعغذا.نويسندهبدنرابهبخشهای»دستگاهها،سر،بخشفوقانیوبخش
تحتانی«تقسيمکردهوهربخشباتصويرهايیبسياردقيقتشريحشدهاست.يکلوحفشردهنيزکتابراهمراهیمیکند
کهبهخصوصتصويرهايیاززيرپوستانسانرادربردارد.کتابشاملواژهنامهويکفهرستراهنمایالفبايینيزاست.

66.خســروی،عرفان.فرهنگ نامه دايناسورها: شناخت نامه جامع دايناســورهای ايران و جهان. تهران:
طاليی.1395.218ص.خشتی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: دايرۀالمعارف،زندگیحيوانات،واژهنامهها

چكيده:اينکتابباتصويرســازیبســياردقيقوعلمیکوشــيدهاستحتیپيچيدهترينمســائلعلمیرابهزبانساده
برایمخاطببازگوکند.تلفظدرســتنامهادراينکتابلحاظشــدهوتازهترينيافتههایعلمیدربارۀدايناسورها،ازقبيل
رانشقارههاوتاريخزمين،پراکنشدايناســورهادرجهان،تنوعزيســتی،انقراضبومشناسیورفتارشناسیدايناسورهادرآن

گنجاندهشدهاند.نمودارهایگوياودرختهایتبارزايشیکاملونقشههایدقيقدرکمطالبکتابراآسانترمیکنند.

6۷. هياتمؤلفان.كتاب كار زيست شناسی 2 پايه يازدهم. تهران:نانو.1396.224ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: يازدهم
كلمات كليدی: زيستشناسی،تمرينها،پرسشها

چكيده: مطالعةمفهومیوپیبردنبهعمقومحتوایکتابدرســیشــاهکليدموفقيتاســت.کتابحاضرکوشيده
اســتکتابدرسیزيستشناسیرابرایدانشآموزپايةيازدهم،باوفادارینسبتبهجمالتومحتوایآن،قابللمس
کندونكاترادرقالبســؤاالتی،برایمخاطببياورد.محتوایاينکتابتنهاانواعســؤالاست؛ازعبارتهایدرست
ونادرســتگرفتهتاپرکردنجایخالی،پاسخکوتاهبهپرسشها،ســؤالهایچهارگزينهای،تشريحیونيزسؤالهايی

ازشكلهایکتاب.

68. شعباننژاد،افسانه.پرنده های شعر من. تهران:لوپهتو.1396.66ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: انواعادبی،شعر

چكيده: مجموعهحاضرشــامل31قطعهشعراست.مضمونتمامیشــعرهاپرندهوپروازوآسماناست.»بهخاطرتو«،
»خيال«،»يکســار«،»تنهايی«،»التماس«و»ردپا«نامبعضیازايناشــعاراست.درشعر»تنهايی«شاعرتنهايیاش
راباکالغیکهلبپرچيننشســتهاســت،شريکشــده،کالغیکهبهاندازهاوغمگيناست.شعر»ردپا«ازجایپای
گنجشکهامیگويدکهرویبرفبهجاماندهاستوشعر»يکسار«دربارهساریاستکهازکوچجامیماند.شايانذکر

استکهنقاشیهایکتاببهحالوهوایاشعاررونقبخشيدهاست.

شعر

سی
شنا

ست 
زی
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6۹.روستايی،موسی.زخمی ترين شعر. قم:صحرايیسبز.1395.24ص.وزيری.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: انواعادبی،شعرمذهبی،نوجوانان

چكيده: اشــعاراينکتابدربارهدهتنازشخصيتهایقيامعاشوراستکهازآنجملهمیتوانبهاينشخصيتهااشاره
کرد:»امامحســين)ع(«،»حضرتزينب«،»علیاکبر«،»حضرتعباس«و»امامســجاد)ع(«.اعتمادنكردنبهآدمهای
دنيادوست،فداکاری،آزادگی،صبرواستقامت،توکلبهخدا،تسليمنشدندربرابرظلموگذشتنازآرزوهایجوانیدرراه

حق،موضوعايناشعاراست.تصاويرکتابنيزمصائبقيامعاشورارابهتصويرکشيدهاست.

۷0.مهرابی،عاليه.قلمدان های فيروزه. تهران:بهنشر.1395.32ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: انواعادبی،شعر،امامان

چكيده: اينکتابشامل25شعرمذهبیدربارهزندگیامامرضا)ع(است.شعرهادرقالبغزلسرودهشدهاستواغلب
بين5تا14بيتدارد.موضوعاصلیاشعاربيانعواطفواحساساتوذکرزيبايیوکمالمعشوقاست.برخیازاشعاربه
پيشــگاهحضرتمعصومه)س(تقديمشدهاست.درشــعر»بذراشک«آمدهاست:»مشتاقدشتگندمم،آریکبوترمــ

باالترازخيالتوامانمیپرم،صيادهازصيددلمدستمیکشند،ازمنکهبچهآهویصيادديگرم...«

۷۱.رحماندوست،مصطفی.كاش حرفی بزنی. تهران:کانونپرورشفكریکودکانونوجوانان.1396.36ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: انواعادبی،شعر،ادبياتکودکونوجوان

چكيده: اينکتابمجموعهایازســيزدهشعراست.»غولدلخوری«،»دغدغه«،»دلمهمراهتوست«،»گرگوميش«
و»کاشحرفیبزنی«،نامبرخیازايناشــعاراســت.شعر»دلمهمراهتوست«دربارهفردیاستکهبرایصيدماهیبه
دريارفتهاســتودلشاعرهمراهاوستتابازگردد.درشعر»کاشحرفیبزنی«،شاعرمعتقداستکهکدورتبيندونفر
فقطباگفتوگورفعمیشودوشعر»گرگوميش«بازگشتدوستیراروايتمیکندکهگرچهشاعرازديدنشخوشحال

میشود؛اماخاطراتتلخیرانيزبرایاوزندهمیکند.

۷2. جاويدخواه،طاها.مديريت عشق. کاشان:مرسل.1395.120ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: انواعادبی،شعر،ادبياتنوجوانان

چكيده: اينمجموعهشــعر،حاویپنجاهوپنجقطعهشــعردرقالبقصيدهاست.»همسفر«،»دريا«،»فروداضطراری«،
»قفس«،»گل«و»مديريتعشق«نامبعضیازايناشعاراست.شاعردرشعر»فروداضطراری«،ازشكستتلخوصدها
دردخودسخنمیگويدودرشعر»دريا«،صلحرانگهداشتنحرمتهامیداند.درشعر»مديريتعشق«آمدهاست:»فرِش

دلزيرقدمهایکسیپهنمكن،کهبلدنيستنشستنسراينقالیرا.«

شعر
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۷3. انوشــه،محمدحســين...]وديگران[.آموزشوکار:آموزش و كار شيمی 2 يازدهم. تهران:مهروماهنو.1396.
208ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: تمرينها،فعاليتهایتكميلی،آزمونها

چكيده: کتابهایکاربهمنظورتمرينوتســلطبهدرسهاتدوينمیشوند.اينکتابهرمبحثازکتابدرسیشيمیپاية
يازدهمرابهطورمختصرتوضيحمیدهد.سپستمرينهایمرتبطباآنهارامیآوردتامخاطببهموضوعدرسمسلطشود.
تمرينهامتنوعوازانواعدرستونادرست،جاخالی،مفهومیومسئلههستندوازسادهبهدشوارتنظيمشدهاند.دوآزموناستاندارد

پايانهرنيمسالنيزدرکتابآمدهاند.

۷4. مالردی،محمدرضا/آقاپورمقدم،سيدرضا.تاريخ مختصر شيمی. تهران:مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان.1396.
536ص.وزيری.
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: تاريخعلم

چكيده: تاريخعلمشــيمیازسرگذشتشــيمیدانها،دگرگونیهایعلمیوابستگیوپياپیبودنآنهابايكديگرسخن
میگويد.موضوعاتاينکتابعبارتانداز:صنايعشــيميايیدورۀباســتان،زندگینامةفالســفةيونانباستان،کيمياگری
)پيشازاســالم،مصرباستان،نوپا(وکيمياگراننامدار،صنايعشيميايیجهاناسالم،کشفگازها،تعيينفرمولشيميايی
ترکيبها،آغازشــيمیآلینو،طبقهبندیعنصرها،کشــفاتموپيوندهایشيميايی،گياشيمیوفوتوشيمی،صوتشيمی،

شيمیسبزونانو،نوبلوبرندگانوجوايزآن.

۷5. مروج،ســيدحيدر/افتخارجهرمی،پيام.مسئله های پيكارجوی شيمی. تهران:مؤسسهفرهنگیفاطمی.1396.
284ص.وزيری.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی:المپياد،مسئلههایتكميلی 

چكيده: برایموفقيتدرآزمونالمپيادشيمیمطالعهوخواندنکتابهايیالزماستکهسؤالهايیشبيهتربهآنآزمون
ارائهدهند.دراينکتابســؤالهایايدهداروهدفمندیارائهشدهاندکهچالشبرانگيزندودرموضوعاتشيمیآلی،شيمی
تجزيه،ترموديناميکوکوانتومطرحشــدهاند.مســئلههاچهاردستهاند.درابتدایهرفصلچندمسئلةمرتبطازسؤالهای

مرحلةدومسالهایگذشته،بههمراهپاسختشريحیآنها،آمدهاند.سؤالهاازسادهبهمشكلمرتبشدهاند.

۷6. کشــاورز،حسينعلی/شــاهمحمدیاردبيلی،معصومه.آموزشطبقهبندیشده:شيمی )2( پايه يازدهم رياضی و 
فيزيك، علوم تجربی. تهران:گلواژه.1396.184ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: آزمونها،پرسشهاوتمرينها

چكيده: آموختندرسهابهبرنامهريزیوزمانبندیخوبنيازدارد.کتابحاضردرابتدایهرفصلموضوعاترافهرستوارمعرفی
میکند.سپسدرسنامهرامیآوردکهشاملتوضيحمتنومفاهيمدرسمیشود.بخشتمرينامتحانی،انواعپرسشها)شامل
کاملکردنی،درستونادرست،جورکردنی،چهارگزينهایومسئله(راهمراهباپاسخنامةتشريحیدربردارد.نمونهسؤاالتامتحانی

پايانفصلونيزآزمونهایچهارگزينهایباسطوحدشواریمتفاوتوآزمونهایپاياننوبتازبخشهایديگرکتابهستند.

شيمی
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۷۷. شــاهمحمدیاردبيلی،معصومه/کشاورز،حســينعلی.کاروتمرين:شيمی )2( پايه يازدهم رياضی و فيزيك، 
علوم تجربی. تهران:گلواژه.1396.152ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: تمرينها،پرسشهاوتمرينها،آزمونها

چكيده: تكراروتمرينموجبعمقبخشیبيشترمطالبآموزشیدردانشآموزانمیشود.کتابحاضردرابتدایهرفصل
موضوعاتآنفصلرافهرســتوارمعرفیمیکندوســپسدربخشتمرين،انواعپرسشها)شاملکاملکردنی،درست
ونادرســت،جورکردنی،چهارگزينهایومســئله(رابرایتثبيتيادگيریمیآورد.درحاشيةکتابنكاتآموزشیمرتبطبا
تمرينهاآمدهاست.نمونهســؤاالتامتحانیپايانفصلونيزآزمونغنیسازیوآزمونهایپاياننوبتبخشهایديگر

کتابهستند.

۷8.مختاری،منصور.بســتهمديريتکالسی:كاربرگ شيمی)2( پايهيازدهم،رياضیوتجربی.تهران:مرآت.1396.
48ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: فعاليتهایتكميلی،پرسشها،بستهآموزشی

چكيده: کاربرگابزارعملياتیکردناهدافطرحدرسوبرگهایآموزشیدرخدمتفرايندتدريساست.کتابحاضريكی
ازاجزایبســتةآموزشــیمحسوبمیشودونويسندهاصرارداردازآنبهعنوانبرگةسنجشاستفادهنشود.معلمکاربرگ
رابايددرضمنتدريسوبهعنوانمكملطرحدرساســتفادهکند.کاربرگحاضربهدرسشيمیپايةيازدهمرشتههای
رياضیوعلومتجربیاختصاصدارد.هربرگدوصفحهایازکاربرگ،مفاهيميکهفتةآموزشــیرادربردارد.محتوای

اينکتابدر21کاربرگارائهشدهاستکهقابلجداشدنهستند.

۷۹.  سپهری،نيما/ايروانی،حسين.کار:كتاب كار شيمی ۱ پايهدهم.تهران:خيلیسبز.1396.196ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: آزمونها،تمرينها،راهنمایآموزشی

چكيــده: کتابهایکاربهمنظورتمرينبيشــتردرسهاودرکعميقترآنهاتنظيمشــدهاند.کتابکارشــيمیدهم
مجموعهایاســتتمرينیوکامل.درهربخش،ابتداتوضيحیکلیومختصردربارۀدرسآمدهاســت.سپسکارگاهحل
مســئلهوبعدســؤالهاآمدهاند.سؤالهاازآسانبهســختوباانواعانتخابواژه،جاخالی،درستیيانادرستیوارتباطدو
ستونشروعمیشوندوباسؤالهایمفهومیادامهمیيابند.آزمونهایميانترموپايانترمنيزدرکتابگنجاندهشدهاند.

80. مختاری،منصور.بســتهمديريتکالســی:كتاب كار و تمرين شيمی)2( پايهيازدهم،رياضیوتجربی.تهران:
مرآت.1396.124ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: تكاليفدرسی،تمرينها،آزمونها

چكيده: کتابکاروتمرينابزاریآموزشیاستکهباارائهتمرينهایمتنوع،فراينديادگيریدانشآموزراعمقمیبخشد.کتابکار
وتمرينحاضرمخصوصدانشآموزانپايةيازدهمرشتههایرياضیوتجربیاست.هرهفتهاز21هفتهدرسشاملتمرينهايی
ازمتندرساستتادانشآموزبهمباحثدرسمسلطشود.ازاينکتابمیتوانبهعنوانکتابکاروتكليفاستفادهکرد.سؤاالت
کتابازسادهبهمشكلطراحیشدهاند.سؤاالتیمخصوصدانشآموزانعالقهمندوآزمونهایچهارگزينهاینيزدرکتابموجودند.

می
شي
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8۱.  پــرکاری،مهدی.کاروتمريــن:عربی )2( پايهيازدهمرياضیوفيزيک،علــومتجربی.تهران:گلواژه.1396.
108ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: تمرينها،آموزشزبانعربی،پرسشهاوپاسخها

چكيده:اينکتابشــامل7درساســت.درابتدایهردرسبخشیشــاملزيرموضوعاتمربوطبهآندرسقرارداده
شــدهاســتوفضایذهنیدانشآموزراآمادهمیکند.بهعنوانمثال،دردرساولاسمتفضيلواسممكانتوضيحداده
شــدهاســت.درسدومدربارهفعلمضارعوادواتشرطاست،درسسوماسممعرفهواسمنكرهراتوضيحمیدهدو....
درحاشــيهصفحاتنكاتآموزشــيبهچشمميخورند.تعداديسؤالنيزباعنوان»غنيسازي«برايدانشآموزانبرتردر

کتابگنجاندهشدهاند.

82. آقايینعمتی،آمنه/اميرپاشــايی،پانتهآ.كتاب كار  عربی، زبان قرآن)2(: پرســش،تمرينوفعاليتهایتكميلی
رشتهعلومانسانیويژهيازدهمیها.تهران:مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان.1396.136ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: فعاليتهایتكميلی،پرسشهاوتمرينها،آموزشزبانعربی

چكيده: کتابکارزمينهســازآموزشفعالدرفراينديادگيریاســتوفرصتهایمتنوعیرابرایکاربستآموختههاو
موفقيتوپيشــرفتمستمردانشآموزانفراهممیکند.کتابکارحاضرنيزباطرحپرسشها،تمرينهاومسائلیدرسطح
کتابدرسیومطابقسرفصلهایکتابهایدرسی،بهتوسعةيادگيریمیپردازد.درانتهایکتابنمونهآزمونهایميان

ترموپايانترمآمدهاند.

83. اميرپاشايی،پانتهآ/آقايینعمتی،آمنه.كتاب كار عربی، زبان قرآن)2(:رشتههایعلومتجربیورياضیفيزيک
ويژهيازدهمیها.تهران:مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان.1396.128ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: پرسشهاوتمرينها،فعاليتهایتكميلی،آموزشزبانعربی

چكيده: کتابکارزمينهســازآموزشفعالدرفراينديادگيریاســتوفرصتهایمتنوعیرابرایکاربستآموختههاو
موفقيتوپيشــرفتمستمردانشآموزانفراهممیکند.کتابکارحاضرنيزباطرحپرسشها،تمرينهاومسائلیدرسطح
کتابدرسیومطابقسرفصلهایکتابهایدرسی،بهتوسعةيادگيریمیپردازد.درانتهایکتابنمونهآزمونهایميان

ترموپايانترمآمدهاند.

84. مولوی،محمد..اكسير رسانه برای عالقه مندان به خبرنگاری و مستندسازی. مشهد:ضريحآفتاب.1396.56ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز،معلم

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: رسانههایگروهی،روزنامهنگاری،نويسندگی

چكيده: دردنيایامروزرسانههانقشقابلتوجهیدرانتقالاطالعاتورساندنخبردارند.کتابحاضرباتمرکزبرشناخت
مناسبفنونالزمبرایداشتنرسانهایاسالمیودانستنجايگاهآنونيزباتوجهبهچارچوبکارحرفهایدرعرصةرسانه
وبرایعالقهمندانبهخبرنگاریومستندنويســینگاشتهشدهاســت.درفصلاولمفاهيماوليهوکلیبهصورتمفيدو
مختصرآموزشدادهشدهاند.درفصلبعد،عواملمؤثربرتجلیرسانه،اعمازرعايتاخالق،خالقبودن،شناختمخاطب،

زردنبودنوسبکداشتنلحاظشدهاند.

عربی

علوم اجتماعی
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85. محمدیاصل،عباس.پارسنز و هابرماس )رويكرد ديالكتيكی به نظام اجتماعی(. تهران:مؤسسهفرهنگی
آرمانرشد.1396.124ص.رقعی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: جامعهشناسی،فلسفه،نظاماجتماعی

چكيده: اگرکانتوهگلنقطةعطففلسفةمدرنباشند،پارسنزوهابرماسنقطةچرخشجامعهشناسیپيشرفتهمحسوب
میشوند.ازترکيبديدگاههایايندومیتوانبهچشماندازجامعتریدربارۀجامعهوسازوکارهاوپويههايشرسيد.کتاب
حاضرمیکوشــداينمهمراباتقريبرويكردهایسيســتمیوديالكتيكیبهجامعهآغازکند.ازاينرو،درفصلاولبه
موضوعنظريهپردازیجامعهشناختیمیپردازد.درفصلهایدوموسومتالكتپارسنزويورگنهابرماسرامعرفیمیکند.

تأمالتتلفيقیوسپسرويكردترکيبینيزدرفصلهایبعدیمطرحمیشوند.

86. رازقــی،محمدمهــدی.تضمينات ناظر بر حق آزادی متهم در قانون آيين دادرســی كيفری ۱3۹2 و 
اعالميۀ جهانی حقوق بشر. تهران:مؤسسهفرهنگیآرمانرشد.1396.148ص.وزيری.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: حقوق،حقوقبشر،ايران

چكيده: اثرحاضرحقآزادیمتهمواعالميهجهانیحقوقبشــررادرمراحلمختلفدادرســینقدوبررسیمیکندومیکوشد
راهكاریعلمیوعملیبرایايجادهماهنگیبيناصولحقوقبشروقوانينناظربرحقآزادیمتهمورفعنواقصقانونمزبور
ارائهدهد.نويسندهابتداحقآزادیمتهمرامفهومشناسیکردهوسپسسيرتحولاينحقرادرنظامهایحقوقیايرانآوردهاست.

جلوههایحقآزادیمتهمدردادسیکيفرینيزازجملهبخشهایاصلیکتاباست.

8۷. اســماعيلی،محســن.مجموعهکتابهایحقوقوزندگی:راهنمای حقوقی شهروندان )2ج.(/ گفتارهايی 
در حقوق رســانه)2ج.(/ گفتارهايی در حقوق شهری و شهروندی )2ج.(. تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی.

1396.6جرقعی.
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: حقوق،شهروندي،رسانه،پرسشهاوپاسخها

چكيدهمجموعةشــشجلدیحاضردوجلدازکتابهايخودرابهحقوقرســانهاختصاصدادهاستتااز»مفاهيمرسانهو
حقوقرسانه،آزادیاطالعاتدرحقوقايران«وهرآنچهبهحقوقرسانهمربوطميشودصحبتکند.دوجلدديگربه»حقوق
شهریوشهروندی«اختصاصدارد؛مواردیمثل»حقوقدينیوفرهنگی،خدماتعمومی،مديريتشهری،آپارتماننشينی«.
دوجلدسومنيزراهنمایحقوقیشهرونداناست.متنايندوکتابپرسشهاوپاسخهایحقوقیاست؛مواردیمثل:»قوانين

ثبتی،خانوادگی،وصيتنامةارث،تجاری،ثبتاحوالواسناد،روابطواختالفاتخانوادگیوآييندادرسیمدنی«.

88. مكای،اســتن/لبل،الری/پندن،شری.تلفيق ديدگاه های بومی در برنامه های درسی: منبعی برای تدوين گران 
برنامه درسی، معلمان و مديران. حسننجفی،عادلظفرینژاد،فرهادمومنی.تهران:مؤسسهکورشچاپ.1396.120ص.رقعی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: آموزشوپرورش،راهنمایآموزشی،برنامهريزیدرسی

چكيده: کتابپيشروتلفيقیازديدگاههایبومیدربرنامهريزیدرسیرابرایتدوينگرانبرنامةدرسیومعلمانومديران
فراهمکردهاست.اهدافکتاب،چشمانداز،تاريخچه،هندسةاعتقادی،فرهنگی،اخالقی،اجتماعی،آموزشیوزيستیمردمان
بومیمانتويوبایکانادادربخشاولکتابمطرحشــدهاند.ســپسنتايجبومیسازیبرنامةدرسیدرحوزههایتخصصی
يادگيری)درطولســهمرحلةرشدی(تشريحشــدهاند.توصيففهرستیازواژگانتخصصیوپروژههاینشاندهندۀتلفيق

ديدگاههایسنتیدربرنامةدرسینيزدربخشهایديگرآمدهاست.

عی
تما

 اج
علم

علوم تربيتی
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8۹. ســجادی،ســيدابوالفضل.درآمدی بر علل گرايش جوانان به مصرف مشروبات الكلی. قم:سفيرصادق.
1396.258ص.وزيری.

مخاطب: معلم،مشاور،دانشجومعلمان
كلمات كليدی: جنبههایمذهبی،قوانين،احكاماسالمی،زندگیاسالمی،طباسالمی

چكيده: اينکتابآسيبهایاجتماعیجوانان،ازجملهمصرفمشروباتالكلیراکهبهتهديدیجهانیتبديلشده،مورد
بررسيقراردادهاست.درابتدا،درآمدیبرواژهشناسی،سابقةتقنينیوتحريمیمشروباتالكلیآمدهودرادامهعللگرايش
جوانانبهمصرفمشروباتالكلیونيزتأثيرالكلبربدنازلحاظپزشكی،ازلحاظحقوقیوانواعمسائلمرتبطبامشروبات

الكلیمطرحشدهاست.

۹0.گالتنی،جــاناف.روش تحقيق كاربردی عملی با رويكرد كارگاهی. ابوالفضلبختياری،مريماکبرزاده،رقيه
ولدان.تهران:آواینور.1396.182ص.وزيری.

مخاطب: معلم،مشاور،دانشجومعلمان
كلمات كليدی: پژوهشهایعلمی،تحقيقعلمی،روششناسیپژوهش

چكيده: کتابحاضردرپنجبخششــيوههایعلمیوعملی)کارگاهــی(پژوهشرابهمخاطبمیآموزد.بخشاولبه
تدوينطرحتحقيق،يافتنموضوع،زمينةجســتوجوومطالعةمقاالتومنابع،اخالقپژوهش،اســتفادهازشــيوهنگاری
علمیوآمارتوصيفیپرداختهاست.طرحهایپژوهشیغيرآماری،همبستگی،پيمايشیوديگرطرحهایغيرآزمايشیونيز
طرحهایدوگروهیوتکآزمودنیمحتوایبخشهایدوموسومهستند.دربخشچهارمطراحی،گزارشپژوهشوشيوۀ

نگارشودربخشپنجمنيزپيوستها،دستورالعملنگارشمقاالتودستورالعملاس.پی.اس.اسآمدهاند.

۹۱.ريرز،رابرتای/دمپســی،جانوی.روندها و مســائل تكنولوژی آموزشی )جلد۱و2(. حسينزنگنه،مرضيه
سعيدپور،سونياموسیرمضانی.تهران:آواینور.1396.2ج.وزيری.

مخاطب: معلم،مدير،دانشجومعلمان،کارشناسان
كلمات كليدی: برنامهريزی،تكنولوژیآموزشی،نظامهایآموزشی

چكيده:مجموعةدوجلدیحاضردرجلداولبرمسائلبنيادیاينرشتهتأکيدمیکند؛تاريخچه،نظريهها،مدلهایآموزشو
يادگيریوديدگاههایآموزشی،روشهایمرسومارزشيابیوتوجهبهمباحثیمثلبازگشتسرمايهومديريتگروهی،ايدههای
کليدیوشيوههایمتعاملبابهبودعملكرد.درجلددوم،بهتوصيفاموروحوزههایکاریمتخصصانحوزۀمربوط،چگونگی
کســبموقعيتطراحیوتكنولوژیآموزشــیوموفقيتهایحاصله،گرايشهایجهانیدرزمينةطراحیطراحانآموزشیو
پيشنهادهايیبهجويندگانکارومعرفیسازمانهاونشرياتمرتبطبااينرشتهودرنهايتنيزبهمسائلکنونیاينرشتهميپردازد.

۹2. حاجیاسحاق،سهيال.طراحی آموزش از نظر تا عمل. تهران:مؤسسهکورشچاپ.1395.84ص.وزيری.
مخاطب: معلم،دانشجومعلمان،کارشناسان

كلمات كليدی: يادگيری،نظامهایآموزشی

چكيده: معلمحرفهایانواعنظريههایآموزشــیرامیشناسدوازآنهاآگاهمیشودوبرایپيشرفتکارآموزشوبنابه
موقعيتومخاطبانخودازآنهابهرهمیگيرد.کتابحاضرانواعنظريههایيادگيریوفلســفةآنهاراازقبلقرنبيستم
بررســیمیکند.نظريههایآموزشیجانديويی،مونتهسوری،روسو،برونروهليگاردوديدگاههایبرنامةدرسیدربخش
سومبررسیمیشوند.طراحیآموزشیمبتنیبرنظريههاوانواعالگوهایآموزشینيزمباحثبخشچهارمکتابهستند.

تی
ربي

م ت
علو
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۹3. درويل،لئونورام.تی.كاربرد روان شناســی در تدريس. سيدحسينســجادیبافقی.تهران:آواینور.1395.
224ص.وزيری.

مخاطب:معلم،دانشجومعلمان
كلمات كليدی: روانشناسی،علومتربيتی،راهنمایتدريس،روشتدريس

چكيده: کاربردروانشناسیدرتدريسازجملهموضوعاتیاستکهتوجهبهآننتايجمثبتیدرآموزشدارد.کتابحاضر
کوشــيدهاستواقعيتهايیبنيادیازروانشناسیتربيتیارائهدهدتابراستفادهازحسمشترکدرکاربردروانشناسیدر
تدريستأکيدکندونيزلزومرفتارباهرکودکبهعنوانيکفردرامتذکرشود.درکتاب،اصطالحاتفنیونيزاصطالحات

ناآشنادرشتشدهاندومعنایآنهادرواژهنامةانتهایکتابآمدهاست.مطالبدر17بخشعرضهشدهاند.

۹4.حاتمی،زهرا.مديريت آموزشی: مهارت های معلمی. تهران:مؤسسهکورشچاپ.1395.256ص.وزيری.
مخاطب: معلم،دانشجومعلمان

كلمات كليدی: مهارتهایآموزشی،معلمان،اخالقحرفهای،کالسدرس

چكيده: تدريسخوببهداشــتناطالعاتحرفهاینيزنيازدارد.کتابحاضرچكيدهایاستازايدههایمنطقیوعملی
وراهنمایســريعتدريسبرایمرورنكاتمعلمی،تاآموزگارانیکهدرحرفةتدريستازهکارهســتند،بتوانندبهدوســتی
هدايتشوند.نويسندههمةدورههایتحصيلیرادرنظرداردوکوشيدهاستدستورالعملهايشبابافتوسيستمآموزشی
وفرهنگی-اخالقیحاکمبرجامعةايرانســازگارباشد.پنجفصلاولکتاببهويژگیهایشخصيتی،مديريتی،برقراری
ارتباط،انگيزشــیوفنونتدريسمعلماشارهمیکنندوگزيدهایازمجموعهمقاالتبرخیمشاهيردربارۀمعلمیدرفصل

آخرجمعشدهاند.

۹5.شبافروزان،صغری/صفری،محمود.مديريت و آموزش حفاظت از محيط زيست در مدارس. تهران:وانيا.
1396.160ص.وزيری.
مخاطب: والدين،مدير

كلمات كليدی: محيطزيست،مديريتآموزشوپرورش،مدرسهها

چكيده: توجهبهمحيطزيستبهمنظورحفظسالمتروحیوروانیکودکانماناهميتبسزايیدارد.کتابحاضرپژوهشی
اســتبهمنظوربهبودرفتارهایچالشبرانگيزکودکانوهدفآنعبارتاســتازبهبودسبکتربيتیوالديندربارۀکودکان
واســتفادهازروشهایتعاملیکارامد.اصولچهاردهگانةبهبودکيفيتدرمديريتمدرســه،تبيينمفهوممديريتمدارسو
روشهایافزايشانضباطدردانشآموزان،محافظتازمحيطزيستوفراهمکردنفضایسبزبرایدانشآموزان،تأثيرآموزش

ومهارتهایحلمسئلهبرتعاملودرنهايتچگونگیداشتنمدرسهایشادوبانشاطازجملهمطالباينکتابهستند.

۹6. مجديانخو،مصطفی.منشور تربيت. قم:موعوداسالم.1395.554ص.وزيری.
مخاطب: معلم،دانشجومعلمان،کارشناسان

كلمات كليدی: ايران،سياست،آموزشوپرورش،رهبراندينی،سخنرانی

چكيده: موضوعاصلیکتابحاضرنقشوجايگاهآموزشوپرورشودانشــگاهدرتربيتدينی،سياسیواجتماعیونيز
تربيتعلمیاست.موضوعاتديگریمثلآشنايیباچگونگیبهقدرترسيدناستعمار،بهخصوصانگليس،سيرتاريخی
علمدرغرب،چگونگیتشــكيلکشورآمريكا،ســيرتحولعلمیدرجهان،اصول،آرمانهاوريشههایانقالباسالمی،
انتخابات،جنگلبنان،حملةعربســتانبهيمن،انرژیهستهایوتحريمهایايران،همهازبياناترهبرانقالباستخراجو

دراينکتابعرضهشدهاند.

تی
ربي

م ت
علو
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۹۷. ابراهيمیشــاهآبادی،فاطمه.رهنمای انديشه كمك آموزشی منطق ويژه دهم علوم انسانی. ماهان:ماه
ماهان.1396.96ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: علومانسانی،آزمونها،کمکآموزشی

چكيده: کتابهایکمکآموزشیبهمنظورارتقایسطحيادگيریدانشآموزانتدوينمیشوند.کتابحاضرباارائةسواالت
متنوعوکاربردیوبيانمطالبدرقالب»بيشتربدانيد«کوشيدهاستبهدانشآموزپايةدهمعلومانسانیدردرکبهتردرس
منطقکمککند.آزمونهایجامعدیوخردادنيزدرکتابآمدهاند.هردرسنقشهایمفهومینيزدارد.سؤاالتامتحاننهايی

سالهای90تا96وسؤاالتکنكورسالهای91تا96نيزدرکتابقابلدسترساند.

۹8. شيخپور،مهدی.پرسمان:منطق دهم. تهران:بينالمللیگاج.1396.80ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: پرسشها،آزمونها

چكيده: درسمنطقازجملهدرسهايیاســتکهبهتبيينبيشــتروطبقهبندیمطالبنيازداردونيزمشــتاقبررســی
وتحليلقضاياومغالطاتبيشــتراســت.هردرسازکتابحاضربادرسنامهایمنســجموباهمانعنواندرسکتاب
درســیآغازمیشود.سپسبانکسؤاالتآندرسدرقالبجایخالی،درستونادرست،ارتباطدهيد،تشريحیوتستی

آموختههایدانشآموزرامحکمیزند.درانتهانيزآموختههاباسهآزمونسنجيدهمیشوند.

۹۹. کاتنل،جان/جانســون،کنت.آشــنايی با فيزيك هسته ای و پرتوزايی .روحاهللخليلیبروجنی/ناصرمقبلی.
تهران:مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان.1396.70ص.خشتی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: فيزيک

چكيده: فيزيکجديدتحوالتیرادربرمیگيردکهبانظريههاینســبيتوکوانتومیوکاربردآنهادرشناختاتم،هستة
اتم،وذراتتشكيلدهندۀآن،آرايشاتمهادرمولكولهاوجامداتشروعمیشوند.همةاينموضوعهادرمجموعهایپنج
جلدیبررسیمیشوند.دراينجلد)جلدچهارم(برخیازجزئياتساختارهستهایبرمبنایبررسیهایتجربیوآزمايشی

اتمهامطرحمیشودتاروشهایفيزيکنوينوکاربردهایآنرابرایعالقهمندانبازگوکند.

۱00.ســاداتموسوی،سيدامير/ستوده،محمدهادی/شريعتزاده،محمدجواد.المپيادهای نجوم ايران ۱3۹5- ۱38۹. 
تهران:مؤسسهفرهنگیفاطمی.1396.264ص.وزيری.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم

كلمات كليدی: المپياد،نجوم،آزمونها

چكيده: چندسالیاستالمپيادنجومدرکشوربرگزارمیشود.پيشازاين،مجموعهایازآزمونهایمرحلةاولاينالمپياد
منتشــرشدهبود.اينکتابادامةمجموعةقبلیودربرگيرندۀهفتدورۀديگرازآزمونهایمرحلةاولالمپيادنجوم،يعنی
دورۀ7)ســال89(تادورۀ13)ســال95(است.پاسخهایتشريحیايندورهرادارندگانمدالطالیکشورینوشتهاندو

نكاتیآموزشیراالبهالیآنهابيانکردهاندکهمباحثپرکاربردراآموزشمیدهند.

فلسفه و منطق

فيزیک
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۱0۱. احمدی،احمد.بســتهمديريتکالسی:كاربرگ فيزيك )2( پايه يازدهم، رياضی و تجربی. تهران:مرآت.
1396.44ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: يازدهم
كلمات كليدی: فيزيک،تمرينها،تكاليفدرسی

چكيده: کاربرگابزارعملياتیکردناهدافطرحدرساســت.کتابحاضريكیازاجزایبستةآموزشیمحسوبمیشود
ونبايدازآنبهعنوانبرگةســنجشاســتفادهشود،بلكهبايددرضمنتدريسوبهعنوانمكملطرحدرساستفادهشود.
کاربرگحاضربهدرسفيزيک2پايةيازدهمرشتههایرياضیوتجربیاختصاصداردومحتوایآندر19هفتةآموزشی

ارائهشدهاست.برگههایکتابقابلجداشدنهستندومیتوانکاربرگهرهفتهراجداگانهبههمراهداشت.

۱02. دانشــمندمهربانی،ابراهيــم/افاضل،نصراله.کتابکار:كتاب آموزش و كار فيزيك ۱ پايه دهم رشــته 
رياضی. تهران:مهروماهنو.1396.192ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم

كلمات كليدی: فيزيک،راهنمایآموزشی،تمرينها

چكيده: کتابهایکاربهمنظورتمرينوتســلطبهدرسهاتدوينمیشوند.اينکتابهرمبحثازکتابدرسیفيزيک
پايةدهمرشتةرياضیرابهطورمختصرتوضيحمیدهد.سپستمرينهایمرتبطباآنهارامیآوردتامخاطببهموضوع
درسمسلطشود.تمرينهامتنوعوازانواعدرستونادرست،جاخالی،مفهومیومسئلههستندوازسادهبهدشوارتنظيم

شدهاند.دوآزموناستانداردپايانهرنيمسالنيزدرکتابآمدهاند.

۱03. کيانی،مصطفی/منوچهری،هديه.کتابکار:كتاب آموزش و كار فيزيك 2 يازدهم رشته تجربی. تهران:
مهروماهنو.1396.192ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: فيزيک،تمرينها،آزمونها

چكيده: کتابهایکاربهمنظورتمرينوتســلطبهدرسهاتدوينمیشوند.اينکتابهرمبحثازکتابدرسیفيزيک
پايةيازدهمرشــتةتجربیرابهطورمختصرتوضيحمیدهد.ســپستمرينهایمرتبطباآنهارامیآوردتامخاطببه
موضوعدرسمسلطشود.تمرينهامتنوعوازانواعدرستونادرست،جاخالی،مفهومیومسئلههستندوازسادهبهدشوار

تنظيمشدهاند.دوآزموناستانداردپايانهرنيمسالنيزدرکتابآمدهاند.

۱04. نامی،فرزاد.کاريازدهم:كتاب كار ۱۱ فيزيك 2 تجربی. تهران:خيلیسبز.1396.148ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: يازدهم
كلمات كليدی: فيزيک،پرسشهاوتمرينها

چكيده: کتابحاضرکهمباحثدرسفيزيکپايةيازدهم)الكتريسيتةساکن،جريانالكتريكیومدارهایجريانمستقيم،
مغناطيسوالقایالكترومغناطيس(رادرقالبکتابکارارائهدادهاســت،ســاختاریبهاينشكلدارد:درابتدایهربخش
خالصهایازدرسبامثالهایســاده.سپسپرســشهاوتمرينهايیمنطبقبرکتابدرسیودرانتهایهرفصلتعداد

محدودیپرسشدشوار.

زیک
في
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۱05.خليلیبروجنی،روحاهلل.كتاب كار فيزيك)2(: پرســش،تمرينوفعاليتهایتكميلیرشتهرياضیفيزيکويژه
يازدهمیها.تهران:مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان.1396.216ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: فيزيک،مسئلههایتكميلی،تمرينها

چكيده: امروزهکتابهایکاروفعاليتهایتكميلیاستانداردبهآموزشمطالبومحتوایکتابدرسیکمکشايانیمیکنند.
کتابپيشرومجموعهایازپرسشها،تمرينهاوفعاليتهایتكميلیرادربرداردکهبهدرکمفاهيمفيزيکپايةيازدهمرشتة
رياضیکمکمیکنند.محتوایاينکتابدرسطحکتابدرسیاستودرطراحیپرسشهاوتمرينهارويكردتصويریبه

کاررفتهاست.کتابفضايیبراینوشتنپاسخسؤالهانيزداردکهاينقابليت،آنرابهدفترفيزيکنيزتبديلمیکند.

۱06.طلوعشــمس،مهرناز/ســينائيان،مهدی/فدائیفرد،حميد.بستهمديريتکالسی:كتاب كار و تمرين فيزيك 
)2(پايهيازدهم،رياضیوتجربی.تهران:مرآت.1396.196ص.رحلی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: فيزيک،تمرينها،تكاليفدرسی

چكيده: کتابکاروتمرينفيزيک2مخصوصدانشآموزانپايةيازدهمرشتههایرياضیوتجربیاست.19هفتهدرس
داردوهرهفتهشــاملتمرينهايیازمتندرساســتتادانشآموزبهمباحثدرسمسلطشود.ازاينکتابمیتوانبه
عنوانکتابکاروتكليفاســتفادهکرد.سؤاالتکتابازسادهبهمشكلطراحیشدهاند.سؤاالتیمخصوصدانشآموزان

عالقهمندوآزمونهایچهارگزينهاینيزدرکتابموجودند.

۱0۷.ويلكينز،جيمی/دان،رابرت.300 پديده نجومی. محمدرضاافضلی.تهران:محرابقلم.1396.266ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: نجوم،سيارات،زمينشناسی

چكيده: شــناختپديدههاینجومیودانستنعلتآنهابخشــیازعلمنجوماست.کتابپيشروبهعلمنجومو300
پديدۀنجومیمیپردازد.منظومةشمســی،خورشيد،سيارهها،قمرها،راهشيریوسحابیها،منظومههایپيشستارهایو
سيارهایکهكشانها،کيهانشناسیونقشههایکلآسمانازجملهمطالبکتابهستند.اينکتابباتصويرهایبزرگو

دقيقیازآنچهتوضيحمیدهدهمراهاستودرواقعمرجعیتخصصیوکاملدرزمينةنجوممحسوبمیشود.

۱08.خواجوی،محمد/حاجیشــريف،احمد.آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن كريم نور. تهران:پيامبهاران.
1396.114ص.وزيری.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: آموزشقرآن،قرآن،راهنمایآموزشی

چكيده: کتابپيشروازمقدماتروخوانیقرآنيعنیآموزشحرکتهاوحروفآغازشدهوپسازبحثتشديدبهحروف
ناخوانا،عالمتمد،تنوين،اشــباع،حروفمقطعه،وقفوتنويننزدساکنرسيدهاست.نويسندهکوشيدهاستسيرمنطقی
وازســادهبهمشــكلرادرآموزشمحتوارعايتکند.تمرينهایزيادیدرهردرسارائهدادهوبرمهارتهایرفتاریدر

تمرينهاتأکيدداشتهاست.تماممثالهاومواردازآياتقرآنانتخابشدهاند.

قرآن

زیک
في
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۱0۹. شــريفی،محمد.اخباريان و تفسير و علوم قرآن: بررسی و نقد آرا. مشهد:دانشگاهعلوماسالمیرضوی.
1396.348ص.وزيری.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: تفسيرقرآن،علومقرآنی،شناخت،تشيع

چكيده: کتاببانگاهیکلیبهتاريخاخباریگری،شخصيتهایبرجستةآنوواکاویمبانیفكریآنانآغازمیشودو
اخباريونرابهسهگروه»محض،اصولگراواصولیاخبارگرا«تقسيممیکند.درپیآن،برخیموضوعاتعلمقرآنمثل
تحريفناپذيریقرآن،آياتمحكمومتشــابه،تأويلوتفســيروقرائاتقرآنراازمنظراخباريونبازمیگويد.تحليلونقد
مبانیتفســيریاخباريونوروشهایتفسيرايشانبخشاصلیوبررسیپيامدهایمثبتومنفیرويكرداخباریگرینيز

پايانبخشکتاباست.

۱۱0. علوی،سيدحميدرضا.تعاليم تربيتی و روان شناختی قرآن كريم جزهای بيست و يكم تا پايان سی ام. 
تهران:آواینور.1396.240ص.وزيری.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: قرآن،اسالم،آموزشوپرورش،جنبههایقرآنی

چكيده: کتابحاضر،ازبينتمامعلومودانشها،قرآنحكيمراازمنظریتربيتیوروانشــناختیبررسیکردهاست.در
واقع،ازديدروانشناسیوتعليموتربيتبهقرآننگريستهاستتانكاتنغزقرآنیدريافتشوند.نويسندهدهجزءآخرقرآن
رابررســیکردهودرهرجزء،درخصوصيکمفهوممرتبطباتعليموتربيتياروانشناسیتحقيقکردهاست.دربررسی
هرجزء،ضمندســتهبندینكاتمشــابهومكتوبکردننكاتمرتبط،بهمنابعمتعددرجوعکردهومبانینظریوعملی

مربوطبههرمفهومراشرحدادهاست.

۱۱۱. اطلس حرم مطهر رضوی. تهران:بهنشر.1395.246ص.رحلی.
مخاطب: دانشآموز،معلم

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: منابعاطالعاتی،جغرافيا،تاريخنگاریاسالمی،امامان

چكيده: ايراناسالمیبهبرکتهجرتامامرضا)ع(پايگاهیبزرگبرایجهاناسالماستومشهدمقدسپايگاهمعنوی
وانديشــههایبلنداســالمی،حريمملکپاسبانرضویوآيينهایازســيرتحولوتطورهنرايرانیواسالمیمحسوب
میشــود.آشــنايیباتاريخهنروجغرافيایاينبارگاهبهزائرانکمکمیکندبرایاستفادهازلحظههایحضورخوددرآن
برنامهريزیکنند.دراطلسحاضرسعیشدهتماماطالعاتمرتبطباحضورامامرضابههمراهمستنداتموجودارائهشود.

۱۱2.عاملی،ســعيدرضا.خانواده مسلمان و فضای مجازی. تهران:دفترنشــرفرهنگاسالمی.1396.348ص.
وزيری.

مخاطب: والدين،معلم،دانشجومعلمان
كلمات كليدی: آموزشخانواده،خانواده،روانشناسیخانواده،زندگیاسالمی،اينترنت،جنبههایمذهبی

چكيده: درکتــابحاضر،تغييرالگویخانوادهباتوجهبهمفهومخانوادهدرجامعةغربونيزانواعخانوادهوالگوهایآن
درجامعههایغربیواسالمیوکارکردهایخانوادهدراسالمومؤلفههایاساسیخانوادۀمسلمانبررسیمیشود.سپس
ســبکزندگیايرانیاســالمیوالگویخانوادۀمطلوبارائهشدهاســت.روندهایتغييرخانوادهدرجهانوايران،خانوادۀ
دوفضايی،سوادمجازیخانواده،خدماتمجازیبرایخانوادهدرسطحملیوبينالمللیوخدماتمجازیخانوادهدراسالم

مباحثفصلهایديگرکتابهستند.
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۱۱3.ســوادکوهی،علیاصغــر.کتابهــایدهفرمان:ده فرمــان در باب خانواده  ســالم/ ده فرمان در باب 
خودشناسی/ ده فرمان در باب شاه كليد زندگی و... اصفهان:نوشته.1395.خشتیکوچک.

مخاطب: معلم،مشاور
كلمات كليدی: شيوهزندگي،راهورسم،روانشناسي

چكيده:مجموعةحاضرمیکوشــدراهرسيدنبهزندگيبهتررابهمخاطببياموزد.درهرکدامازمجلداتاينمجموعه،
10فرمانمرتبطباموضوعکتاببهمخاطبدادهشــدهوتوصيههايیکاربرديدراينبارهآمدهاند.موضوعهايکتابهاي

اينمجموعهعبارتانداز:خودشناسي،خانوادۀسالم،هنرتأثيرگذاري،شاهکليدزندگي.

۱۱4. واعظی،محمدابراهيم.مهارت مطالعه و يادگيری. تهران:مبتكران،پيشروان.1396.200ص.وزيری.
مخاطب: دانشآموز،معلم،مشاور

پايه تحصيلی: يازدهم،پيشدانشگاهی
كلمات كليدی: مطالعه،مهارتهایمطالعه،راهنمایآموزشی

چكيده: کســبمهارتمطالعهغالباًبهعهدۀدانشآموزگذاشتهمیشودودرمدرسههانيزتدريسنمیشود.درکتابحاضر،
مهارتهایمطالعهبهزبانسادهوبهصورتخودآموزدرسهگام)قبلازمطالعه،درهنگاممطالعهوبعدازمطالعه(بهگروههای
ســنیدورههایاولودوممتوسطهآموختهمیشود.اينکتابمنبعراهنمایکاربردیبرایآموزگارانومعلماننيزمحسوب
میشود.نويسندهتأکيددارداينکتابنوعیکتابکاراستوصرفمطالعةآنکافینيستوبايدبهمواردگفتهشده،عملکرد.

۱۱5.دپارتمانعلمیموسســهتتا.بستهآموزشیمهارتهایاجتماعی:مهارت های اجتماعی دوره دوم متوسطه: 
راهنمای معلم/ كاردركالس/ كاردرمنزل. تهران:پيشرومبتكران.1396.رحلی.

مخاطب: معلم،مشاور،دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم

كلمات كليدی:مهارتهایرفتاری،رفتاراجتماعی،فعاليتهايفوقبرنامه،راهنمايآموزشي

چكيده: مهارتهایاجتماعیدستهایازمهارتهاینرميارفتاریهستندکهبهطورعملیدرزندگیموردنيازند.مهارت
تصميمگيری،ارتباطمؤثر،مهارتهایکالمیوآدابمعاشــرتازجملةآنهاهســتند.اينمجموعةســهجلديکهبستة
آموزشیمربوطبهگروهسنیدورۀدوممتوسطهمحسوبميشود،شاملکتابهاي»کاردرکالس،کاردرمنزلوراهنماي
معلم«است.کتابهايمخصوصدانشآموز،شامل16هفتةآموزشیاستکههرهفتهشاملفعاليتهايمتفاوتوتمرين
چندمهارتميشود.اهدافرفتاریوجدولفعاليتهاوزمانالزمومالحظاتمربوطنيزمحتواي16هفتةآموزشيکتاب

راهنمايمعلمهستند.

۱۱6. راث،تــام.نقاط قوت شما: راهنمای كشف 34 استعداد درونی شما. اميرحسينميرزائيان.تهران:آرايان.
1396.176ص.رقعی.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلی: دهم،يازدهم
كلمات كليدی: استعداديابی،مديريتنيرویانسانی،روانشناسیشخصيت،برنامهريزی

چكيده: کشفتوانمندیهاوتالشبرایموفقيتبهآگاهیومطالعهدراينبارهنيازدارد.کتابحاضرباايناعتقادکههر
کسیبايدبراساستوانايیدرونیخودبهکارمشغولشود،دردوبخشکلیاطالعاتیرابهمخاطبمیدهد.نويسندهدر
بخشاولکهبهکشــفتوانمندیهااختصاصدارد،مخاطبرامجابمیکندالزمنيستبهکسیتبديلشودکهنيست،
بلكــهبايدتوانايیدرونیخودرابيابد.دربخشدومباارائة34درونمايةاســتعدادانســانی،بهمخاطبکمکمیکندنوع
استعدادخودراازاينميانتشخيصدهدوباايدههایعملیکهدرکتابآمدهاست،دربهرهگيریوشكوفايیآنهابكوشد.
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۱۱۷. دراکر،پيتر/هسلبين،فرانسيس/اسيندرکوهل،جان.مجموعهکتابهایزندگیمثبت:5 پرسش اساسی پيتر 
دراكر: دانشی ماندگار برای رهبران امروز. حميدعبدی.تهران:ابوعطا.1396.128ص.رقعی.

مخاطب: والدين،دانشآموز،معلم،مدير/مشاور،دانشجومعلمان
پايه تحصيلی: يازدهم

كلمات كليدی: موفقيتشغلی،مهارترهبری،تعالیسازمانی،مديريتوسازماندهی

چكيده:اينکتابمیکوشدابزاریباشددردسترسمديرانجديدوبرنامههایتوسعهایآنها.روشآنخودارزيابیاست
تامخاطبازفعاليتهایحالخويشآگاهشــودوبتواندعملكردســازمانرابهبودبخشد.اينروشپنجپرسشاساسیرا
مطرحمیکند:رسالتماچيست؛مشتریماکيست؛مشتریچهخدماتیراارزشمندتلقیمیکند؛نتايجمطلوبوتعيينشدۀ

ماچهمواردیهستند؛برنامةاجرايیمابرایدستيابیبهايننتايجچيست.

۱۱8. فردی،اميرحسين.يادداشتهایيکنويسنده:در رؤياهای مهتابی آن نقاش چينی. تهران:مؤسسهفرهنگی
مدرسهبرهان.1396.72ص.رقعی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: ادبياتفارسی،خاطرهنويسی،يادداشت

چكيده: نوشــتههاوداســتانهایکوتاهاينکتاب،نوجوانانراهرچهبيشتربامهارتنوشتنآشناکردهوازرمزورازهای
آنپردهبرمیدارد.دراينمجموعه،مطالبیدربارهمحبوبيتوشهرتامامخمينی)ره(وروزدانشآموز،اهميتکتابخوانی،
شــناختهنرمندانوبزرگانهرملت،آشــنايیبافرهنگگذشتهو...آمدهاست.نويسندهبرمشورتدرکارهاومراقبتاز

محيطزيستوطبيعتتأکيدمیکند.همچنينخاطراتیازکودکینويسندهنيزدرکتابآوردهشدهاست.

۱۱۹. فردی،اميرحســين.يادداشتهایيکنويسنده:قصه باغی كه باغبانش رفته باشد. تهران:مؤسسهفرهنگی
مدرسهبرهان.1396.64ص.رقعی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: ادبياتفارسی،نوجوانان،يادداشت

چكيده: کتابحاضرشــاملخاطراتونوشتههایکوتاهیاســتکهمطالعهآنها،مهارتنوشتنرادرنوجوانانتقويت
میکند.ازجملهموضوعاتیکهبهآنتوجهشدهاست:عشقبهحيوانات،مراقبتازمحيطزيست،فوايدورزشکردن،ارزش
زمانو....نويســندهدربارهظهورامامزمان)عج(،ميالدپيامبروشهادتحضرتعلی)ع(نيزمطالبیآوردهاست.همچنين
بهنقشمهمیکههنروهنرمنددرهرکشوردارد،اشارهکردهونتيجهبرنامهريزیصحيحراموفقيتوپيروزیمیداند.

۱20.لبش،علیرضا.لطيفههایزيرخاکی:لطيفه های ملس: لطيفه هايی از امثال و حكم دهخدا. تهران:مؤسســه
فرهنگیمدرسهبرهان.1396.122ص.رقعی.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلی: دهم،يازدهم،پيشدانشگاهی

كلمات كليدی: ضربالمثل،طنز،داستانهایکوتاه

چكيده: لطيفههایاينکتاباز»امثالوحكم«»دهخدا«انتخابشدهاستوهريکضربالمثلیرادرخوددارد.»چاهنان«،
»خريدارهيچ«،»طنابارزن«،»خطناخوش«،بميروبدم«و»خياطدرکوزهافتاد«نامبعضیازاينلطيفههاست.لطيفه»خريدار
هيچ«،دربارهمردگرسنهایاستکهشيطانبرايشغذامیآوردوازاومیخواهدکهايمانشرادرمقابلغذابهاوبفروشد.لطيفه»بمير
وبدم«دربارهشاگردآهنگریاستکهاستاد،دميدندرآتشرابهعهدهاومیگذارد؛امابعدازمدتیپسرازدميدنخستهمیشود.
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۱2۱.توکلی،محمدرضا.بســته دانش آموزی )با حجم تقريبی 40 گيگ با نصب آســان(. تهران:محمدرضا
توکلی.

تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1399-11-30.
مخاطب: دانشآموز

پايه تحصيلي: دهم،يازدهم،دوازدهم
كلمات كليدی: نرمافزارهايکاربردي،طراحيسهبعدي

معرفی: اينمجموعهشــاملچهارلوحفشــردهکههرکدامداراي9گيگحافظهوحجمتقريبی40گيگباتكنولوژی
حداکثرفشــردگیاست.نســخةحاضربدونمحدوديتوقابلنصببدونرمزوقفلاســت.اينبستهشاملگلچينياز
نرمافزارهايکاربرديويندوز،بوتآنتيويروس،مهندسيطراحيسهبعدي،برنامهکنترلازراهدورکامپيوترو...است.

۱22.افشار،فاطمه.شيمی ۱. البرز:فاطمهافشار.
تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1399-10-30.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلي: دهم

كلمات كليدی: کتابالكترونيكی،آزمايش

معرفی: اينکتابالكترونيكی شــاملمتنکتابشــيمی)1(پايهدهمو 47فيلمآموزشــیبهزبانفارســیاســت.
همچنين41 آزمايــش ازجملهآزمايشهایکنترلیوغيرکنترلی،36موردتوضيحبــرایتأکيدودرکبهتربرخیمطالب

متن،دراينمجموعهگنجاندهشدهاست.

منابع آموزشی و تربيتی غير مکتوب
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۱23. واحدی،کامبيز.مانا. تهران:کامبيزواحدی.
تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1400-02-31.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلي: دهم،يازدهم،دوازدهم

كلمات كليدی: آموزشلغاتانگليسی،تكنيکاليتنر

معرفی: درايننرمافزارلغاتانگليســیکتابهایدرسیباتكنيکاليتنرآموزشدادهميشود.لغاتهرکتابدرسیدر
قالبيکفلشکارتجداگانهتهيهشــدهاستومعنیلغاتباتوجهبهکاربردآندرجملهتهيهشدهاست.تنظيماتيبراي
اعمالتغييراتدرنحوۀآموزشوتعيينتعدادلغاتجديددرهرروزمتناســبباتوانمندیوزمانگذاریهرکاربردرنظر

گرفتهشدهوشامليکديكشنريهمراهباتلفظآناليننيزاست.

۱24.الكتروليز در مايع رنگی. تهران:انتشاراتپيکگلواژه.
تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1399-11-30.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلي: دهم

كلمات كليدی: شناساگرها،تجزيةآب

معرفی: دانشآموزانبادراختيارداشــتناينبســتهوانجامدستورالعملهایآن،عالوهبرآشنايیباشناساگرها،نحوۀ
تجزيةآبراهمفرامیگيرندکهاينآشــنايیوفراگيری،يادگيریراسادهوراحتمیکند.
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۱25. چاه آرتزين. تهران:شرکتصنايعآموزشي.
تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1399-04-31.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلي: يازدهم

كلمات كليدی: تعيينسطح،آبهایزيرزمينی،چشمه،ايستابی

معرفی: دســتگاهچاهآرتزينوچشــمهبراساسدومفهومطراحیوساختهشدهاســت.مفهومچشمهبرایبيانمفاهيم
آبهایزيرزمينیونشاندادنمناطقاشباعوغيراشباعوسطحايستابیکاربردداردومیتوانداساسمقايسهعمقسطح

ايستابیدرمناطقکوهستانیودشتباشد.

۱26.مجموعه آزمايشگاه علوم تجربي۱ ـ شيمی. تهران:شرکتصنايعآموزشي.
تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1400-03-15.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلي: دهم،يازدهم،دوازدهم
كلمات كليدی:شيشه،ابزارآزمايشگاهی

معرفی: اينمجموعهشــاملشيشــهابزاروموادشيميايیواقالميماننداستوانهمدرج،بشــر،ارلن،پيپتدراندازههای
متفاوت،مبردساده،قيفدکانتور،فنولفتالئين،مس)II(سولفاتهيدراته،سيتريکاسيد،بنزوييکاسيدوترازوسهاهرمی،
گيرههایآزمايشــگاهیمتفاوت،چراغبونزناســت.مجموعهحاضربرایانجامتمامیآزمايشهایمربی،دستورالعملیو

کاوشگریبخششيمیکتابآزمايشگاهعلومتجربی1استوتمامیآزمايشهاراپوششمیدهد.

۱2۷. مجموعه آزمايشگاه علوم تجربي۱ ـ زمين شناسی. تهران:شرکتصنايعآموزشي.
تاريخ انقضای اعتبارنامه: 1400-03-15.

مخاطب: دانشآموز
پايه تحصيلي: دهم

كلمات كليدی: دستگاه،زمينشناسی

معرفی: اينمجموعهمحصوالت،کليةمفاهيممربوطبهزمينشناســیدرآزمايشگاهعلومتجربی1راپوششمیدهدو
دارای4دستگاهشامل:دستگاهسختیسنجآب،دستگاهميزتكتونيک،دستگاهتشكيلاستاالکميتواستاالکتيتودستگاه

سادۀچاهآرتزيناست.
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آزمایش های ساده زمین شناسی 62
آشنایي با فیزیك هسته اي و پرتوزایي 99

آموزش روخوانــی و روانخوانی قرآن کریم نور 
108

آموزش و کار شیمی 2 یازدهم 73
آموزشگاه هما 12

آیا نیمه گمشده من تو هستی؟ 30
اخباریان و تفســیر و علوم قرآن: بررسی و نقد 

آرا 109
از جناب غول چه خبر؟ 13

از چرتکــه تا انقالب دیجیتــال: الگوریتم ها و 
انفور ماتیك 41

42 For Dummies 2 اصول جبر
8 GIS اصول و مبانی

اطلس پایه فسیل ها و مواد معدنی 63
اطلس حرم مطهر رضوی 111

31  For Dummies اعتماد به نفس
اقتصاد دهم 1

اکسیر رسانه برای عالقه مندان به خبرنگاری و 
مستندسازی 84

الکترولیز در مایع رنگی 124
المپیادهای نجوم ایران 1395- 1389 100

کالســیك1600م- عصر  عثمانی:  امپراتوری 
1300م 2

اندیشه های اقتصادی شهید آیت اهلل سید حسن 
مدرس 3

انگلیسی جامع دهم 57
اوضاع سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در عصر 

ناصری 4
باغ طوطی 14

بچه های دهکده 15
برج سکوت: کتاب اول، نمایش مرگ 21 

برج سکوت: کتاب دوم، دیوار شیشه ای 21 
برج سکوت: کتاب سوم، در مرز دیدار روشنان 

21

اجتماعــی:  مهارت هــای  آموزشــی  بســته 
مهارت هــای اجتماعی دوره دوم متوســطه : 

راهنمای معلم 115
اجتماعــی:  مهارت هــای  آموزشــی  بســته 
مهارت هــای اجتماعی دوره دوم متوســطه : 

کاردرکالس 115
اجتماعــی:  مهارت هــای  آموزشــی  بســته 
مهارت هــای اجتماعی دوره دوم متوســطه : 

کاردرمنزل 115
بسته دانش آموزی با حجم تقریبی 40 گیگ با 

نصب آسان 121
بســته مدیریت کالســي: کتاب کار و تمرین 
فارســي )2( پایه یازدهم، ریاضــي، تجربي و 

انساني 54
بیشه گرزان 49

پارسنز و هابرماس )رویکرد دیالکتیکی به نظام 
اجتماعی( 85

پرنده های شعر من 68
پرورش حافظه و تقویــت یادگیری آموزش و 
تمرین برای فعال سازی حافظه ای توانمند 32

پرورش مغز آموزش و تمرین برای فعال سازی 
توانمندیهای مغزی 33

پیامبر)ص( 16
تاریخ ادبیات ایران )4( با رویکرد ژانری 50

تاریخ دهم 5
تاریخ مختصر شیمی 74

تحلیــل روان شــناختی شــادکامی: منابــع، 
ساختارها، پیوست ها 34

تضمینات ناظر بــر حق آزادی متهم در قانون 
آیین دادرسی کیفری 1392 و اعالمیۀ جهانی 

حقوق بشر 86
تعالیم تربیتــی و روان شــناختی قرآن کریم 

جزهای بیست و یکم تا پایان سی ام 110
تلفیق دیدگاه های بومی در برنامه های درسی: 
منبعی برای تدوین گران برنامه درسی، معلمان 

و مدیران 88
چاه آرتزین 125

چهل حدیث امام رضا علیه الســالم به انضمام 
شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی دوران 

امام)ره(24
حقیقت و مرد دانا 18

حکایت هایی از تاریخ بیهقی 6
خانواده مسلمان و فضای مجازی 112

ابراهیم  پیامبران: حضــرت  از  داســتان هایی 
علیه السالم 17

داســتان هایی از پیامبران: حضرت اســماعیل 
 علیه السالم 17

حضــرت  پیامبــران:  از  داســتان هایی 
موسی علیه السالم 17

داســتان هایی از پیامبــران: حضــرت نــوح  
علیه السالم 17

حضــرت  پیامبــران:  از  داســتان هایی 
یوسف علیه السالم 17

دانش نامه بدن انسان 64
در رؤیاهای مهتابی آن نقاش چینی 118

درآمدی بــر علل گرایش جوانــان به مصرف 
مشروبات الکلی 89

دکان هــای کاغذی: جریان شناســی مدعیان 
دروغین مهدویت 25
رهایی از وسواس 37

رهنمای اندیشــه کمك آموزشی منطق ویژه 
دهم علوم انسانی 97

روان شناسی روابط درون خانواده 35
روان شناسی یازدهم انسانی 36

روش تحقیــق کاربــردی عملی بــا رویکرد 
کارگاهی 90

روش های ارائه مفاهیم دینی: شیوه آماده سازی 
سخنرانی دینی 26

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی )جلد1و2(
91

نمایه عنوان
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ریاضی 2 یازدهم تجربی 43
ریاضیات خالق ترکیبیات و جبر 44

زخمی ترین شعر 69
زمانی که هم سفر ونگوگ بودم 19

زمزمه جدایی: تاریخ هرات 7
زمزمه های چرنوبیل: تاریخ شفاهی 20

زورگویی دانش آمــوزان و درمان گروهی برای 
آن 38

سفرنامه آلفونس گابریل: عبور از صحاری ایران 
9

ســفرنامه آلکس بارنز: ســفر به ایران در عهد 
فتحعلی شاه قاجار 10

ســفرنامه حاجــی داوود )زائــری از بمبئی به 
مشهد(1205هش/1926م11

شــگفتی های بدن: ســفری شــگفت انگیز به 
ساختمان بدن انسان 65

شــناخت درمانــی مبتنی بــر ذهن آگاهی از 
سلسله مباحث درمان شناختی رفتاری 39

شیمی )2( پایه یازدهم ریاضی و فیزیك، علوم 
تجربی 77

شیمی )2( پایه یازدهم ریاضی و فیزیك، علوم 
تجربی 76

شیمی 1 122
طراحی آموزش از نظر تا عمل 92

عربي 2 پایه یازدهم ریاضي و فیزیك 81
عشق، عرفان، مستی و طنز حافظ 51

فرهنگ نامه دایناســورها: شــناخت نامه جامع 
دایناسورهای ایران و جهان 66

قصه باغی که با غبانش رفته باشد 119
قطعات و غزلیات عرفانی سعدی 52

قلمدان های فیروزه 70
کتاب کار زیست شناسي 2 پایه یازدهم 67

کاربرد روان شناسی در تدریس 93
کاربرگ دین و زندگی)2( پایه یازدهم، ریاضی، 

تجربی و انسانی 27
کاربــرگ ریاضی و آمار )2( پایه یازدهم، علوم 

انسانی 45
کاربرگ شــیمی)2( پایه یازدهــم، ریاضی و 

تجربی 78
کاربــرگ فیزیك )2( پایــه یازدهم، ریاضی و 

تجربی 101
کاربرگ هندســه)2( پایه یازدهــم، ریاضی و 

فیزیك 46
کاش حرفی بزنی 71

کتاب آموزش و کار فیزیك 1 پایه دهم رشته 
ریاضی 102

کتاب آموزش و کار فیزیك 2 یازدهم رشــته 
تجربی 103

کتاب جامع زبان انگلیســی خط ســفید پایه 
یازدهم 58

کتاب کار 11 فیزیك 2 تجربی 104
کتاب کار 11، انگلیسی2 59

کتاب کار شیمی 1 پایه دهم 79
کتاب کار  عربی، زبان قرآن)2(: پرسش، تمرین 
و فعالیت های تکمیلی رشته  علوم انسانی ویژه 

یازدهمی ها 82
کتاب کار عربی، زبان قرآن)2(: رشته های علوم 
تجربی و ریاضی فیزیك ویژه یازدهمی ها 83

کتاب کار فارسی1 پایه دهم 53
کتــاب کار فیزیــك)2(: پرســش، تمرین و 
فعالیت های تکمیلی رشته ریاضی فیزیك ویژه 

یازدهمی ها 105
کتاب کار و تمرین آمار و احتمال پایه یازدهم، 

ریاضی و فیزیك 47
کتاب کار و تمرین حســابان)1( پایه یازدهم، 

ریاضی و فیزیك 48
کتاب کار و تمرین شــیمی)2( پایه یازدهم ، 

ریاضی و تجربی 80
کتاب کار و تمریــن فیزیك )2( پایه یازدهم، 

ریاضی و تجربی 106
کتاب های ده فرمان: ده فرمان در باب خانواده  

سالم 113
کتاب هــای ده فرمــان: ده فرمــان در بــاب 

خودشناسی 113
کتاب هــای ده فرمان: ده فرمــان در باب هنر 

تأثیرگذاری و نفوذ 113

کتاب های ده فرمان: ده فرمان در باب شاه کلید 
زندگی 113

گامی در مسیر آشنایی با نهج البالغه 28
لطیفه های ملــس: لطیفه هایی از امثال و حکم 

دهخدا 120
مانا 123

ماهی ها پرواز می کنند 22
متون و قواعد زبان عربی )2( 55

مجموعه آزمایشــگاه علوم تجربي1  ـ شیمی 
126

مجموعه کتاب های حقوق و زندگی: راهنمای 
حقوقی شهروندان )2ج(87

مجموعه کتاب های حقوق و زندگی: گفتارهایی 
در حقوق رسانه)2ج(87

مجموعه کتاب های حقوق و زندگی: گفتارهایی 
در حقوق شهری و شهروندی 2ج 87

مجموعه مجموعه آزمایشــگاه علوم تجربي1ـ  
زمین شناسی 127

مدخل شعر معاصر فارســی )1285-1392( 
56

مدیریت آموزشی: مهارت های معلمی 94
مدیریت عشق 72

مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیســت 
در مدارس 95

مسأله های پیکارجوي شیمي 75
منشور تربیت 96
منطق دهم 98

مهارت مطالعه و یادگیری 114
نشانه: داستان زندگی حضرت ابراهیم)ع( 23

نظریه های شناختی و فراشناختی 40
نقاط قوت شــما: راهنمای کشف 34 استعداد 

درونی شما 116
نقدی بر رویاهای رسوالنه 29
واژگان تصویری زبان دهم 60

300 پدیده نجومی 107
5 پرسش اساســی پیتر دراکر: دانشی ماندگار 

برای رهبران امروز 117
Vision Plus2 61
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آقاپور مقدم، سید رضا74
آقایی نعمتی، آمنه 82، 83

آلکسیویچ، سویتالنا 20
ابراهیمی شاه آبادی، فاطمه 97

ابراهیمی، حسین 15
ابوترابی کاشانی، پریسا 40

احمدی، احمد 101
احمدی، علی اصغر 35
اسپهبدی، عبدالعلی 2

استیری، فرشته 58
اسکندری ارسنجانی، بهاالدین 52

اسکندری، حسین 7
اسماعیلی، محسن 87

اسمری برده زرد، یوسف 38
اسیندر کوهل، جان 117

افاضل، نصراله 102
افتخار جهرمي، پیام 75

افشار، فاطمه 122
افشاری، مهران 36

افضلی، امیر 53
افضلی،محمدرضا107

امجديان،بيژن36
اميدوار،عباس43

اميرپاشايی،پانتهآ82،83
انوشه،محمدحسين73

اورنگ،سهيال37
ايروانی،حسين79
اينالجيق،خليل2
بارنز،آلكس10
باقری،بابک59
باقری،فهيمه58

بختياری،ابوالفضل90

برتون،کيت31
بصيری،مريم22

بوسعيدی،فرناز62
بهمرام،افشين44

بيات،محمدرضا40
بيضايی،بهرام18
پرکاري،مهدي81

پليتز،برينلی31
پندن،شری88

پورجاويد،محمدرضا73
تورا،ويسنس41

توکلی،محمدرضا121
تولستوی،لئو13
جانسونکنت99

جانه،مژده34
جاويدخواه،طاها72

جاللی،مريم33
جمعیازاستادانوپژوهشگران26

جيناسترلينگ،مری42
چينیفروشان،ايمان43

حاتمی،زهرا94
حاجیشريف،احمد108
حاجیاسحاق،سهيال92

حاجيلو،حسين43
حامی،فرهاد43

حسنبيگی،ابراهيم23
حقبيان،سارا8

حمزهلويی،ميثم43
خزايی،حميد59

خسروي،عرفان66
خسروی،سجاد6

خسروی،شهريار56

خليليبروجني،روحاهلل99
خليلیبروجنی،روحاهلل105

خواجوی،محمد108
خوشکنش،ابوالقاسم34

دان،رابرت107
دانايی،فرزانه43

دانشمندمهربانی،ابراهيم102
دپارتمانعلمیمرآت48

دپارتمانعلمیموسسهتتا115
دراکر،پيتر117

درويل،لئونورام.تی93
دلبری،سيدمحمد27
دمپسی،جانوی91

دیآنجليس،باربارا30
ذوالفقاری،مهدی58

راث،تام116
رازقی،محمدمهدی86

رحماندوست،مصطفی71
رسولی،اميرعلی17
روستايی،موسی69

روشنعلی،حاجی11
ريرز،رابرتای91

رئيسالسادات،سيدحسين11
زرقانی،سيدمهدی50

زمانی،شهريار12
زنگنه،حسين91
زينالی،مريم37

ساداتموسوی،سيدامير100
ساوثال،ايوان15
سپهری،نيما79

ستوده،محمدهادی100
سجادیبافقی،سيدحسين93

نمایه پدیدآورندگان
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سجادی،سيدابوالفضل89
سعيدپور،مرضيه91

سعيدی،رضا57
سلطانیفر،حسن10

سلطانیگردفرامرزی،علی51
سليمانی،نقی16

سميعیگيالنی،عزيزاهلل31
سوادکوهی،علیاصغر113

سيسمور،تيموتی37
سينائيان،مهدی106

شاهمحمدیاردبيلی،معصومه76،77
شبافروزان،صغری95

شريعتزاده،محمدجواد100
شريفی،محمد109

شعباننژاد،افسانه68
شفيعی،مهدی49

شيخپور،مهدی1،98
صادقیمياب،علیرضا28

صادقی،محمود3
صالحيطالقاني،امير64

صفری،محمود95
طاهریتنجانی،محمدتقی45،46،47

طرزی،ليدا13
طلوعشمس،مهرناز106

ظفرینژاد،عادل88
عابدی،فاطمه39

عاشوری،ماندانا37
عاملی،سعيدرضا112

عبادتي،شهناز54
عبدی،حميد117
عربی،مهدی8

عزتيزدی،ذبيحاهلل51
عسكریازغندی،مجيد61
علوی،سيدحميدرضا110

علويان،فيروزه62
عليقلی،اميرحسين49

عوضآباديان،علیرضا36
غفوری،شيرين42

فدائیفرد،حميد106
فرخی،سوفيا36

فردی،اميرحسين118،119
فريد،نعيمه39

فوالدی،محمدجواد73
فهيمی،زهرا57
کانتل،جان99

کريستينااوئرتاش،آبريل61
کرين،ربكا39

کسائی،ميالد32
کشاورز،حسينعلی76،77

کوئردا،خوزه63
کيانی،مصطفی103
گابريل،آلفونس9
گالتنی،جاناف90
گرامی،سعيد31
گرجی،مليحه5

بنيــاد کاربســته، زبانشناســی گــروه
پژوهشهایاسالمی17

لبش،علیرضا120
لبل،الری88

متقیزاده،عيسی55
مجديانخو،مصطفی96
محمدیاصل،عباس85
محمدیهوشيار،علی25
مختاری،منصور78،80

مددی،علی30
مديرشانهچی،کاظم24
مرزوقی،محمدرضا19

مروتی،زهرا4
مروج،سيدحيدر75

مقبلي،ناصر99
مقصود،نويد58
مكای،استن88

مالردی،محمدرضا74
مالرمضانی،مهدی43
منايی،حميدرضا21

منوچهری،هديه103
موسیرمضانی،سونيا91

مولوی،محمد84
مومنی،فرهاد88
مهرابی،عاليه70

مهرآبادی،کتايون41
ميرخان،سيدرضا36
ميرزايی،پريسا62
ميرزائی،الهام36

ميرزائيان،اميرحسين116
میشالن، پاسکال 32
نادر ی فر، عبدالرضا 6

ناصری، مسلم 14
نامی، فرزاد 104

نجد سمیعی، فرامرز 9
نجفی، حسن 88

نصری، عبداهلل 29
نصیری اوانکی، محمدرضا 73

نظیری، نیلوفر 63
نوربخش، حمیدرضا 60

نوروزی، سوسن 62
واحدی، کامبیز 123

واعظی، محمد ابراهیم 114
واکر، ریچارد 64، 65
ویلکینز، جیمی 107

هابز، مایك 33
هاوشکی، حسین 61
هریسون، جیمز 33

هسلبین، فرانسیس 117
همت زاده، شهرام 20

هیأت مولفان 67

فهرستگانمنابعآموزشیوتربیتیمنتخب42
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آرایان
6، 116

آوای نور
110 ،93 ،91 ،90 ،39 ،38 ،34 

آوند دانش 
42 ،31
ابوعطا 

117
انتشارات پیک گل واژه 

124
بزم قلم 

30
به نشر

111 ،70 ،24 ،17 ،16 ،11 ،10 ،9 ،3
بین المللی گاج 

98 ،5 ،1
پرکاس 

35
پیام آزادي 

64
پیام بهاران 

108 ،65
پیشرو مبتکران 

115
پیشروان 

114 ،51 ،41
پیک نخبگان 

57
تیمورزاده 

63
خط سفید 

61 ،58
خیلی سبز 

104 ،79 ،59 ،53
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 

8
دانشگاه علوم اسالمی رضوی 

109

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
112 ،87 ،29 ،26 ،12 ،2

سفیر صادق 
89

شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش 
36،43

شرکت صنایع آموزشي 
125،126،127

صحرایی سبز 
69

ضریح آفتاب 
84

طالیي 
66

فاطمه افشار 
122

قدیانی 
23،52

کامبیز واحدی 
123

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
15،18،71

کتاب جمکران 
14،22،25

کتاب نیستان 
13،20،21

کنکاش 
62

گل واژه 
76،77،81

لوپه تو 
68

ماه ماهان 
97

مبتکران  
41،51،114

محراب قلم 
107

محمدرضا توکلی 
121

مرآت 
27،45،46،47،48،54،78،80،101،106

مرسل 
49،72

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 
85،86

مؤسسه فرهنگی فاطمی 
44،50،55،56،75،100

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
28،74،82،83،99،105،118،119،120

مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین 
37

مؤسسه کورش چاپ 
88،92،94

موعود اسالم 
96

مهر و ماه نو 
32،34،60،73،102،103

مهرسا 
32،33
نانو
67

نگار تابان 
4

نوشته 
113

نوید شیراز 
7

وانیا 
40،95
هوپا 

19

نمایه ناشر/ توليدکنندگان
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آرایان
6:حکایت هایی از تاریخ بیهقی

116:نقاط قوت شما: راهنمای کشف. 
34: استعداد درونی شما.

آوای نور
34:تحلیل روان شــناختی شــادکامی: منابع، 

ساختارها، پیوست ها.
38:زورگویی دانش آمــوزان و درمان گروهی 

برای آن.
39:شــناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی از 

سلسله مباحث درمان شناختی رفتاری.
90:روش تحقیــق کاربــردی عملی با رویکرد 

کارگاهی.
91:روندهــا و مســائل تکنولوژی آموزشــی 

)جلد1و2(
93:کاربرد روان شناسی در تدریس.

110:تعالیم تربیتی و روان شناختی قرآن کریم 
جزهای بیست و یکم تا پایان سی ام.

آوند دانش
.For Dummies 31:اعتماد به نفس

.For Dummies 2 42:اصول جبر

ابوعطا
117:5 پرســش اساســی پیتر دراکر: دانشی 

ماندگار برای رهبران امروز.

انتشارات پیک گل واژه 
124:الکترولیز در مایع رنگی.

بزم قلم
30:آیا نیمه گمشده من تو هستی؟.

به نشر
3:اندیشــه های اقتصــادی شــهید آیــت اهلل 

سید حسن مدرس.
9:ســفرنامه آلفونس گابریل: عبور از صحاری 

ایران.
10:سفرنامه آلکس بارنز: سفر به ایران در عهد 

فتحعلی شاه قاجار.
11:ســفرنامه حاجی داوود )زائری از بمبئی به 

مشهد(1205ه.ش/1926م.
16:پیامبر)ص(.

ابراهیــم علیه الســالم/حضرت  حضــرت  17:
اسماعیل  علیه السالم/حضرت موسی علیه السالم

17:حضرت نوح  علیه السالم
17:حضرت یوسف علیه السالم

24:چهــل حدیث امــام رضا علیه الســالم به 
انضمام شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی 

دوران امام)ره(.
70:قلمدان های فیروزه.

111:اطلس حرم مطهر رضوی.

بین المللی گاج
1:اقتصاد دهم.
5:تاریخ دهم.

98:منطق دهم.

پرکاس
35:روان شناسی روابط درون خانواده.

پیام آزادي
64:دانش نامه بدن انسان

پیام بهاران
65:شــگفتی های بدن: سفری شگفت انگیز به 

ساختمان بدن انسان. 

108:آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم نور.

پیشرو مبتکران
115:کاردرکالس
115:کاردرمنزل.

115:مهارت های اجتماعی دوره دوم متوسطه: 
راهنمای معلم

پیشروان
41:از چرتکه تــا انقالب دیجیتال: الگوریتم ها 

و انفور ماتیك.
51:عشق، عرفان، مستی و طنز حافظ.

115:مهارت مطالعه و یادگیری.

پیک نخبگان
57:انگلیسی جامع دهم.

تیمورزاده
63:اطلس پایه فسیل ها و مواد معدنی.

خط سفید
58:کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه 

یازدهم.
.Vision Plus 261:

خیلی سبز
53:کتاب کار فارسی1 پایه دهم.

59:کتاب کار 11، انگلیسی2.
79:کتاب کار شیمی 1 پایه دهم.

104:کتاب کار 11 فیزیك 2 تجربی.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 
.GIS 8:اصول و مبانی

درهمکرد نام ناشر/ توليدکننده و عنوان
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دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
109:اخباریان و تفســیر و علوم قرآن: بررسی 

و نقد آرا.

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
2:امپراتوری عثمانی: عصر کالسیك1600م-

1300م.
12:آموزشگاه هما.

26:روش هــای ارائــه مفاهیم دینی: شــیوه 
آماده سازی سخنرانی دینی.

29:نقدی بر رویاهای رسوالنه.
87:راهنمای حقوقی شهروندان )2ج.(
87:گفتارهایی در حقوق رسانه)2ج.(

87:گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی 2ج.
112:خانواده مسلمان و فضای مجازی.

سفیر صادق
89:درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف 

مشروبات الکلی.

شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش 
36:روان شناسی یازدهم انسانی.

43:ریاضی 2 یازدهم تجربی.

شرکت صنایع آموزشي 
125:چاه آرتزین

126:مجموعه آزمایشگاه علوم تجربي1 ـ  شیمی
127:مجموعــه مجموعــه آزمایشــگاه علوم 

تجربي1 ـ زمین شناسی

صحرایی سبز
69:زخمی ترین شعر.

ضریح آفتاب
84:اکســیر رســانه بــرای عالقه منــدان به 

خبرنگاری و مستندسازی.

طالیي
66:فرهنگ نامه دایناسورها: شناخت نامه جامع 

دایناسورهای ایران و جهان.

فاطمه افشار
122:شیمی 1

قدیانی
23:نشانه: داستان زندگی حضرت ابراهیم)ع(.

52:قطعات و غزلیات عرفانی سعدی.

کامبیز واحدی
123:مانا

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
15:بچه های دهکده.

18:حقیقت و مرد دانا.
71:کاش حرفی بزنی.

کتاب جمکران
14:باغ طوطی.

22:ماهی ها پرواز می کنند.
25:دکان های کاغذی: جریان شناسی مدعیان 

دروغین مهدویت.

کتاب نیستان
13:از جناب غول چه خبر؟.

20:زمزمه های چرنوبیل: تاریخ شفاهی.
21:کتاب اول، نمایش مرگ/کتاب دوم، دیوار 

شیشه ای/کتاب سوم، در مرز دیدار روشنان

کنکاش
62:آزمایش های ساده زمین شناسی.

گل واژه
76:شیمی )2( پایه یازدهم ریاضی و فیزیك، 

علوم تجربی.
77:شیمی )2( پایه یازدهم ریاضی و فیزیك، 

علوم تجربی.
81:عربي 2 پایه یازدهم ریاضي و فیزیك

لوپه تو
68:پرنده های شعر من.

ماه ماهان
97:رهنمای اندیشــه کمك آموزشــی منطق 

ویژه دهم علوم انسانی.

مبتکران
41:از چرتکــه تا انقالب دیجیتال: الگوریتم ها 

و انفور ماتیك.
51:عشق، عرفان، مستی و طنز حافظ.

114:مهارت مطالعه و یادگیری.

محراب قلم
107:300 پدیده نجومی.

محمدرضا توکلی
121:بســته دانش آموزی با حجم تقریبی 40 

گیگ با نصب آسان

مرآت
27:کاربرگ دین و زندگــی)2( پایه یازدهم، 

ریاضی، تجربی و انسانی.
45:کاربرگ ریاضی و آمــار )2( پایه یازدهم، 

علوم انسانی.
46:کاربرگ هندســه)2( پایه یازدهم، ریاضی 

و فیزیك.
47:کتــاب کار و تمرین آمــار و احتمال پایه 

یازدهم، ریاضی و فیزیك.
48:کتــاب کار و تمریــن حســابان)1( پایه 

یازدهم، ریاضی و فیزیك.
54:بسته مدیریت کالسي: کتاب کار و تمرین 

دورةآموزشی...45
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فارســي )2( پایه یازدهم، ریاضــي، تجربي و 
انساني

78:کاربرگ شیمی)2( پایه یازدهم، ریاضی و 
تجربی.

80:کتاب کار و تمرین شیمی)2( پایه یازدهم، 
ریاضی و تجربی.

101:کاربرگ فیزیك )2( پایه یازدهم، ریاضی 
و تجربی.

106:کتــاب کار و تمریــن فیزیــك )2( پایه 
یازدهم، ریاضی و تجربی.

مرسل
49:بیشه گرزان.

72:مدیریت عشق.

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 
85:پارسنز و هابرماس )رویکرد دیالکتیکی به 

نظام اجتماعی(.
86:تضمینــات ناظر بر حــق آزادی متهم در 
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اعالمیۀ 

جهانی حقوق بشر.

مؤسسه فرهنگی فاطمی 
44:ریاضیات خالق ترکیبیات و جبر.

50:تاریخ ادبیات ایران )4( با رویکرد ژانری.
55:متون و قواعد زبان عربی )2(.

56:مدخل شعر معاصر فارسی )1285-1392(.
75:مسأله های پیکارجوي شیمي

100:المپیادهای نجوم ایران 1395- 1389.

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
28:گامی در مسیر آشنایی با نهج البالغه.

74:تاریخ مختصر شیمی.
82:کتاب کار  عربی، زبان قرآن)2(: پرســش، 

تمریــن و فعالیت های تکمیلی رشــته  علوم 
انسانی ویژه یازدهمی ها.

83:کتاب کار عربی، زبان قرآن)2(: رشته های 
علوم تجربی و ریاضی فیزیك ویژه یازدهمی ها.

99:آشنایي با فیزیك هسته اي و پرتوزایي.
105:کتاب کار فیزیك)2(: پرســش، تمرین و 
فعالیت های تکمیلی رشته ریاضی فیزیك ویژه 

یازدهمی ها.
118:در رؤیاهای مهتابی آن نقاش چینی.

119:قصه باغی که با غبانش رفته باشد.
از  لطیفه هایــی  ملــس:  لطیفه هــای  120:

امثال و حکم دهخدا.

مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین 
37:رهایی از وسواس.

مؤسسه کورش چاپ 
88:تلفیــق دیدگاه های بومــی در برنامه های 
درسی: منبعی برای تدوین گران برنامه درسی، 

معلمان و مدیران.
92:طراحی آموزش از نظر تا عمل.

94:مدیریت آموزشی: مهارت های معلمی.

موعود اسالم
96:منشور تربیت.

مهر و ماه نو
34:پــرورش مغــز آمــوزش و تمریــن برای 

فعال سازی توانمندیهای مغزی.
32:پرورش حافظه و تقویت یادگیری آموزش :

60:واژگان تصویری زبان دهم.
73:آموزش و کار شیمی 2 یازدهم.

102:کتــاب آموزش و کار فیزیك 1 پایه دهم 
رشته ریاضی.

103:کتــاب آمــوزش و کار فیزیك 2 یازدهم 
رشته تجربی.

مهرسا
32:پرورش حافظه و تقویت یادگیری آموزش 

و تمرین برای فعال سازی حافظه ای توانمند.
33:پــرورش مغــز آمــوزش و تمریــن برای 

فعال سازی توانمندیهای مغزی.

نانو
67:کتاب کار زیست شناسي 2 پایه یازدهم

نگار تابان
4:اوضاع سیاســی و اقتصادی خلیج فارس در 

عصر ناصری.

نوشته
113:ده فرمان در باب خانواده  سالم
113:ده فرمان در باب خودشناسی

113:ده فرمان در باب هنر تأثیرگذاری و نفوذ
113:ده فرمان در باب شاه کلید زندگی

نوید شیراز
7:زمزمه جدایی: تاریخ هرات.

وانیا
40:نظریه های شــناختی و فراشــناختی.95:
مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیســت 

در مدارس.

هوپا
19:زمانی که هم سفر ونگوگ بودم.
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آرايان
تهــران:خ.انقــالب،خ.فخــررازي،ک.فاتحي

داريان،پ.6،ط.اول.تلفن:02166971344

آواي نور 
تهــران:م.انقالب،خ.12فروردين،خ.شــهيد

نظريغربي،پ.99،ط.2،واحد4.
تلفن:02166967355

آوند دانش 
تهران:پاســداران،خ.گلنبي،خ.ناطقنوري،ک.

بنبستطاليي،پ.4.تلفن:02122893988

ابوعطا
تهــران:خ.انقالب،خ.12فروردين،ســاختمان

ناشران،ط.چهارم.تلفن:02166485940

انتشارات پيك گل واژه
تهــران:خ.انقالب،خ.لبافينژاد،بيندانشــگاهو

فخرراضي،پ.184.تلفن:021615

بزم قلم 
قم:م.توحيد،خ.سواران،سواران8،پ.62.

تلفن:02538838036

به نشر
تهــران:م.انقــالب،خ.کارگرشــماليباالتراز
چهارراهنصرت،ک.طاهري،پ.16،ط.ســوم.

تلفن:02188951740

بين المللي گاج 
تهــران:خ.انقالب،نبــشخ.12فروردين،پ.

1302.تلفن:02164363131

پركاس
تهران:شــهرکآپادانا،بلوک26،ورودييک،ط.

همكفغربي.تلفن:02144690761

پيام آزادي
تهــران:خ.جمهوری،روبهرویســينمااروپا،ک.

شهيدمظفری،بنبستاول،پ.2.
تلفن:02133905515

پيام بهاران 
تهــران:خ.جمهورياســالمي،مابينســعديو
ظهيراالسالم،کوچةمظفري،بنبستاول،پ.5.

تلفن:21331142750

پيشرو مبتكران 
تهــران:خ.لبافينژاد،بينخ.دانشــگاهوفخر

رازي،پ178،ط.اول.تلفن:02166976713

پيشروان 
تهران:خ.انقالب،خ.وحيدنظري،پ.59.

تلفن:02161094311

پيك نخبگان 
تهران:خ.انقالب،خ.فخررازي،خ.وحيدنظري

.B32شرقي،پ.61،واحد
تلفن:02166977982

تيمورزاده
تهران:م.هفتتير،خ.کريمخانزند،پ.111،ط.

سومشرقي،انتشاراتتيمورزاده.
تلفن:02188809090

خط سفيد 
سبزوار:خ.ابومسلم،نبشابومسلم13.

تلفن:05144220835

خيلي سبز 
تهــران:خ.انقالباســالمي،خ.فخررازي،خ.

روانمهرشرقي،شماره71،واحدسوم.
تلفن:021664867904

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي 
تهران:لويزان،خ.شــهيدشعبانلو،دانشگاهتربيت

دبيرشهيدرجائي.تلفن:02122970042

دانشگاه علوم اسالمي رضوي 
مشــهد:حرممطهر،صحنهدايت،دانشگاهعلوم
اســالميرضوي،مديريتمرکزپژوهشدانشگاه.

تلفن:05132257089

دفتر نشر فرهنگ اسالمي 
تهــران:پاســداران،م.هــروي،خ.وفامنش،خ.

آزادي،خ.افتخاريان،ک.مريم،پ.23.
تلفن:02122940054

سفير صادق 
قم:صفاشهر،15متريدوم،پ.65.

تلفن:02536643511

شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش
تهران:خ.فلسطين،نرســيدهبهانقالب،بنبست

حاجيان،شماره7،واحد110.
تلفن:02166962555

شركت صنايع آموزشي
تهــران:جادهمخصوصکرج.بعــدازکيلومتر7،
بزرگراهآزادگان)بهطرفجنوب(،خ.دهم)قبلاز

پمپبنزين(،بلواردکترعبيدي،خ.جالل.
تلفن:02144545505-8

صحرايي سبز 
قم:خ.19دي،ک.34،چهارراهدومسمتراست،

ک.بنبست،پ.22.تلفن:02537704549

ضريح آفتاب 
مشــهد:امامخمينــي8،دفترمرکزيموسســه

فرهنگي،هنريوانتشاراتيضريحآفتاب.
تلفن:05132280166

طاليي
تهــران:خيابــانطالقاني،خسرپرســتجنوبي،

کوچهپارس،پالک11،واحد2.
تلفن:02166483066

فاطمه افشار
البرز:کرج،خ.چالوس،خ.کالنتري،پ.64.

تلفن:02632241302

قدياني
تهران:انقــالب،خ.12فروردين،خ.شــهداي
ژاندارمريشرقي،پ.90.تلفن:02166404410

نام و نشانی ناشران و توليدکنندگان
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كامبيز واحدي
تهران:اتوبانارتش،بلــوارنيرويزميني،مجتمع

شهيدبابايي،بلوک2،ط.2،واحد5.
تلفن:02122442303

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
تهران:خ.بهشتي.خ.خالداسالمبولي.شماره22،

24.تلفن:02188715545

كتاب جمكران 
قم:مسجدمقدسجمكران،ساختمانادارينيمه

شعبان،انتشاراتکتابجمكران.
تلفن:02537254350

كتاب نيستان 
تهران:بزرگــراهصدر،خ.قلنــدريجنوبي،نبش

بنبستششم،پ.2،زنگنيستان.
تلفن:02122612443

كنكاش
اصفهان:سهراهحكيمنظامي،اولخ.ارتش،بعداز

دبيرستانسعدي.تلفن:03136258049

گل واژه 
تهران:خ.انقالب،خ.لبافينژاد،بيندانشــگاهو

فخررازي،پ.184.تلفن:02166462820

لوپه تو 
تهــران:خ.انقالب،خ.فخررازي،ک.فاتحي

داريان،پ.3،واحد3.تلفن:02166475867

ماه ماهان 
ماهان:کرمان،ماهان،خ.امام،پلمحتشــم،خ.

بهارشرقي،نبشراستک.پيرمهرزبان.
تلفن:03433777737

مبتكران 
تهران:م.انقــالب،خ.فخررازي،خ.وحيدنظري.

تلفن:02161094311

محراب قلم 
تهران:خ.انقالب،خ.12فروردين،خ.شــهداي

ژاندارمري،پ.104.تلفن:02166490879

محمدرضا توكلي
تهــران:خ.طالقاني،بعدازپــلحافظ،ط.فوقاني

چاپوحدت.تلفن:02166462053

مرآت 
تهران:خ.کريمخانزند،ابتدايخردمندشــمالي،

پ.80،ط.چهارم.تلفن:02188821500

مرسل 
کاشان:خ.شهيدرجايي،خ.آيتاهللمدني،کوي

فرخ2،پ.37.تلفن:03155454513

مؤسسه فرهنگي آرمان رشد 
تهران:خ.انقالب،بينخ.دانشگاهوابوريحان،پ.

1182،ساختمانفروردين،ط.10،واحد38.
تلفن:02166486013

مؤسسه فرهنگي فاطمي 
تهــران:م.فاطمي،خ.جويبــار،خ.ميرهادي

شرقي،پ.14،واحد2.تلفن:02188945545

مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان 
تهران:خ.سپهبدقرني،نرسيدهبهپلکريمخان

زند،ک.شهيدحقيقتطلب،شماره8.
تلفن:02188800324

مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 
تهران:انتهايهمتغرب،خ.شهرانجنوبي،ک.

بهار،پ.31،واحد1.تلفن:02188533326

مؤسسه كورش چاپ 
تهران:خ.شريعتي،ابتدايخ.ملک،بنبستمير
مجتهــدي،پ.4،ط.اول،واحددوم،انتشــارات

کورشچاپ.تلفن:02177685196

موعود اسالم 
قم:خ.شهدا)صفائيه(،ک.شماره33،انتهايک.

پ.25.تلفن:02537831831

مهر و ماه نو 
تهران:خانقالب،خ12فروردين،بعدازچهارراه

لبافينژاد،کوچهمينا،پالک37.
تلفن:02166968589

مهرسا
تهــران:ميدانانقالب.خکارگرجنوبي.قبلازخ.
جمهوري.کوچهصابر.پ.10ط.اول.انتشــارات

مهرسا.تلفن:02166493465

نانو
تهران:جمالزادهجنوبي،نبشلبافينژاد،پ.37،

واحد2.تلفن:02166128143

نگار تابان 
انديشه:فاز1،خ.11شرقي،پ.5،واحد1.

تلفن:02165517225

نوشته
اصفهان:خ.فلســطين،صدمترماندهبهچهارراه
فلسطين،پشتايســتگاهاتوبوس،ساختماننويد.

تلفن:03132226445

نويد شيراز 
شــيراز:بلوارزند،پشــتارگکريمخاني،خ.22
بهمن،انتشاراتنويدشيراز.تلفن:07132226662

وانيا
تهــران:خ.انقــالب،خ.فخررازي،خ.شــهداي
ژاندارمري،پ.63،ط.3.تلفن:02166961163

هوپا 
تهران:م.فاطمي،خ.بيستون،ک.دومالف،پ.

3/1،ط.دومغربي.تلفن:02188964615
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