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ا    رف  و  و آموز متوس فنی و 

اين فهرستگان، حاوي گزيده اي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است که سال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي بررسي شده است. 
چنان که ديده مي  ش��ود، بخش قابل توجهي از اين منابع، ش��امل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتاب هاي آموزشي و تربيتي است. فهرست کامل 
کتاب هاي آموزشي مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه هاي رشد دسته بندي و عرضه شده است که نسخه هاي الکترونيکي اين کتاب نامه ها 
به صورت رايگان در وبگاه س��امان کتاب قابل دس��تيابي و مطالعه اس��ت. براي ديدن اين کتاب نامه ها و منابع بيش��تر، به وبگاه س��امان کتاب 

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

■ چرا فهرستگان؟
از س��ال 1395، بحمداهلل امکان انتش��ار فهرستگان رشد )که شامل گزيده اي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است( به تعداد آموزشگاه هاي کشور 
ميسر شده و در اختيار همه مدارس کشور قرار گرفته است. انتظار مي رود با اين فهرست گزيده، يافتن منابع آموزشي مورد نياز به ويژه براي معلمان 
آس��ان تر از پيشش��ده باشد و پيامد هاي مثبت آن ان شاءاهلل در آينده نزديک آشکار ش��ود. در اين فهرستگان، خوش بختانه منابع آموزشي و تربيتي 

مکتوب و غيرمکتوب در يک جا و در کنار هم به مدارس معرفي شده اند. 

■ آيا کتاب درسي کافي نيست؟ 
برخي اس��تفاده از منابع آموزشي تکميلي را با وجود کتاب هاي درس��ي مفيد نمي دانند. اين تصور نادرست است. اين کار يک دليل ساده دارد؛ چون 
کتاب درسي معمواًل براي سطح متوسط دانش آموزان نوشته مي شود و در يک کالس درس همواره دانش آموزاني هستند که باالتر از سطح متوسط 
يا به داليلي پايين تر از آن قرار دارند. طبيعي اس��ت که گروه دوم نياز به تمرين و تکرار بيش تري دارند؛ در حالي که فرونش��اندن تش��نگي و عالقه 
گروه اول با معرفي منابعي باالتر از سطح کالس ميسر است و اين وظيفه يک هنرآموز کاردان است که هنرجويانش را شناسايي و به هر يک، منابع 

مناسب او را معرفي کند. منابع آموزشي و کمک درسي، کم و بيش، در همه کشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند!
نکته مهم ديگر اين اس��ت که اس��تفاده از منابع گوناگون و متنوع و به ويژه قالب هايي مانند فيلم، پويانمايي، نرم افزار و مجله به جاي متن ِصرف، 

مي تواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد. 
البته "جايگزين کردن کتاب هاي کمک درسي به جاي کتاب درسي" قطعًا کاري نادرست است و از آن ناپسندتر، "اجباري" کردن استفاده از منابع 
آموزش��ي و تربيتي و تحميل هزينه هاي اضافي به خانواده هاس��ت. هيچ گاه و در هيچ ش��رايطي نبايد اصل اختياري بودن استفاده از منابع آموزشي 

ناديده گرفته شود.

مقدمه
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■ مرجعي مطمئن براي معلم
ب��ا توجه به تنوع و فراواني منابع از س��ويي و مش��غله هاي زياد هنرآموزان و 
مربيان، وجود اين فهرستگان، که در آن منابع آموزشي و تربيتي جديد بررسي 
و مناس��ب ترين آن ها معرفي ش��ده، غنيمتي بزرگ است. بيش از 200 تن از 
معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا با برنامه هاي آموزشي اين منابع 
را از نظ��ر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 
منبع، براي هنرجويان يا همکاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعي است 
ک��ه يک معلم هر قدر هم عالقه مند باش��د، منابع بس��يار کمتري را مي تواند 
بررس��ي و با هم مقايس��ه کند. البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي 

شده نيز بر عهده معلم و شوراي آموزشي مدرسه است.

■ منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفي هر يک از محصوالت، نام ناش��ر يا سازنده محصول آموزشي آورده 
شده است. براي تهيه منابع مي توان با مراجعه به انتهاي فهرستگان، با ناشر يا 

توليد کنندگان آن ها تماس گرفت.

■ درباره اين فهرستگان
در فهرس��تگاني که پيش رو داريد تعداد 90 عنوان کتاب آموزشي و تربيتي و2عنوان منبع آموزشي غير مکتوب معرفي شده است. کتاب هاي معرفي 
شده براي نخستين بار در سال 1396 يا يک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بين 387 کتاب مناسب گزيده شده اند. همچنين از کتاب هاي معرفي 

شده،70 عنوان کمک آموزشي و 20 عنوان تربيتي )ادبيات داستاني( است.

■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفي شده در اين فهرستگان، بر اساس موضوع و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفي منابع، چکيده اي از محتوا يا اطالعاتي 
درباره آن ها داده ش��ده اس��ت. در پايان هر فهرستگان نيز نمايه هايي تنظيم شده اس��ت که يافتن منبع مورد نياز را براي خوانندگان آسان مي کنند. 

شماره هايي که در اين بخش آورده شده است، ناظر به شماره رديف منابع در فهرستگان است. 

■ همکاران ما در اين فهرستگان
چنان که گفته ش��د کارشناسان و ارزيابان بس��ياري در ارزيابي منابع آموزشي با ما همکاري مي کنند. در اين بخش نام همکاران به تفکيک موضوع 

آورده شده است:
 برق: مجتبي انصاري پور، محسن کيا الشکي

 بهداشت و کودکياري: اکرم دهقاني، سارا فرجاد، محمدرضا قديرزاده، احسان اهلل محمدي،فرحناز نژادي، سيد امير رون
 تربيت بدني: طيبه ارشاد، علي شاه محمدي، جواد آزمون، عزت الزمان بازياري، معصومه سلطان رضوانفر،محسن حالجي

 حسابداري و بازرگاني: بتول آقا علي عطاران، کبري نور شاهي، مرتضي مجدفر
 داستان: محمدعلي قرباني، حبيب يوسف زاده، محمد مهدوي شجاعي

 رايانه: محمدرضا شکرريز، خديجه بختياري، زهرا سليمي زاده، مريم آزادي
 شعر: : محمدحسن حسيني، حسين احمدي

آشنايی با منابع بيشتر

فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی
 ساليانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و تربيتی در طول سال 

نيز به طور پيوسته ارزيابی و معرفی می شود. 
برای ديدن منابع بيش تر و به روز به اين نشانی ها 

مراجعه فرماييد:

وبگاه سامان کتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانة کنترل کيفيت منابع مکتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانة کنترل کيفيت منابع مکتوب:
http://standard.roshd.ir
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 علوم تربيتي: امير رون، محمود معافي، روفيا دهقان منشادي،سعيد راصد
 عمران: پرستو آريانژاد، فرنوش دباغيان، زهره محمدي

 کشاورزي: جليل تاجيک، رضا فريدنيا
 مديريت خانواده: محرم بانو بابايي، س��عيد راصد، محمدرضا قدير زاده، مهرانگيز دژآگاه، فرحناز نژادي، س��يد رحمن هاشمي، مرتضي مجد فر، 

عليرضا غالمي
 مکاترونيك: محسن کياالشکي

 مکانيك: ناصرجمادي گلفراني، محمد حسين قاسمي افشار، بهروز خطيبي، حسن عبداهلل زاده، محمدرضا نخعي امرودي
 مواد: طيبه کنشلو

 هنر: صديقه آجورلو، پرستو آريا نژاد، مژگان اصالني، خديجه بختياري، مهرانگيز دژآگاه، جواد رضاييان، فاطمه صنعتي، بشري گل بخش، فرزانه 
ناظران پور، محمدحس��ين افش��ار، مريم ش��ريفي، محمدجواد نعمتي،رضا صفري، مرضيه پناهيان پور، نازلي تحويلداري، معصومه مرادپور جويني، 

عصمت روحاني، عالءالدين کيا الشکي، حسين احمدي، روح اهلل مالمير، سهيال عبدلي، پريسا کرمي

■ راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به ش��کل نمونه نش��ان داده شده است. اين اطالعات به ما مي گويد که کتاب چه محتوايي دارد و براي 
کدام گروه از مخاطبان مناس��ب اس��ت. در منابع غير مکتوب، به جاي ناشر )توليد کننده( به جاي سال نشر )سال ساخت( و به جاي چکيده )معرفي( 

آورده شده است. 

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

88306071 )021( تماس حاصل فرماييد.

خودآموز فنون قلمزنی

رحلی224ص.

قلمزنی عبارت است از فنونی که به وسيله انواع قلم و چکش و از طريق کوبيدن، کندن و حجم سازی نقوشی روی فلز ايجاد شود. نويسنده در اين کتاب سعی دارد 
با آوردن تصويرها و تعاريف، فنون گوناگون اين هنر از جمله مشبک کاری، قلم گيری، طالگذاری و... را به عالقه مندان نشان دهد. 

آموزش گام به گام 
فنون قلمزنی

صحرانورد، محمد

تهران: مؤسسه تأليف، ترجمه و 
نشر آثار هنرى متن. 1396.

هنرجو، هنرآموز
دهم 

فنی و حرفه اى
صنايع دستی، هنر
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1. حس��ن زاده، امير...[و ديگران]. تاسيســات الکتريکی (دوره 3 جلدي). تهران: مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران 
تهران. 1396. 3 ج. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: اختراعات علمی، وسايل ارتباطی 

چکيده: مجموعه پيش رو دوره ای س��ه جلدی اس��ت که در آن مفاهيم کلی و جزيی درباره سيستم های الکتريکی جريان 
ضعيف، سيس��تم تلفن، سيستم های اعالم حريق، سامانه حفاظتی و سيستم های ارتباطی، تابلو برق، جريان مجاز، فرکانس، 

برآورد درخواست نيروی برق و... شرح داده شده است. 

2. ويل، ماری لو/ اندرس��ون، ويليام ج��ی. تحليل ياددهی و يادگيرى در تربيت بدنی. جواد آزمون، محمود عيوضی. 
تهران: سمت. 1395. 184ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: آموزش و يادگيری، ياددهی، مواد و روش های آموزشی، مهارت های آموزشی، تربيت بدنی 

چکيده: نويس��نده در اين کتاب در پی آموزش فنون تحليل روش های تدريس است و عقيده دارد که آموزش تحليل روش 
تدريس، خود نوعی آموزش روش تدريس اس��ت. هر فصل از کتاب بر جنبه های متفاوتی از تدريس متمرکز ش��ده اس��ت، 
نويس��نده با معرفی تحليل غير رس��می آغاز و در ادامه به راهبردهای نظام مند تحليل رفتار می رسد. همچنين در هر فصل 
تعدادی تکليف بالينی برای افزايش مهارت های تحليلی افراد طراحی شده است که قابل اجرا در کالس های آموزشی است. 

3. انصاری مهر، مسعود/ کريمی، زهره. ورزش در ادبيات توسعه: رويکردی بر شاخص های اطالعاتی و برنامه ريزی در 
ورزش کشور. اصفهان: نوشته. 1395. 168ص. رقعی. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: تربيت بدنی، مديريت، برنامه ريزی، برنامه ريزی راهبردی، ورزش 

چکيده: مديريت جامع و بهينه در کليه س��ازمان ها منوط به برنامه ريزی بلند مدت و راهبردی است. کتاب پيش رو در شش 
بخش به مفاهيم پايه برنامه ريزی ورزش، برنامه ريزی و مديريت اس��تراتژيک در ورزش، انواع اس��تراتژی ها در ورزش، نحوه 
تدوين استراتژی ورزش و ارزيابی استراتژی در ورزش می پردازد و در بخش پايانی پيرامون تشکيل شورای هماهنگ سازی و 
راهبری برنامه های ورزش کشور و همچنين موضوع های پيشنهادی برای طرح در برنامه ساالنه ورزش مطالبی بيان شده است. 

4. محمدی، زهره/ پاش��ايی، مهدی. تند خوانی و مطالعه مؤثر به روش MP. تهران: س��رخابی.1396. 276ص. 
وزيری. 

مخاطب: هنرجو، مشاور، هنرآموز 
پايه تحصيلی: دهم، يازدهم کاردانش

کلمات کليدي: حافظه، مهارت های مطالعه، تقويت توجه 

چکيده: نويس��نده در اين کتاب تکنيک های موثر جهت مطالع��ة مفيد، تقويت تمرکز حواس و تقويت حافظه را بيان کرده 
اس��ت. همچنين انواع روش های خواندن و مطالعه، تندخوانی، دقيق خوانی، خالصه نويس��ی و ترسيم نقشه ذهنی از مطالب 
يادگرفته ش��ده عنوان ش��ده اس��ت. در هر فصل روش ها با جداول، نمودار و تصاوير توضيح داده شده و سپس تمرين های 
عملی گنجانده ش��ده است. اين کتاب بر اساس استاندارد مهارت تندخوانی سازمان فنی و حرفه ای تدوين شده است و برای 

هنرجويان رشته امور اداری شاخه کاردانش مناسب است. 

برق

حسابدارى و بازرگانى

تربيت بدنى
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5. راسل والينگ، ادوارد. 50 ايده مهم درباره مديريت که شما بايد بدانيد. سجاد فالحتی. تهران: به نشر. 1395. 
264ص. وزيری. 
مخاطب: مدير 

کلمات کليدي: مديريت و سازماندهی، خالقيت 

چکيده: همچون هر محصولی ايده ها نيز بر حس��ب نوآوری ، ارزش می يابن��د. ايده ها چه تقليدی و چه مبتکرانه می توانند 
رقابت ايجاد کرده و کارکردهايی متفاوت داش��ته باشند. اين که شرکت ها و افراد چگونه و از چه ايده هايی برای برنامه ريزی 

و پيشرفت استفاده می کنند، موضوع کتاب پيش رو است. 

6. بک��ر، الکس. ده ســتون ثروت: «ذهنيت ثروتمندترين مردم دنيا چيست؟». گيتی شهيدی. تهران: آرايان. 
1396. 228ص. رقعی. 

مخاطب: والدين/ هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: پول، اقتصاد، رشد اقتصادی 

چکيده: پول س��ازی کاری است که همه می توانند انجام دهند. اما باورهای نادرست انسان ها را وامی دارد که زندگی سطح 
پايين يا متوسط خود را بر خالف توانايی های خود ادامه دهند. بيشتر مردم می پندارند بايد دارای ويژگی های خاصی باشند تا 
ثروتمند ش��وند اما به باور نويس��نده کتاب، راهی ساده برای دست يابی به ثروت وجود دارد. در اين زمينه مؤلف مباحثی را در 

ده ستون و عنوان ارائه کرده است تا ذهنيت ثروتمندترين افراد جهان به خواننده منتقل شود. 

7. بوستانی، سوسن. کايزن: بهبود مستمر کسب وکار. کاشان: مرسل. 1396. 164ص. رقعی. 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدي: مديريت مشاغل، منابع انسانی، کار و زندگی 

چکيده: کايزن واژه ای ژاپنی و به معنای بهبود مس��تمر اس��ت. بر اين اساس الزم نيس��ت در سازمان ها به دنبال تغييرات 
ناگهانی باش��يم بلکه هر نوع بهبود يا اصالح به شرطی که پيوسته باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد 
آورد. عملياتی کردن کايزن به قصد شناسايی و حذف کليه فعاليت های هزينه زا و فاقد ارزش توليد است. همچنين اين کار 
به شناس��ايی و تلفيق فعاليت های موازی و افزودن س��طح کيفی خدمات در سازمان منجر می شود. کتاب پيش رو با در نظر 

گرفتن اين موارد در پنج فصل به تعريف کايزن و فلسفه آن اشاره می کند.

8. فرشيدنيا، حميدرضا. مديريت وجوه نقد استراتژى نوين در عملکرد مالی. گرگان: نوروزی. 1395. 76ص. رقعی. 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدي: پول، اقتصاد، مديريت مالی 

چکيده: مديريت وجوه نقد از مهم ترين وظايف در فرآيند مديريت مالی است. در کتاب حاضر ابتدا کلياتی پيرامون مديريت 
وجه نقد بيان شده است و سپس نظريه هايی مانند موازنه، سلسله مراتب تأمين مالی و جريان وجوه نقد آزاد بررسی شده است. 
انگيزه ه��ای نگهداری وجه نقد، چرخه تبديل وجه نقد، عملکرد مالی، کيو توبين، مقايس��ه پژوهش های مديريت وجوه نقد، 
مديريت وجه نقد در دنيای معاصر، نتايج مديريت وجه نقد در اقتصاد جديد و استراتژی کاربردی از ديگر مطالب مطرح شده 

در کتاب است. 
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9. آقايی، علی رضا. مجموعه متون نمايشی ويژه دانش آموزان: اسب تنها. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربيت. 1395. 
36ص. رقعی. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: انواع ادبی، نمايش نامه ها، ادبيات نوجوانان 

چکيده: کتاب نمايش نامه ای اس��ت که برای دانش آموزان دختر و پس��ر دوره های اول و دوم متوسطه نوشته شده است و 
موضوع آن درباره توفان نوح است؛ هرچند که مستقيم به آن اشاره نمی کند. توفان در راه است و حيوانات تا غروب خورشيد 
فرصت دارند که با جفت خود وارد کشتی شوند تا در امان باشند. اسب کوچک تنهاست. او سعی می کند دوستی برای خودش 
پيدا کند. روباه تمام تالش��ش را می کند تا با اسب وارد کشتی شود؛ اما اس��ب قبول نمی کند. تا غروب آفتاب چيزی نمانده 

است. آيا اسب کوچولو موفق می شود همراهی پيدا کند؟ 

10. بايرامی، محمدرضا. ...و زمين آرام شد. تهران کتاب نيستان. 1396. 284ص. رقعی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: انواع ادبی، فيلم نامه ها، داستان های بلند 

چکيده: اين فيلم نامه بر اس��اس يکی از داستان های مشهور «محمدرضا بايرامی»، با عنوان «گرگ ها از برف نمی ترسند» 
نوش��ته شده است. اين فيلم نامه، داس��تان زندگی و ماجراجويی دو نوجوان در منطقه «سبالن» است. آن ها به دنبال کشف 
ناديده هايی از طبيعت زيس��تی خود، در يک روز زمستانی، به قصد ديدن آبشاری يخ زده از روستا خارج می شوند و درست در 
همان موقع زلزله تمام روس��تا را با خاك يکس��ان می کند. حاال اين دو نوجوان در مس��ير بازگشت، خود را مأمور حفاظت از 

روستا در برابر هجوم طبيعت می بينند و.... 

11. صحرايی، اکبر. آواز، بچه، آتش. قم کتاب جمکران. 1395. 224ص. رقعی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: داستان های بلند، ادبيات نوجوانان 

چکيده: اين کتاب داس��تان زندگی «آيت اهلل دس��تغيب» است و در دو بخش تهيه شده است. بخش اول از ترور و شهادت 
آيت اهلل دس��تغيب شروع می شود و به تدريج تا س��ال 1357 به عقب می رود. دفتر دوم درباره شخصی به نام «نادر اتابکی» 
است که به عنوان يکی از سرکرده های ساواك، به خانه شهيد دستغيب نفوذ می کند و گزارش های خانه را به صورت روزانه 

و هفتگی به ساواك می دهد. 

12. اماميان، سيد محسن. اربعين طوبی. قم: کتاب جمکران. 1395. 296ص. رقعی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: جنگ ايران و عراق، داستان های بلند، نوجوانان 

چکيده: داستان اين رمان درباره «طوبی» دختری نوجوان است که در کودتای 28 مرداد 1332 پدرش را از دست می دهد 
و در روزگار يتيمی به ازدواج تاجری عراقی در می آيد. سال هايی توام با شادی و مرارت برای طوبی سپری می شود تا اينکه 
ارتش بعثی صدام به ايران حمله می کند. پس��ران طوبی، بايد به ارتش ملحق ش��وند، اما طوبی جنگيدن با خمينی را برای 
فرزندانش حرام می کند. ش��خصيت طوبی داستان زندگی خود را در مسير پياده روی اربعين از بصره تا کربال برای نوه هايش 
تعريف می کند. متن داستان اين کتاب 40 گام دارد و در هر گام با دستمايه قرار دادن داستان زمان حال طوبی و پياده روی 
او به سمت کربال با رجوع به گذشته،  در بر دارنده حال و هوای بخش هايی از تاريخ معاصر دو سرزمين ايران و عراق است. 

داستان
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13. بصيری، مريم. دخيل عشق. قم: کتاب جمکران. 1395. 360ص. رقعی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: داستان های بلند، جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ 

چکيده: «حوريه» در آسايش��گاه جانبازان کار می کند و به «س��يدرضا» که يک دست و دوپايش را از دست داده است، دل 
می بندد. حوريه همه خواستگارهايش را جواب کرده است. او نذر کرده است فقط با يک جانباز ازدواج کند؛ اما سيدرضا هيچ 
توجه��ی به او نمی کند تا اينکه حوريه با تمام حجب و حيايی که دارد، در فرصتی مناس��ب، راز دلش را به او می گويد؛ ولی 
سيدرضا حتی به او نگاه هم نمی کند. قرار است به مناسبت روز جانباز، مراسمی برگزار شود و حوريه به اين فکر می کند که 

چطور می تواند مردهايی را که بيشترشان نمی توانند حتی از تخت پايين بيايند، خوش حال کند. 

14 رضايی برفوئيه، فاطمه. شبح قنات. تهران: کتاب نيستان. 1396. 188ص. جيبی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: داستان های کوتاه، ادبيات نوجوانان، آداب و رسوم 

چکيده: اين کتاب حاوی ده داس��تان کوتاه اس��ت که نام بعضی از آن ها به اين ترتيب اس��ت: «دزد نامرئی»، «سوگند گل 
س��رخ»، «غول های قبرستانی» و «شبح قنات». داستان «شبح قنات» درباره قناتی است که وقف امام حسين )ع( است؛ اما 
مردم حرمت آن را نگه نمی دارند و کنار آن ظرف و لباس می ش��ويند و حمام می کنند. به تازگی آب قنات کم ش��ده است و 
شب ها شبحی با بره اش اطراف آن پرسه می زند. «حسن» يکی از اهالی روستا به فکر می افتد تا راه حلی برای اين مشکل بيابد. 

15 يوسفی، محمدرضا. گرگ و ماه. تهران: شرکت انتشارات ويژه نشر. 1395. 232ص. رقعی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: ادبيات نوجوانان، داستان های بلند، داستان های حيوانات 

چکيده: «جيران» دختر کوچک «بابا خان»، ش��کارچی آبادی، خواب می بيند که گرگی، بره کوچکش را به دندان گرفته و 
می برد. جيران هراس��ان به طويله می رود و ناگهان با گرگ بزرگی روبه رو می شود. گرگ به جيران حمله می کند و صورتش 
را چنگ می اندازد. نصف صورت جيران مثل گوشت تيغ خورده است. باباخان با تمام نيرو به دنبال شکار گرگ هاست و اهالی 
آبادی قول داده اند که دس��تمزد خوبی به او بدهند. باباخان می خواهد با آن پول زيبايی جيران را به او باز گرداند. آيا او موفق 

می شود گرگ ها را شکار کند يا خود شکار گرگ ها می شود؟ 

16. افتخاری دوس��ت، س��پيده. افزايش مهارت های ش��غلی: آموزش تايپ حرفه اى. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری 
ديباگران تهران. 1396. 118ص. وزيری. 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: علم رايانه، نرم افزار رايانه ای 

چکيده: در کتاب پيش رو برای آموزش حروف چينی حرفه ای ش��رايطی عملی همراه با تصوير ارايه ش��ده است. کاربر بی 
آن که با رايانه آش��نا شده باشد، می تواند با اس��تفاده از تمرين های ذکر شده در 14 فصل اين کتاب به شناخت صفحه کليد 
و يادگيری تايپ س��ريع نايل شود. شناخت کليدهای وس��ط، رديف باال و پايين، عاليم موجود در رديف ها و آموزش عاليم 

انگليسی و اعداد يا نوشتن داستان ها از تمرين های کتاب است. 

رايانه
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17. گمرکی، علی رضا. آموزش آســان توليد محتواى الکترونيکی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 
384ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: برنامه نويسی رايانه، علم رايانه، نرم افزار رايانه ای 

چکيــده: محتوای الکترونيک��ی مجموعه ای از عکس ها، متن ها و انيميش��ن های صوتی و تصويری اس��ت که به کمک 
برنامه های مختلف س��اخت و توليد محتوا پديد آمده اس��ت.کتاب پيش رو در س��ه بخش تهيه شده است، که در بخش اول 
به مبانی چند رس��انه ای و مراحل تهيه يک بسته آموزشی چند رسانه ای و در بخش دوم کتاب به آموزش نرم افزارهای مهم 
در زمينه چند رس��انه ای مانند نرم افزارAuto Media Studio در س��اخت بسته آموزشی، تهيه بنر با Sothink و ... 
می پردازد. بخش پايانی کتاب به 35 سؤال در حوزه چند رسانه ای و محتوای الکترونيکی از جمله چگونگی ساخت دکمه های 

سه حالته در نرم افزار فتو ايمپکت و ...پاسخ داده است. 

 ILLUSTRATOR 18. باوی، اميد/ گودرز، سعيد. آموزش طراحی و تصوير سازى هنرى با ادوبی ايلوستريتور
CC 2018. تهران: نارك، دانشگاهی کيان. 1396. 326ص. وزيری. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: نرم افزار،  آموزش و يادگيری، راهنمای آموزشی 

چکيده: نرم افزار Adobe Illustrator در طراحی تصوير برداری اس��تفاده می ش��ود. کتاب پيش رو در چهارده فصل، 
همراه با يک DVD آموزشی، مباحثی مانند آشنايی با محيط نرم افزار، ايجاد يک سند، کار با اشياء و ترسيمه ها، به کار گيری 
و مديريت رنگ، تنظيم خصوصيات زمينه، کار با نقاط و مسيرهای برداری، کار با اليه ها، کار با حروف و متن، کار با تصاوير 

و سبک های گرافيکی، اعمال و تنظيم افکت ها، کار با سمبل ها و نحوه خروجی اسناد را ارائه کرده است. 

19. م��ک فدريز، پل. خودآموز تصويــرى Microsoft Office Excel 2016. منصوره کرمی. تهران: نارك، 
دانشگاهی کيان. 1396. 332ص. وزيری. 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: علم رايانه، نرم افزار رايانه ای 

چکيده: اکس��ل نرم افزاری از مجموعه نرم افزارهای آفيس اس��ت، که صفحات آن در قالب جدول ارائه می شود و با اين قابليت 
می توان خانه های آن را با مقادير متن، اعداد و يا هر دو پر، جا به جا يا کپی کرد. حذف و مرتب س��ازی داده ها نيز از امکانات اين 
نرم افزار است. کتاب پيش رو که به طور مصور تدوين شده است در 14 فصل مخاطب را با قابليت های اين نرم افزار آشنا می سازد. 
انتخاب يا حذف محدوده، تعريف اسم برای يک محدوده، انتقال و قالب بندی سلول ها، همچنين ساخت فرمول، احضار کار برگه ها و 
ايجاد کتاب کارهای جديد، انتخاب افکت ها و قلم برای کتاب کارها، کار با جداول و تحليل داده ها در کتاب آموزش داده شده است. 

20. بويد، باربارا. خودآموز تصويرى Microsoft Office PowerPoint 2016. سيد محمد حس��ن حسينی. 
تهران: نارك، دانشگاهی کيان. 1396. 292ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: برنامه نويسی رايانه، علم رايانه، نرم افزار رايانه ای 

چکيده: پاورپوينت نرم افزاری برای ارائه تصويری از مجموعه نرم افزارهای آفيس می باشد، که به وسيله آن می توان پروژه هايی 
متشکل از گرافيک، صوت و تصوير ساخت. در کتاب پيش رو در 16 فصل به طور مصور مفاهيم پايه، ساخت و استفاده از الگوها 
و تم های اين نرم افزار تبيين ش��ده است. کار با تصاوير و اشياء، افزودن رسانه مانند برش تصوير يا ارتقای اساليدها به وسيله 
تصاوير متحرك و نهايی کردن ارائه و به اشتراك گذاری آن از ديگر مسائل مطرح شده در کتاب است.همچنين تغيير تنظيمات 

مانند ويرايش و شخصی سازی تنظيمات، ذخيره کردن و محتوای نوار اصلی از ديگر مسائل مطرح شده در کتاب می  باشد. 
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21. مارمل، ايلي��ن. خودآموز تصويرى Microsoft Office Word 2016. امي��ر فروزنده دهکردی. تهران: 
نارك، دانشگاهی کيان. 1396. 340ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: علم رايانه، نرم افزار رايانه ای، فناوری اطالعات و ارتباطات 

چکيده: خود آموز تصويری نرم افزار ورد، مخاطب را با اين سيستم آشنا کرده و نحوه استفاده از آن را در رايانه يا تبلت بيان می کند. 4 
فصل ابتدای کتاب پيش رو به وارد کردن متن، تغيير دادن رنگ تم، باز کردن مجدد سند ذخيره نشده، کار کردن با اسناد حفاظت شده، 
درج متن و کار با معادالت و جست و جوی متن می پردازد. تغيير فونت، کپی کردن قالب بندی متن، تو رفتگی پاراگراف ها و تنظيم 
حاشيه ها يا چاپ سند از ديگر بخش های آموزشی کتاب تا فصل هشتم است. از فصل نهم تا 13 کار با جداول و نمودارها، کار با قطعه 
تصاوير، سفارشی سازی ورد، کار کردن با ابزارهای نامه نگاری انبوه و سپس ايميل کردن و به اشتراك گذاردن سند از ورد و برنامه های 
آنالين بيان می شود. نويسنده اثر، نکات تکميلی برنامه برای زبان فارسی از جمله فارسی نويسی را در فصل 14 و پايانی آورده است. 

22. محمودی، علی. مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2018. تهران: دانشگاهی کيان. 1396. 592ص. وزيری. 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدي: برنامه نويسی رايانه، علم رايانه، نرم افزار رايانه ای 

چکيده: 3ds MAX از برنامه های گرافيک رايانه ای در زمينه طراحی سه بعدی و انيميشن سازی است. اين برنامه امکان 
اين را دارد که کاربر، طرح ها، اجس��ام، ش��خصيت های سه بعدی و انيميشن های با کيفيت را در زمانی کوتاه به وجود آورد. با 
دقت در کتاب پيش رو که به ش��يوه ای مصور تدوين ش��ده است، می توان با تمرين ها و قابليت های اين برنامه و نحوه نصب 
آن همراه با پيکر بندی مس��يرها و ش��ناخت اجزای تشکيل دهنده محيط آشنا شد. اين اثر در 12 فصل مخاطب را با ايجاد و 
ويرايش موضوع های پايه ای از جمله به کار بردن منوها و تغيير شکل و جهت دهی موضوعاتی نظير چرخش يا حرکت آشنا 
می سازد. نسخه برداری از موضوع ها، کار با توابع اصالح گر و انواع دستورها، کار با موضوع های دو بعدی و مدل های مرکب 

نيز از امکانات ديگر اين برنامه است. 

23. شنوائی، حسين. در پيشگاه شمس سوم: سفر سبز: ترکيب بند رضوى. تهران: به نشر. 1395. 68ص. جيبی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبی 

چکيده:  اين کتاب شامل ترکيب بندهايی است که درباره امام رضا )ع( سروده شده است. قالب اين ترکيب بندها کهن است 
که امروزه کمتر کاربرد دارد؛ اما در مقايسه با ديگر اشعار رضوی، از بعضی جهات امروزی هستند و ويژگی هايی مانند روانی 
زبان و دور بودن از تشديد و تنافر در کالم را دارند. از جمله موضوعاتی که شاعر به آن ها پرداخته، هجرت ناخواسته امام به 

خراسان است. همچنين سعی کرده تا در هر بند، به فرازی از تاريخ و رويدادها و معجزات آن حضرت اشاره کند. 

24 رهنما، سارا. مجموعه شعر نوجوان: شعرهاى وصله دار. قم: عمو علوی. 1396. 36ص. رقعی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: انواع ادبی، شعر، ادبيات نوجوانان 

چکيده: اين کتاب شامل شانزده قطعه شعر در قالب چهارپاره است. «کبوترانه»، «ماه قبيله»، «تولد»، «خنده های آبی» و 
«بهانه»، نام برخی از اين اش��عار است. طبيعت، روابط اجتماعی، توکل به خدا، مهربانی کردن، ديدن حقيقت و تفکر در آن، 
ترس��يم آرزوها و ايمان داشتن برای رسيدن به آن، حفظ محيط زيست و رشادت های حضرت «عباس )ع(» در قيام عاشورا، 

از مضامين اين اشعار هستند. 

شعر
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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب  

25. پيريايی، حس��ين/ مهديان، محمدجعفر. شيوه ها و معيارهاى انتصاب مديران در آموزش و پرورش. تهران: 
وانيا. 1395. 120ص. وزيری. 

مخاطب: مدير 
کلمات کليدي: مديريت، مديريت آموزش و پرورش، مديريت نيروی انسانی 

چکيده: در مديريت، منابع انس��انی س��رمايه اصلی س��ازمان ها و مديران به عنوان يکی از عناصر مهم بهره وری شناخته 
می شوند. در اين اثر ضمن تبيين کلياتی پيرامون انتصاب مديران، قوانين انتصاب مديران در آموزش و پرورش ايران و ديگر 
کشورها بررسی شده است. 35 شيوه رايج انتصاب مديران و مؤلفه های انتصاب از ديگر مطالب کتاب است. در فصل پايانی بر 
اساس نتايج يک تحقيق، عوامل مؤثر بر انتصاب و ارتقای مديران آموزش و پرورش و مدلی مناسب برای آن ارائه شده است. 

26. پرومود، باترا. روش هاى ســاده مديريت استرس. مهدی نادری فر/ زهرا حس��نی. ته��ران: تيمورزاده. 1396. 
154ص. رقعی 

مخاطب: والدين، مشاور 
کلمات کليدي: انعطاف پذيری روانی، مديريت، پيشگيری، رفتار اجتماعی 

چکيده: وجود استرس در زندگی اجتناب ناپذير است. استرس در شکل مفيد خود می تواند انگيزه ای برای حرکت و رقابتی سالم 
باشد اما از آن جا که ممکن است منجر به بروز مشکالتی شود، بايد قدرت مديريت آن در هر کس نهادينه شود. نويسنده در اين 
کتاب با ارائه مطالب علمی و تصاويری طنزآميز و گويا،  نکاتی را به خواننده می آموزد تا بتواند استرس را مديريت کرده و بر رفتار 
خود کنترل داشته باشد. نويسنده اين کتاب را در سی و سه بخش تدوين و به مباحثی مانند خشم خود را با خالقيت و ابتکار کنترل 

کنيد، فقط افکار خوب داشته باشيد، خودتان را فقط با خودتان مقايسه کنيد، هر وقت استرس داريد، فرياد بزنيد و...می پردازد. 

27. عسگری، منصوره. فرآيندهاى مديريت دانش  در آموزش و پرورش با تأکيد بر راهبردهاى کاربردى. 
تهران: لوح سفيد. 1396. 254ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز، کارشناسان 
کلمات کليدي: نمونه پژوهی، مدرسه ها، آموزش و پرورش، مديريت و سازماندهی 

چکيــده: اين کتاب با هدف ارزيابی فرايندهای مديريت دانش در آموزش و پرورش ش��هر تهران و ارائه راه کارهايی برای 
بهبود آن تدوين شده است. مديريت دانش يک رويه، فرايند يا عمل برای رسيدن به فرايندی درمورد دانش است که منجر 
به بهبود عملکرد داخلی و خارجی س��ازمان می ش��ود. نويسنده در اين کتاب چالش ها و مفاهيم، مفاهيم و مدل های ارزيابی، 

آموزش و پرورش در ايران و جهان را با چندين الگوی طراحی و تنظيم پرسشنامه بررسی می کند. 

28. خادمی، حميدرضا... [و ديگران]. مهارت هاى معلمی و تدريس اصولی. ش��يراز: تخت جمشيد. 1396. 126ص. 
وزيری 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 
کلمات کليدي: معلمان، تدريس اثربخش، مهارت 

چکيده: کتاب حاضر در دو فصل تدوين ش��ده اس��ت که فصل اول در ارتباط با مراحل تدريس است. نويسنده در فصل دوم به 
رسانه های آموزشی و اهميت آن ها در نظام آموزش و پرورش می پردازد. در فصل اول، داشتن طرح درس مناسب، مراحل نوشتن 
آن همراه با نمونه فرم طرح درس و نحوه چينش کالس برای تدريس گنجانده شده است. در بخش ديگر فصل اول به مهارت 
ايجاد انگيزه در دانش آموزان، فن بيان، توجه به تفاوت های فردی فراگير و جذاب سازی محتوای درس اشاره شده است. در فصل 

دوم، به مباحثی مانند جهانی شدن و فناوری اطالعات، آموزش الکترونيکی و ضرورت استفاده از تکنولوژی پرداخته شده است. 

علوم تربيتى
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29. زاهد بابالن، عادل/ نجفی، حبيبه. توانمندسازى منابع انسانی. تهران: آوای نور .1396. 200ص. وزيری. 
مخاطب: مدير 

کلمات کليدي: مديريت نيروی انسانی، مديريت و سازماندهی

چکيده: نويس��نده در کتاب حاضر در پنج فصل به س��ير تاريخی مفهوم توانمندس��ازی در مديريت، رويکردها، مدل ها و 
مؤلفه های آن، توانمندس��ازی در راستای سياس��تگذاری و ابزارهای اندازه گيری آن اشاره کرده است. توانمندسازی فرآيندی 
است که با استفاده از آن، توانايی و اختيار کارکنان و مديران در همکاری، مشارکت و تصميم گيری برای دستيابی به مديريت 
مش��ارکتی و فراهم ساختن زمينه واگذاری مس��ئوليت ها به گروه ها و افراد، افزايش می يابد. نويسنده از نمودارها، جدول ها و 

مدل های جهانی استفاده کرده است. در فصل آخر پرسش نامه هايی که استفاده شده، آمده است. 

 For 30. اس��کات، ويوي��ان. کتاب ه��ای داميز، کارب��ردی و س��ودمند: حل  و  فصل اختالفــات در محيط کار
Dummies. سارا يوسفی. تهران: آوند دانش. 1396. 352ص. وزيری. 

مخاطب: مدير، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: کار گروهی، کار و زندگی 

چکيده: هر روزه در محيط های کاری ميان کارکنان اختالف هايی به وجود می آيد و هيچ کس دوس��ت ندارد در ميان يک 
مناقشه واقع شود. نويسنده در کتاب حاضر علل رايج ايجاد مشکالت و نحوه برخورد با آن ها را در 21 فصل توضيح می دهد. 
آگاهی از وجود اختالف در محيط کار، شناخت مسائلی که باعث اختالف بين افراد می شود، مذاکره در خصوص راه حل های 

احتمالی برای اختالفات و ديگر موارد از سر فصل های اين کتاب هستند. 

31. مظاهری تهرانی، اش��رف...[و ديگران]. کاربرد نرم افزار AutoCAD درمهندســی بهداشــت محيط و 
مهندسی بهداشت حرفه اى. کاشان: مرسل. 1396. 250ص. وزيری. 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 
کلمات کليدي: نرم افزار، نرم افزار رايانه ای، بهداشت، مهندسی 

چکيده: AutoCAD يکی از معروف ترين نرم افزارهای نقشه کشی، معماری و طراحی صنعتی است. کتاب در يازده فصل 
تنظيم شده اس��ت. در فصول ابتدايی، کاربران با محيط رسم نرم افزار، انواع سيس��تم های مختصات دهی، دستورات پايه ای، 
دس��تورات رسم، دستورات ويرايش، رسم سه بعدی و به طور کلی انواع ابزار ها و نوار های موجود جهت رسم و ويرايش آشنا 
می شوند و در چهار فصل انتهايی کتاب تمرين هايی برای دانشجويان مهندسی بهداشت محيط و مهندسی بهداشت حرفه ای 

پيرامون مباحثی مانند طراحی شبکه، بهداشت مسکن و طراحی تصفيه خانه گردآوری شده است. 

32. صداقت حور، ش��هرام/ عباسی قادی، ناصر. افزايش مهارت های شغلی: روش هاى پرورش قارچ هاى خوراکی و 
داروئی (خانگی و صنعتی). تهران: مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران. 1395. 214ص. وزيری. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، يازدهم کاردانش 

کلمات کليدي: تغذيه، اقتصاد 

چکيده: مؤلفان در کتاب پيش رو ضمن توضيح درباره تاريخچه قارچ، به روش های کش��ت انواع قارچ نيز اش��اره کرده اند. 
از مطالب ديگر کتاب طرز تهيه انواع غذا و همچنين تهيه بذر و کمپوست و برآورد هزينه های عملياتی کاشت قارچ است. 
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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب  

33. تيبيول��ت، بريجيت. تزيين کاپ کيك: 51 تکنيک، دس��تورالعمل و ط��رح الهام بخش برای خوراکی های محبوب و 
شيرين شما!. الميرا محمود جانلو. تهران: شرکت انتشارات ويژه نشر. 1395. 112ص. جيبی. 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: شيرينی پزی، تغذيه، آموزش آشپزی 

چکيده: کاپ کيک ها ش��يرينی هايی هس��تند که در قالبی گرد و ش��بيه فنجان، برای يک نفر و در زمانی کوتاه پخته 
می ش��ود. کتاب پيش رو 51 دس��تور العمل کرم مالی کاپ کيک يا رنگ کردن کرم های ويژه کاپ کيک را در صفحاتی 

مصور توضيح می دهد. 

34. سماعی، عاطفه/ منصوريان، اله بداشت. شکم پايان آب شيرين ايران. رودسر: جيسا. 1395. 184ص. وزيری. 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم کاردانش 
کلمات کليدي: بيماری ها، حيوانات دريايی، حيوانات 

چکيده: نرم تنان به ويژه شکم پايان مانند حلزون، ناقل بيماری های انگلی در دامپزشکی و بهداشت عمومی شناخته می شوند.
از اين نظر شناخت بيولوژی، جنس و گونه آن ها دارای اهميت است. در کتاب پيش رو رده بندی نرم تنان، اندام های درونی، 
حلزون های آب شيرين ايران و کليدهای شناسايی آن ها و نقش نرم تنان به عنوان ناقل بيماری، در 8 فصل بيان شده است. 

35. فاتحی، فواد/ حسينی، سيده حسيبه. کشت گياهان داروئی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران. 1396. 
154ص. وزيری. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: داروسازی، داروها، جانوران و گياهان 

چکيده: در اين اثر ضمن آشنايی با مشخصات گياهان دارويی مانند مريم گلی، نعناع فلفلی، بابونه، گلرنگ، گل هميشه-بهار، 
گل گاوزبان، آويشن، بادرنجبويه، رزماری، بيدمشک، کرفس، اسطوخودوس، صبرزرد، مرزه، زيره سياه، سياه دانه و خاکشير، با 
تاريخچه و پراکنش آن ها نيز آشنا می شويد. مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت مانند فواصل کاشت و روش آن، مواد 
و عناصر غذايی مورد نياز، آماده س��ازی خاك، مراقبت و نگهداری حين داشت، آفات و بيماريها و روش برداشت محصول از 

ديگر مطالب کتاب است. 

36. مدينا، جان. کليدهای تربيت کودکان و نوجوانان: اصول کارکرد مغز در کودکان: پرورش کودك ش��اد و باهوش 
از تولد تا پنج سالگی. شهريار نظری. تهران: صابرين. 1395. 320ص. رقعی. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: رشد جسمی، رشد شخصيت، يادگيری، بازی و سرگرمی کودکان 

چکيده: در اين مجلد از مجموعه کليدهای تربيت کودکان و نوجوانان، قوانين مغزی در پنج س��ال ابتدايی زندگی بررس��ی 
می شوند. نويسنده در کتاب پيش رو اصول کارکرد مغز در دوران بارداری و نقش استرس بر رشد مغزی در اين دوران، روابط 
بين زوجين و تاثير آن بر عملکرد مغزی کودکان را شرح می دهد. تاثير والدين در هوش کودکانشان و نحوه تربيت کودکان 
ش��اد و با اخالق از ديگر مباحث کتاب اس��ت، همچنين نکات عملی پيرامون هر يک از موضوعات مطرح ش��ده در انتهای 

کتاب گردآوری شده است. 
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37. گاتمن، جان/ سيلور، نن. کليدهای همسران موفق: ازدواج ها چرا موفق می شوند و چرا شکست می خورند. 
ويدا لطفی. تهران: صابرين. 1395. 324ص. رقعی. 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: ازدواج، زناشويی، شيوه زندگی 

چکيده: در اين مجلد از مجموعه کليدهای همس��ران موفق، داليل موفقيت و شکس��ت ازدواج ها بررسی می شود. عوامل 
موف��ق بودن يک ازدواج، تاثير افکار و ذهنيات افراد در نحوه برخورد با ديگران، تفاوت های ميان مردان و زنان، چهار عنصر 
مخرب زندگی و چهار راهکار کليدی برای بهبود زندگی مباحث کتاب را تش��کيل می دهند، همچنين نويس��نده ش��يوه های 
زندگی خوب، بد و مشاجره جو را با ذکر مثال هايی از زندگی افراد شرح می دهد. در انتهای هر فصل خودآزمايی هايی مرتبط 

با موضوع همان فصل برای خوانندگان قرار داده شده است. 

38. حسينی بيرجندی، سيد مهدی. آموزش و مشاوره قبل از ازدواج با رويکرد اسالمی. تهران: آوای نور. 1396. 
216ص. وزيری. 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: زندگی اسالمی، شيوه زندگی، ازدواج 

چکيده: کتاب پيش رو، در 10 فصل به مس��ائل مربوط به مش��اوره ازدواج با رويکرد اس��المی می پ��ردازد. اهداف ازدواج، 
مشاوره در رابطه با اصول درمانی ازدواج، رويکرد اسالمی ازدواج در نظريه های گوناگون از جمله تکميل و کفويت، تعدادی از 
مباحث مطرح ش��ده در کتاب است. همچنين پيرامون شناخت و عوامل مؤثر در ازدواج، اصول و فنون همسر يابی، معيارهای 
همسر گزينی و خدمات تسهيل کننده ازدواج مطالبی بيان شده است. آسيب ها و تحميل در ازدواج مانند ازدواج های نامناسب ويا 
خدمات مشاوره ای ازدواج، خدمات حمايتی و ازدواج موقت و انواع آموزش های قبل از ازدواج از ديگر موضوعات کتاب است. 

39. منطقی، مرتضی. بررســی چگونگی کاربرى جوانان از چت روم هاى ايرانی. تهران: انجمن اوليا و مربيان. 
1395. 424ص. وزيری. 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: اينترنت، وسايل ارتباطی 

چکيده: چت روم ها يا اتاق های گپ اينترنتی، به عنوان بخش��ی از فضای مجازی، آميزه ای از فرصت ها و تهديدها هستند. 
نويس��نده در چهار فصل، تاريخچه فناوری های ارتباطی، تاريخچه چت کردن، فرصت ها و تهديدهای گپ اينترنتی، داليل 
و انگيزه های چت کردن و اثرات زيس��تی، روانی، اجتماعی آن ها را بررس��ی می نمايد. در فصل انتهايی رويکردهای جاری 
مبتنی بر نفی و انکار فناوری ها، مورد ترديد قرار گرفته ش��ده و اقدام هايی برای مواجه مناس��ب با اين فناوری ها پيش روی 

خوانندگان قرار داده می شود. 

40. بی غ��م، زه��را. تربيت کودك آرام: راهنمای عملی برای داش��تن کودکانی آرام و پويا. تهران: به نش��ر. 1395. 
152ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز، کارشناسان 
کلمات کليدي: آموزش خانواده، آموزش و يادگيری، تربيت 

چکيده: مس��ائلی از قبيل اضطراب جدايی از والدين، اضطراب امتحان و رفتارهای وسواس��ی به ايجاد ناآرامی در کودکان 
می انجامد. بر عهده والدين اس��ت که با آش��نايی به مشکالت کودك در راه آرامش او قدم برداشته و عزت نفس و اطمينان 
خاطر را به کودك باز گردانند. کتاب حاضر به بررسی راه های برخورد با مشکالت سد راه کودك از جمله ترس و اضطراب، 

مراحل اجتماعی شدن و حس مسئوليت، لجبازی و ... می پردازد. 
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41. بی غم، زهرا. تربيت کودك ســازگار: راهنمای عملی برای داشتن کودکانی سالم و سازگار. تهران: به نشر. 1395. 
176ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: آموزش انفرادی، آموزش و يادگيری، اختالل های رفتاری 

چکيده: با گذشت زمان و افزايش سن کودك مشکالت او هم بيشتر می شود. بنا بر اين والدين در رويارويی با اين مشکالت 
نياز به کس��ب آگاهی های روانشناس��انه و مهارتی دارند. کتاب حاضر با بررسی اين مس��ائل، اطالعاتی در زمينه دير يا زود 
خوابيدن کودك، مش��کالت تغذيه، بد غذايی، ناتوانی در کنترل دفع و آداب طهارت، مش��کالت تکلم و هويت جنسی و ... 

عرضه می کند. 

42. بی غم، زهرا. تربيت کودك ســالم: راهنمای عملی برای پيشگيری و حل مشکالت دوران کودکی. تهران: به نشر. 
1395. 216ص. وزيری. 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: آموزش خانواده، خانواده، پيشگيری 

چکيده: تربيت کودك و شناخت موضوعات مربوط به سن او برای هر خانواده ای مهم است. نويسنده در اين کتاب، با توجه 
به تربيت کودك سالم در فصول گوناگون به آموزش های کودك، ويژگی های خانواده سالم، مشکالت مربوط به همساالن، 

تربيت دينی و...اشاره کرده است. 

43. پيوسته گر، مهرانگيز. تکنيك هاى ويژه در ارزيابی روانی کودکان. تهران: آوای نور. 1396. 256ص. وزيری. 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدي: آزمون ها، آسيب شناسی، روان شناسی خانواده 

چکيده: امروزه توجه به کودکان و اختالالت روانی مربوط به آن ها نقش پر رنگی يافته اس��ت. مشکالت کودکان از نقايص 
جس��مانی تا اختالالت رفتاری دايره وس��يعی را در بر می گيرد. بنا بر اين در کتاب حاضر س��عی ش��ده است مجموعه ای از 
تکنيک های تشخيصی و آزمون های تخصصی روان شناختی توصيف و تبيين شود. اين مجموعه به تشخيص مشکالت خاص 
کودکان مانند بيش فعالی، پرخاش��گری، يادگيری و اضطراب کمک می کن��د. در اثر پيش رو همچنين اصول کلی مصاحبه، 
مقاومت در ارزيابی، تکنيک های کالمی و غير کالمی و پرسشنامه های رفتاری در شناخت اختالالت رفتاری به بحث گذاشته  
شده است. اوتيسم، آزمون های فرافکن سنجش شخصيت و بررسی اختالالت شنوايی و بينايی از ديگر مطالب کتاب است. 

44. اس��عدی، سيده نگار/ اس��عدی، سيدحس��ن. حقوق متقابل اعضاى خانواده. تهران: انجمن اوليا و مربيان. 1395. 
592ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: حقوق، حقوق فردی و اجتماعی، خانواده، ازدواج 

چکيده: افراد يک جامعه با آش��نايی و رعايت حقوق خانواده می توانند خانواده های سالم، شاد، آرام و متعادلی را دارا باشند. 
نويس��نده در ده فصل، به عوامل زمينه ساز زندگی مشترك، ريش��ه يابی حقوق خانواده از آغاز تمدن و شاخصه های سالمت 
خانواده در عصر پس��امدرن اشاره می نمايد. مفهوم ازدواج، اقسام ازدواج و تعدد زوجات، تکاليف و حقوق زوجين، حقوق مالی 
و غير مالی زن در خانواده، حقوق ش��وهر بر زن، حقوق فرزندان بر والدين و حقوق والدين بر فرزندان، طالق و اقس��ام آن از 

ديگر مباحث کتاب است. 
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45. وفايی، اميره. خانواده آرمانی در قرآن وحديث. انعام جاپلقی. شهرری: سميع. 1395. 404ص. وزيری. 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم، يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: جامعه شناسی دين، ازدواج، حقوق فردی و اجتماعی 

چکيده: اسالم به خانواده به عنوان اولين بخش اجتماعی هر جامعه توجه ويژه داشته و بر حفظ آن تأکيد بسيار دارد. علما 
نيز در تربيت انسان نمونه به جايگاه وی در يک خانواده نمونه تأکيد دارند. بنابراين در کتاب پيش رو در تبيين اين زمينه به 
مفهوم خانواده، معيارهای ازدواج، اصول تربيتی حاکم در خانواده نمونه و جايگاه والدين و فرزندان در قرآن و حديث اش��اره 

شده است. 

46. منطقی، مرتضی. راهنمای والدين در استفاده فرزندان از فناوری های ارتباطی جديد: بازى هاى ويدئويی، رايانه اى. 
تهران: انجمن اوليا و مربيان. 1395. 460ص. وزيری. 

مخاطب: مشاور، هنرآموز، والدين 
کلمات کليدي: بازی و سرگرمی ، فناوری اطالعات و ارتباطات، راهنمای آموزشی 

چکيده: با وقوع انقالب اطالعاتی در عصر حاضر ش��اهد ظهور فناوری های نوين ارتباطی هستيم و تنها با افزايش شناخت 
از اين فناوری ها اس��ت که می توان مواجهه ای درس��ت در مقابل آن ها داش��ت. نويس��نده در اين کتاب به نقش بازی های 
الکترونيکی در عرصه اوقات فراغت، تاريخچه بازی های ويديويی-رايانه ای، آثار آن ها بر تندرس��تی، آثار شناختی بازی ها و 
نقش آن ها در تربيت و آموزش اش��اره کرده اس��ت. آثار فرهنگی و اجتماعی بازی ها، آثار اخالقی بازی  ها، القائات سياسی و 

عقيدتی بازی ها و راهنمايی اوليا در جهت استفاده بهينه فرزندان از ديگر مباحث کتاب پيش رو است. 

47. ش��ب افروزان، صغری/ اس��داللهی، حس��ن. روش هاى نظارت والدين بر فرزندان با نصب نرم افزارهاى 
کنترلی. تهران: وانيا. 1395. 190ص. وزيری. 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: اينترنت، رسانه های گروهی 

چکيده: بس��ياری از کش��ورهای در حال توس��عه برای باال بردن س��طح آموزش و پرورش خود به دنبال جايگزين کردن 
آموزش های الکترونيکی به جای آموزش های س��نتی هستند. به همين دليل نويس��ندگان کتاب برای حفظ امنيت فرهنگی 
کودکان و نوجوانان در اين فضای خاص، استفاده از نرم افزارهای کنترلی را پيشنهاد می کنند که به وسيله آن ها فرزندان در 

هنگام استفاده از آموزش رايانه ای، در مسيرهای مطمئن تری قرار خواهند گرفت. 

48. ابوطالبی احمدی، تقی. کاربرد روان شناســی در ازدواج موفق و روش همسردارى. تهران: انجمن اوليا و 
مربيان. 1395. 184ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: ازدواج، روان شناسی خانواده، خانواده 

چکيده: نويس��نده در کتاب حاضر با اس��تفاده از مباحث روانشناسی، در پی تبيين مس��ائل پيرامون ازدواج و خانواده است. 
تعريف خانواده و راز تش��کيل آن، ضرورت روان شناختی ازدواج، اهميت و کارکردهای ازدواج، روش های شناخت همسر قبل 
از ازدواج و جلسه خواستگاری و سؤاالت آن از جمله مباحث کتاب است. سن مناسب ازدواج و علل افزايش آن، انگيزه های 
ازدواج، خطاهای دوران آشنايی زوجين، آموزش های قبل از ازدواج و اهميت آن، معيارهای يک ازدواج موفق و رهنمودهای 

کاربردی برای زوجين در زندگی مشترك از ديگر مباحثی است که در کتاب به آن ها اشاره شده است. 
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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب  

49. گليان تهرانی، ش��هناز ...[و ديگران]. روش هاى افزايش هوش کودکان )روش های کليدی و کاربردی تقويت هوش 
کودکان(. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران. 1395. 326ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: روان شناسی خانواده، آموزش و يادگيری، علوم تربيتی 

چکيده: هوش، تفکر عاقالنه و رفتار مؤثر در محيط اس��ت و انواعی دارد. راهکارهای شناس��ايی کودکان با استعداد معموال با 
تس��ت های هوش انجام می ش��ود. اما روش های افزايش هوش کودکان کدام است؟ در کتاب حاضر برای شناسايی کودکان با 
استعداد و نحوه افزايش هوش آن ها راهکارهايی در 13 فصل بيان شده است. پرورش خالقيت، بازی های تقويت دقت و تمرکز، 
راهکارهای تقويت تکامل کودك و تحريک حس های نوزاد از جمله اين روش هاس��ت. ديگر روش های مورد نظر در اين اثر تا 
فصل پايانی، بازی های تقويت حواس، راهکارهای تقويت هوش زبانی، تقويت هوش رياضی، تقويت تفکر علمی و راهکارهای 

افزايش هوش ديداری و فضايی کودك است. 

50. حس��ينی، سيدمحمد/ جوکار، حبيب. هياهو براى هيچ! بررسی خش��م در خانواده و روابط زوجين. تهران: آوای نور. 
1396. 224ص. وزيری. 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: آداب معاشرت، هيجان، روان شناسی خانواده 

چکيده: کتاب پيش رو در زمينه خشم و تاثير آن در روابط زوجين سعی دارد خطرات جسمی يا روانی اين حالت را در زندگی 
مش��ترك بيان کند. در اين اثر ديدگاه های نظری پرخاشگری، روش های کنترل خشم و خشونت خانگی و آسيب های حاصل 
ازپرخاشگری، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. اما چه مهارت هايی مورد نياز است تا خشم کنترل شود؟ برای پيشگيری از 
تبعات ناتوانی در کنترل خشم بايد نسبت به آن آگاهی پيدا کرد. همچنين تًأمل در اين زمينه و تصميم به ابراز يا پنهان کردن 

آن نيز از ديگر مکانيسم های کنترل پرخاشگری و خشم است، که در اين اثر به آن ها اشاره شده است.

51. هنرمند، سعيد/ عربيان، امير نيما. افزايش مهارت های شغلی: آموزش نصب درب هاى اتوماتيك. تهران: مؤسسه 
فرهنگی هنری ديباگران تهران. 1395. 250ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: طراحی صنعتی، علم رايانه، نرم افزار رايانه ای 

چکيده: سيستم های در باز کن اتوماتيک يا خودکار برای رفاه و اهداف امنيتی ساختمان ها استفاده می شود.  اين سيستم روی 
انواع در های کشويی، لواليی، چند تکه، شيشه ای و کرکره ای کار می کند. در اين کتاب و در شش فصل، بخش ها و نحوه کار 
انواع درها بيان ش��ده است. همچنين قس��مت های اصلی يک در اتوماتيک دو لنگه يا بازويی که عبارتند از: موتور الکتريکی، 
برد الکترونيکی، شس��تی های کنترل دستی و ريموت، معرفی شده است. تشريح سيم کشی ها و تحليل مدار فرمان نيز از ساير 
مختصات کتاب حاضر است. با دقت در نقشه های ترسيمی اين کتاب می توان با منوی تنظيمات هر کدام از سيستم ها آشنا شد.

 

52. علی رضا زاده باقری، سمانه. آسان بر فضايی )آشنايی با فناوری نانو(. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 
84ص. رقعی. 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو 
پايه تحصيلی: دهم، يازدهم فنی و حرفه ای

کلمات کليدي: فناوری، فناوری و علوم تجربی، آموزش و يادگيری، داستان 

چکيده: کتاب حاضر در قالب داستان در پی معرفی فناوری نانو به کودکان و نوجوانان است. جريان داستان در کالس درس 
فناوری اتفاق می افتد و خواننده در جريان گفت وگوي معلم درس فناوری با دانش آموزان کالس، بيش��تر با فناوری نانو آش��نا 
می ش��ود. مسائل علمی که در داستان به آن ها اشاره می شود، خارج از جريان داستان، تشريح شده است. کتاب مصور است و 

در جای جای کتاب برای ارائه توضيحات بيشتر از تصاوير رنگی استفاده شده است. 

ده
وا

خان
ت 

ري
دي

م

مكاترونيك



ا    رف  و  و آموز متوس فنی و 

53. فريدونی برزآباد، داريوش. افزايش مهارت های شغلی: تعمير کار اتومبيل هاى سوارى بنزينی)درجه يک(. تهران: 
مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران. 1395. 564ص. وزيری. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم، يازدهم کاردانش 

کلمات کليدي: فنون و ابزار، خدمات امدادی 

چکيده: فن آوری و توليد خودرو در نوع خود پيچيده است. اين صنعت به شناخت قطعات، کار آن ها و همچنين در صورت نياز 
به تعمير و تعويض نياز دارد. مؤلف کتاب بر اس��اس همين اصول در 16 فصل و به طور مصور درباره ايمنی، موتورهای ديزلی، 
سيستم سوخت رسانی، شناخت و عيب يابی قسمت های گوناگون موتور خوروهای بنزينی صحبت کرده است. همچنين در ابتدای 
هر فصل با بيان الزامات دانشی، مهارتی، نگرشی يا محيط زيستی و معرفی منابع آموزشی در اين زمينه در يادگيری بحث ها تأکيد 

داشته است. از بخش های ديگر کتاب اشاره به الکترونيک خودرو، موتورهای دوگانه سوز، مالتی پلکس و طراحی خودرو است. 

54. کش��اورزی، احمد/ مرزبان راد، جواد. افزايش مهارت های ش��غلیIJS: راهنمــاى کاربردى عيب يابی و تعمير 
موتور سيکلت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران. 1395. 164ص. وزيری. 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: فنون و ابزار، طراحی، طراحی صنعتی 

چکيده: کتاب پيش رو عالوه بر معرفی قابليت ها و ارگونومی موتورسيکلت، در شکلی فنی بحث های شناخت قسمت های 
موتور را در نه فصل و به گونه ای مصور مطرح کرده اس��ت. موتورس��کلت نيز همانند ديگر وسايط نقليه متحرك به سيستم 
ترمز، سيستم انتقال قدرت، سوخت رسانی و سيستم تعليق مجهز است. بنابر اين ضروری است کاربر اين وسيله با کاربرد و 

کارکرد قسمت های مختلف آن آشنا و در صورت لزوم به عيب يابی مشغول شود. 

55. مظاهری تهرانی، اشرف ...[و ديگران]. آموزش جامع نرم افزار Sewer CAD جهت طراحی شبکه جمع آوری 
فاضالب. کاشان: مرسل. 1396. 278ص. وزيری. 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 
کلمات کليدي: آموزش و يادگيری، برنامه نويسی رايانه، نرم افزار رايانه ای 

چکيده: نرم افزار Sewer CAD در مدل سازی شبکه های جمع آوری فاضالب و نمايش گرافيکی شبکه کاربرد دارد. در 
اين کتاب با مباحثی مانند نصب و به  روزرسانی برنامه، آشنايی با پنجره اصلی، مراحل آغاز يک پروژه در نرم افزار و ابزارهای 
طراحی و ويرايش آش��نا خواهيد ش��د. همچنين پيرامون ويرايش��گرهای عناصر طراحی، Fa lexTable يا ابزار مديريت 
اطالعات، طراحی و مدل سازی توسط نرم افزار، روش های نمايش نتايج و کتابخانه مهندسی و مديريت آن مطالبی بيان شده 

 است. لوح فشرده همراه کتاب، حاوی نرم افزار و فايل های تمرينی است. 

56. لب��ش، علی رضا. لطيفه های زير خاکی: لطيفه هاى عرفانی: لطيفه هايی از تذکرةاالوليا. تهران: مؤسس��ه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1396. 122ص. رقعی. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: ادبيات کالسيک، حکايت، لطيفه 

چکيده: در اين کتاب حکايت هايی با اقتباس از «تذکرةاالوليا»ی عطار نيشابوری بازنويسی شده است. «او می بيند»، «از آن 
لحاظ»، «هيچ و پوچ» و «پولدار فقير» نام بعضی از اين حکايت هاست. حکايت «حال گيری» اين نکته را يادآوری می کند که 
مسلمانان در شبيه بودن به بزرگان دين نبايد به ظاهر اکتفا کنند. همچنين طنز بودن اين حکايت ها شادی را برای خواننده 

به ارمغان می آورد و او را با نکات عرفانی آشنا می کند. 

نثر ادبى و خاطره

مكانيك
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57. فردی، اميرحس��ين. يادداشت های يک نويسنده: وقتی پلك ها سنگين می شوند. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان. 1396. 72ص. رقعی. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم و يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: يادداشت، داستان های کوتاه، ادبيات نوجوانان 

چکيده: کتاب مجموعه ای از داس��تان های کوتاه است و مطالعه آن، نوجوانان را با مهارت نوشتن، بيشتر آشنا می کند. اين 
داستان ها درباره موضوع های مختلفی است که از آن جمله می توان به اين موارد اشاره کرد: مردم فلسطين و مبارزات آن ها، 
آم��دن بهار، يادآوری دوران کودکی، وظايف بچه ها در قبال والدين، ارزش کتاب و احترام به س��المندان و مراقبت از آن ها. 

داستان «وقتی پلک ها سنگين می شوند»، برنامه ريزی درسی و اجرای دقيق آن را به دانش آموزان گوشزد می کند. 

58. فردی، اميرحس��ين. يادداشت های يک نويس��نده: کاش می توانستم با مورچه ها حرف بزنم!. تهران: مؤسسه 
فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 80ص. رقعی. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم، يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: ادبيات فارسی، خاطره نويسی، نوجوانان 

چکيده: در اين کتاب نوجوانان با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا می شوند. کتاب شامل خاطراتی از کودکی نويسنده است 
که در آن از حياط خانه، باغچه و گلدان هايش، خوابيدن روی پشت بام، زيبايی زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ در يک خانه 
و احترام به آن ها س��خن می گويد. او از گرمای کشنده کوچه در تابستان، به علت قطع شدن درختان شکايت کرده و به ماه 

رمضان، ماه بهمن و پيروزی انقالب اسالمی اشاره می کند. 

59. درخشانی، مجيد. مجموعه نمايش نامه: امانت. تهران: عابد. 1396. 32ص. پالتويی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، هنرهای نمايشی 

چکيده: کتاب پيش رو حاوی دو نمايش نامه اس��ت.کج انديش، داس��تان کشاورزی اس��ت که با شکستن بيل خود نيازمند 

امانت گرفتن بيل همسايه می شود. او با خود فکر می کند که مرد همسايه يکدنده و کله شق است، به همين دليل از تصميم 
خود منصرف می ش��ود. اما هنگامی که مرد همس��ايه را می بيند حوادث داستان طور ديگری اتفاق می افتد. نمايش نامه ديگر 
« امانت» نام دارد. ش��خصيت های نمايش قاضی و پادش��اه هستند. داستان درباره رسوا شدن خيانت در امانت قاضی توسط 

پادشاه است. پادشاه با به طمع انداختن قاضی او را رسوا می کند. 

60. درخشانی، مجيد. مجموعه نمايش نامه: بازرس سؤال می پرسد. تهران: عابد. 1396. 32ص. پالتويی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، هنرهای نمايشی 

چکيده: در اين کتاب دو نمايش نامه دانش آموزی وجود دارد. اولی با نام « آب تازه» داس��تان روبه رو ش��دن دو سقای پير 
و جوان اس��ت. در طی داستان آن دو بر س��ر منش��أ آب که خانه داروغه و موضوعی بحث برانگيز است، مجادله می کنند. 
نمايش نامه دوم به نام « بازرس س��ؤال می پرس��د» در دوران پيش از انقالب اسالمی رخ داده است، معلم در کالسی با 15 
دانش آموز اس��ت که بازرس وارد ش��ده و از آن ها سؤال هايی درباره درس می پرس��د. معلم به دانش آموزی که نمی تواند نام 

آمريکا رادرست تلفظ کند، ايراد می گيرد و بازرس آن ها را آرام می سازد و از بقيه سؤاالتی می پرسد. 
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61. درخشانی، مجيد. مجموعه نمايش نامه: حاضر جواب. تهران: عابد. 1396. 32ص. پالتويی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، هنرهای نمايشی 

چکيــده: کتاب پيش رو ش��امل دو نمايش نامه به نام های «حاضر جواب»  و «گريه س��رباز» اس��ت. نمايش نامه اول با 
ش��خصيت های انوشيروان، وزيرش بزرگمهر و چند س��رباز در قصر به اجرا در می آيد. داستان گفت وگوی پادشاه و بزرگمهر 
را در فايده سحرخيزی و کامروايی روايت می کند. در نمايش نامه دوم، داستان پيرمردی را می خوانيم که مدتی است از پسر 
س��رباز خود خبر ندارد؛ تا اينکه نامه ای از او به دس��تش می رسد. پيرمرد نامه را به سربازی رهگذر می دهد تا برايش بخواند، 

اما سرباز با ديدن نامه به گريه می افتد. 

62. درخشانی، مجيد. مجموعه نمايش نامه: فکر پليد. تهران: عابد. 1396. 32ص. پالتويی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، هنرهای نمايشی 

چکيــده: اين مجموعه دو نمايش نامه دارد. در اولين اثر به نام « فکر پليد»  يک کفاش و پس��رش نقش آفرينی می کنند. 
پس��ر کفاش کارش را تمام می کند و به پدر يادآور می ش��ود که به قولش عمل کند. پدر می گويد نمی توانم زيرا پيشه ورانی 
مانند ما حق ندارند تحصيل کنند. با پی گيری پسر، شاه می گويد اگر خزانه در اثر جنگ خالی باشد و اين پسر به مخارج آن 
کمک کند باز اجازه باال آمدن از طبقه پايين را به او نمی دهم. «ساده دل» نمايش نامه کوتاه طنز دوم اين مجموعه است که 
در آن کدخدا مشغول شمردن پول هايش است. از شبلی می خواهد همه خانه های روستا را بشمارد و در مقابل آن پول بگيرد. 
ش��بلی می گويد چقدر می دهی؟ کدخدا معمواًل همه دستمزد کارگران را به آن ها نمی داده است و بقيه را خودش برمی داشته 

است. برای همين شبلی تصميم گرفت کاری کند که حقش ضايع نشود! 

63. درخشانی، مجيد. مجموعه نمايش نامه: نماينده مرموز. تهران: عابد. 1396. 48ص. پالتويی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: هنرهای نمايشی، نمايش نامه ها 

چکيده: در اين کتاب که با رگه های طنز است، پادشاه و يک وزير از طوالنی شدن جنگ با دشمن سخن می گويند. پادشاه از وزير 
چاره می جويد و او می گويد که دشمن پيشنهاد صلح دارد. ما بايد برای مذاکرات صلح نماينده ای انتخاب کنيم. وزير، کشاورزی را 
به عنوان نماينده  معرفی می کند. در زمان مذاکره نماينده کشور دشمن روی تخته سياه دايره ای می کشد. نماينده کشور اول می رود 
و خطی روی آن می کشد. آن ها تا جايی پيش می روند که نماينده دشمن به نادانی و شکستش اعتراف می کند. پادشاه خوشحال و 

نگران است. از کشاورز می پرسد تو واقعا کشاورزی يا دانشمند؟ مرد می گويد کشاورزم و می خواهم به خانه ام بروم و ... 

64. قاسمی، مسلم. نمايش نامه های مدرس��ه ويژه نوجوانان: مردى که براى انسان شدن آمده بود. تهران: مؤسسه 
فرهنگی مدرسه برهان. 1396. 96ص. رقعی. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم، يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: انواع ادبی، نمايش نامه ها، نوجوانان 

چکيده: اين کتاب جلد نخست از مجموعه دو جلدی «نمايش نامه های مدرسه» و حاوی پانزده نمايش نامه کوتاه است. نام برخی 
از اين نمايش نامه ها به اين ترتيب است: «يک تصميم»، «مردك چاپلوس»، «تازه مسلمان»، «همسفر عشق»، «راز بحرالعلوم» 
و مشتمل بر حکايات و گزيده های عرفانی و ادبی و داستان های تاريخی است. هر يک از اين نمايش نامه ها دربردارنده پيامی 
اخالقی و دينی است و قابليت اجرا در مدارس را دارد. نمايش نامه «مردی که برای انسان شدن آمده بود»، حکايتی تاريخی از 

دوران رسول اکرم )ص( است که رسم جوانمردی را تبليغ می کند. 
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65 قاس��می، مسلم. نمايش نامه های مدرسه ويژه نوجوانان: بهشت فروشــی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 
1396. 104ص. رقعی. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم، يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: انواع ادبی، نمايش نامه ها، نوجوانان 

چکيده: اين کتاب جلد دوم از مجموعه «نمايش نامه های مدرس��ه» اس��ت و دربردارنده پانزده نمايش نامه کوتاه از زندگی 
بزرگان دينی و تاريخ و علماست که از کتاب های داستان راستان، هزار و يک نکته اخالقی و ديگر کتب اخالقی و تاريخی 
گرفته ش��ده اس��ت. «راز يک اسم»، «پنداش��تم تو بيداری»، «جايگاه يک ملت» و «دعای مس��تجاب» نام بعضی از اين 
نمايش نامه هاس��ت. «راز يک اس��م»، روايت حکايتی تاريخی اس��ت از دوران حضرت علی )ع( که در آن نام پسربچه ای را 

«مات الدين» گذاشته اند، به معنای «مرگ دين». حضرت علی )ع( راز اين نام گذاری را کشف می کنند. 

66. رحمانی، محسن. سه نقالی. تهران: طاليی. 1396. 72ص. خشتی. 
مخاطب: دانشجومعلمان، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: شاهنامه، اقتباس ها، داستان های حماسی 

چکيده: کتاب «س��ه نقالی» ش��امل سه نمايش نامه است، که هر کدام يکی از داس��تان های کهن ايرانی را با بيانی جديد 
روايت می کنند. نمايش نامه اول «آرش» با دو شخصيت نقال و آرش، داستان تعيين مرزهای ايران در جنگ با توران را بيان 
می کند و دو داستان زيبای شاهنامه در دو نمايش نامه «زال و سيمرغ» با شخصيت های نقال، زال، سيمرغ، سام و ديگران و 

«هفت خوان رستم» با شخصيت هايی مانند نقال، رستم، رودابه، کيکاوس به زبانی جديد روايت می شوند. 

67. فيليپس، سم. گرايش هاى هنر مدرن. مانی فرسايی، هانيه رجبی. تهران: کتاب آبان. 1395. 154ص. وزيری. 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدي: تاريخ هنر، فعاليت های هنری، مکاتب هنری 

چکيده: مؤلف در کتاب مصور پيش رو ضمن بررس��ی ويژگی های هنر مدرن به دس��ته بندی چهار گانه مکاتب هنری نيز 
اشاره کرده است. بدوی گرايی، وجود گرايی، هيجان نمايی انتزاعی و پسا دريافت گرايی تعدادی از اين تقسيمات است. کتاب 
در پنج بخش پيدايش هنر مدرن، هنر مدرن در آغاز و ميانه سده بيستم تا قرن بيست و يکم را کاوش می کند. تصوير نمونه 

اثرهای هر دوره و نام هر هنرمند نشان دهنده تنوع و تغييرات سبکی و نگاه هنرمند است. 

68. احمدی، اردشير. اصول اوليه فيلم سازى. تهران: پرورش ذهن فرزام. 1395. 120ص. رقعی. 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدي: فيلم سازی، فيلمنامه نويسی، کارگردانی 

چکيده: امروزه فيلم س��ازی به عنوان صنعتی پردرآمد ش��ناخته می شود. کتاب پيش رو در پی تبيين مباحث ابتدايی مراحل 
پيش توليد فيلم س��ازی، مراحل توليد و مراحل پس توليد اس��ت. فيلمنامه، اس��توری برد، انتخاب بازيگر، انتخاب لوکيش��ن، 
کارگردانی، فيلم برداری، انواع دوربين، انواع لنز و لوازم فيلم برداری از جمله مباحثی اس��ت که در کتاب به آن ها اشاره شده 
اس��ت. نورپردازی، صدا ب��رداری و انتخاب ميکروفون، تدوين، اصالح رنگ، جلوه های وي��ژه، صداگذاری، تيتراژ و خروجی 

گرفتن نيز از ديگر مباحث کتاب حاضر است. 
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69. کتليف، س��وزی/ گرانويل، جنيفر. راهنماى انتخاب بازيگر براى سينما، تلويزيون و تئاتر. مسعود نقاش زاده. 
تهران: شرکت انتشارات ويژه نشر. 1396. 248ص. وزيری. 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز، کارشناسان 
کلمات کليدي: هنرهای نمايشی، فيلم سازی، سينما، بازيگران، تئاتر 

چکيده: انتخاب بازيگر، رکن اساسی و تعيين کننده در هر اثر نمايشی است. تعريف واژگانی انتخاب بازيگر و تاريخچه آن، 
نحوه ش��روع انتخاب مانند جلسات روخوانی متن و تمرين هايی برای شناخت بازيگر، تحليل نقش و نمونه هايی از آن، نحوه 
يافتن بازيگران و نقش مدير برنامه در اين امر، انتخاب بازيگران کودك، تعريف مدير انتخاب و نقش وی، بررس��ی س��وابق 
حرفه ای بازيگر، نحوه برنامه ريزی و برگزاری جلس��ات نشس��ت با بازيگران از بخش های مختلف کتاب حاضراند. واژه نامه ، 

الگوها و تمرين ها به پيوست آمده اند.

70. سليمان خانی، مهدی. کارگردانی فيلم مستند به زبان ساده. 1395. 104ص. رقعی. 
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کليدي: کارگردانی، فيلم سازی، هنرهای زيبا 

چکيده: نويس��نده در کتاب پيش رو در يازده فصل، چگونگی ساخت فيلم مس��تند را تبيين می نمايد. تعريف فيلم مستند، 
انواع فيلم مس��تند و روش های ساخت فيلم مستند و اصطالحات فيلم س��ازی مستند برخی از مباحثی است که در کتاب به 
آن ها اش��اره شده است. فاصله ميان دوربين و سوژه و انواع نما، زاويه های دوربين نسبت به سوژه، نماهای حرکتی از لحاظ 
ح��رکات دوربين بر محور ثابت، ترکيب بندی، نورپ��ردازی، تدوين و همچنين انواع دوربين و تجهيزات فيلمبرداری و دکوپاژ 

از ديگر موضوعات کتاب است. 

71. برگان، رونالد. گرايش هاى سينما. تورج سلحشور، الله ميرسيوندی. تهران: کتاب آبان. 1396. 154ص. وزيری. 
مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 

کلمات کليدي: سينما، فيلم سازی، هنرهای نمايشی 

چکيده: کتاب به پنج بخش س��ينمای صامت، دهه اول س��ينمای ناطق، س��ال های جنگ، سال های پس از جنگ و دهه 
شصت ميالدی و پس از آن تقسيم شده است و سبک ها و جنبش های مختلف سينما و پيش زمينه های تاريخی و اجتماعی 
آن ها را بررس��ی می نمايد. در هر فصل اطالعاتی درباره ويژگی های س��بک مورد نظر و شباهت ها و تفاوت های سبک های 
ديگر با آن، تاريخچه، آثار مهم، کارگردانان، بازيگران، تهيه کنندگان و فيلمنامه نويسان مهم آن سبک گردآوری شده است. 

72. معدنی پور، غالمرضا. مکتب هاى سينمايی. تهران: کتاب آبان. 1395. 208ص. وزيری. 
مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 

کلمات کليدي: هنر، هنرهای نمايشی 

چکيده: در اين کتاب نخس��ت زمينه های اجتماعی، سياسی، تاريخی و فرهنگی و فلسفی سينما در هر فصل آورده شده و 
س��پس با رويکرد به زمينه  پيدايش هنری آن مکتب سينمايی در هنرهای ديگر و چگونگی تاثير رشته های هنری زمينه ساز 
بر آن، ويژگی های مشترك، فرمی و محتوايی هر کدام پيوست و فهرست می شود. بعد از آن نمونه هايی شاخص از فيلم ها و 
فيلم س��ازان هر مکتب، به همراه داستانی از هر فيلم آورده می شود. در پايان هر فصل نيز داليل افول و سرانجام آن مکتب 

گفته شده است. 
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73. آقاجانپ��ور قاديکاليی، بهمن. آموزش هنر سوخت چرم (منبت و معرق چرم) جلدسازى اسالمی 2. نکا: 
مهربان نيکا. 1395. 170ص. وزيری. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، هنراسالمی 

چکيده: کتاب مصور حاضر در صدد معرفی کاربردی و عمومی هنر س��وخت چرم، هنری اس��المی برای زيباسازی جلد و 
صحافی، اس��ت. در اثر پيش رو پس از تعريف هنر س��وخت چرم، به روش تهيه و آماده سازی چرم، مقوا سازی، روش های 
انتقال نقش از جمله شيوه سوخت، شيوه معرق، اليه چينی يا نقاشی روی جلد اشاره می شود. همچنين در بخش های پايانی 

اين کتاب زندگی و آثار استادان اين هنر و واژه نامه مرتبط به عالوه ضمايم درج شده است. 

74. قربانی، فرانک. آموزش هنر کاشی شکسته. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان رشد. 1396. 44ص. رحلی. 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم کاردانش 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، طراحی 

چکيده: هنر کاش��ی شکسته تکنيکی اس��ت که با کنار هم قرار دادن واحد های مجزای کاشی، موزاييک يا شيشه و...يک 
هماهنگی ايجاد کرده و اثری هنری خلق می شود. در کتاب حاضر عالوه بر توضيح درباره ابزار و وسايل مورد نياز اين هنر 

به نمونه طرح های ساده و ترکيبی نيز اشاره شده است. 

75. آتکين، ژاك. آموزش فن و هنر سفالگرى: 250 نکته کاربردى. فرناز خوشبخت. تهران: کتاب آبان. 1396. 
160ص. وزيری. 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز، هنرجو
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش، يازدهم کاردانش 

کلمات کليدي: فعاليت های هنری، هنرهای تجسمی 

چکيده: کتاب پيش رو در چهار بخش با کمک تکنيک ها و جزييات، به کار با س��فال يا گل پخته اش��اره دارد. معرفی و 
ش��ناخت انواع گل، ابزارها، طراحی و کار با چرخ، تکنيک های ساخت و لعاب کاری از ديگر بخش های اين کتاب تصويری 

در زمينه هنر سفال است. 

76. طوافی، هنگامه. بافت مقدماتی فرش. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربيت. 1396. 120ص. رحلی. 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم کاردانش، يازدهم فنی و حرفه ای 
کلمات کليدي: صنايع دستی، قالی بافی، فعاليت های هنری 

چکيده: مقدمات بافت فرش در ارتباط با طراحی و نقاش��ی، دارای 5 اس��تاندارد مهارتی است. بافت و رنگرزی مقدماتی، 
طراحی و رنگ آميزی و طراحی نقوش هندس��ی از زمره اين استانداردهاس��ت. مؤلف در کتاب پيش رو ضمن آشنا ساختن 
هنرج��و با مهارت های مذکور، مباحث بهداش��ت محيط کار، انتخاب ابزار، رنگرزی و نگهداری ل��وازم کار و ... را نيز بيان 
می دارد. همچنين در اين اثر به منظور افزايش بازدهی آموزشی، کارهای عملی فردی و گروهی و مطالبی با عنوان «بيشتر 

بدانيد» گنجانده شده است. 

 صنايع دستى
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77. صحرانورد، محمد. خودآموز فنون قلمزنی: آموزش گام به گام فنون قلمزنی، معرفی کامل ابزار، تجهيزات و مواد 
مورد استفاده. تهران: مؤسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنری متن. 1396. 224ص. رحلی. 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: صنايع دستی، هنر 

چکيده: قلمزنی عبارت است از فنونی که به وسيله انواع قلم و چکش و از طريق کوبيدن، کندن و حجم سازی نقوشی روی 
فلز ايجاد شود. نويسنده در اين کتاب سعی دارد با آوردن تصويرها و تعاريف، فنون گوناگون اين هنر از جمله مشبک کاری، 

قلم گيری، طالگذاری و ... را به عالقه مندان نشان دهد. 

78. کريميان، معصومه. منبت کارى در روزگار تيموريان. اصفهان: گلدسته. 1396. 160ص. رحلی. 
مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 

کلمات کليدي: صنايع دستی، تاريخ هنر، هنراسالمی 

چکيده: منبت کاری ش��اخه ای از هنرهای سنتی، صنايع دستی و کنده کاری روی چوب است. تاريخچه توليد آثار چوبی در 
ايران به قبل از اسالم می رسد. نويسنده کتاب پيش رو با معرفی اين هنر در روزگار تيموريان، در حقيقت به معرفی وضعيت 
دوره ميانی_اس��المی اين هنر دست يازيده است. در اين اثر مصور نمونه های منبت کاری مسجد جامع بايزيد بسطام، رحل 

قرآن تاشويی و در گور مقبره سمرقند و ديگر انواع منبت کاری از جمله قلم زنی و معرق و تيشه زنی بررسی شده است. 

79. رادنيا، زيبا. نقاشی نقشه فرش. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربيت. 1396. 130ص. رحلی. 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم کاردانش 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، طراحی، صنايع دستی 

چکيده: در نقاش��ی نقش��ه فرش، با انتخاب آگاهانه رنگ می توان ارزش بصری و مادی دستبافته را ارتقا داد. نقاش ضمن 
توجه به دانش طراحی و رنگ آميزی می تواند با رعايت اصول ايمنی و بهداشتی، طرح های هندسی و جانوری يا رايج را در 
فرش به صورت رنگ و نقطه اجرا کند. کتاب پيش رو در 10 واحد کار و به وس��يله تصاوير مطالبی در زمينه های طراحی، 

آماده سازی مواد و ابزار رنگ آميزی، ترکيب رنگ ها و توانايی نقطه کردن طرح ها و ... را آموزش می دهد. 

80. آذرباش، فاطمه...)و ديگران(. کتاب کار و تمرين طراحی لباس. تهران: ويستاذر. 1396. 120ص. وزيری. 
مخاطب: هنرآموز، کارشناسان 
کلمات کليدي: لباس، طراحی 

چکيده: کتاب پيش رو در زمينه طراحی لباس و مد اس��ت.کتاب در بر دارنده اطالعاتی پيرامون اندازه اس��تاندارد دکمه و 
جادکمه، برندهای پوشاك زنانه و مردانه، برگزاری هفته مد در جهان و نمايشگاه های تجارت مد ومنسوجات است. همچنين 
در آن، کتاب های مرجع درسی و سايت های مفيد معرفی شده اند. تبديل انواع واحدها، استاندارد اندازه های بدن، ديکشنری 
انگليس��ی به فارس��ی پارچه، دانستنی های پارچه، متدهای چاپ اس��کرين، توضيحات رنگ، درز و کوك، عالئم اختصاری 

نگه داری لباس، انواع فيگور و صفحه آرايی آلبوم کار بخش های مختلف کتاب را شامل می شود. 
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در نقاش��ی نقش��ه فرش، با انتخاب آگاهانه رنگ می توان ارزش بصری و مادی دستبافته را ارتقا داد. نقاش ضمن 
توجه به دانش طراحی و رنگ آميزی می تواند با رعايت اصول ايمنی و بهداشتی، طرح های هندسی و جانوری يا رايج را در 
 واحد کار و به وس��يله تصاوير مطالبی در زمينه های طراحی، 

منبت کاری ش��اخه ای از هنرهای سنتی، صنايع دستی و کنده کاری روی چوب است. تاريخچه توليد آثار چوبی در 
ايران به قبل از اسالم می رسد. نويسنده کتاب پيش رو با معرفی اين هنر در روزگار تيموريان، در حقيقت به معرفی وضعيت 
اس��المی اين هنر دست يازيده است. در اين اثر مصور نمونه های منبت کاری مسجد جامع بايزيد بسطام، رحل 

ابزار، تجهيزات و مواد 

قلمزنی عبارت است از فنونی که به وسيله انواع قلم و چکش و از طريق کوبيدن، کندن و حجم سازی نقوشی روی 
فلز ايجاد شود. نويسنده در اين کتاب سعی دارد با آوردن تصويرها و تعاريف، فنون گوناگون اين هنر از جمله مشبک کاری، 

طراحى و دوخت



فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب  

81. فريمن، مايکل. ذهن عکاس: تفکر خالق در عکاســی ديجيتال. علی رضا بهارلو. تهران: کتاب آبان. 1396. 
262ص. خشتی. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، عکاسی 

چکيده: نويس��نده کتاب پيش رو با نگاه به موضوع نوآوری، عکاس��ی، عکاس و ارتباط آن ها سعی دارد به اهداف، اسلوب 
و فرايند عکاس��ی و خالقيت نهفته در آن اش��اره کند. اليه های موضوع، کليشه و کنايه، تعادل کالسيک، تقابل، قالب های 

تصويری، نورپردازی وترکيب بندی و نگاه از جمله مباحثی است که در اين کتاب مصور تبيين شده اند. 

82. اس��دالهی، مصطفی.  مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافيک در ارتباط تصويری طراحی پوستر. تهران: مؤسسه 
فرهنگی فاطمی. 1396. 132ص. رقعی. 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز  
کلمات کليدي: طراحی آموزشی، ارتباط تصويری، رسانه های گروهی 

چکيده: در کنار گسترش انواع نظام های رسانه ای، پوستر به دليل داشتن جنبه نمايشی همچنان رسانه ای جذاب و کاربردی 
در جهان اس��ت. در کتاب پيش رو به تدريس اصول طراحی پوس��تر در6 فصل از تعريف تا ترکيب بندی و صفحه آرايی به 

طريق مصور پرداخته شده است. 

83. شمخانی، محمد. فرهنگ نامه هنر. تهران: طاليی. 1396. 346ص. رحلی. 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 
کلمات کليدي: دايرة المعارف ها، هنرهای زيبا 

چکيده: کار فرهنگ نامه عرضه چکيده جامع و دقيق از مهم ترين مضامين و مفاهيم مربوط به يک موضوع است. کتاب 
پي��ش رو فرهنگ نام��ه ای در باب هنر و مرجعی از اصطالحات مربوط به هنره��ای زيبا به زبان روان و به کمک تصاوير 
رنگی اس��ت. در اين اثر پس از تعريف هنر به ارائه اطالعاتی از طراحی، نگارگری، چاپ، مجسمه س��ازی و س��ينما و...

پرداخته شده است. 

84. مهدی نژاد، جمال الدين. به سوى يك معمارى موفق: 17 گام براى دانشجويان معمارى. تهران: دانشگاه 
تربيت دبير شهيد رجائی. 1395. 300ص. خشتی. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: معماری، آموزش و يادگيری، طراحی 

چکيده: کتاب حاضر حاوی 17 گام در جهت پرورش معماران موفق اس��ت. تمرکز و تقويت اعتماد به نفس، ش��ناخت مواد 
در معماری و تقويت و ارتقای بنيه ذوقی در حوزه زيبايی شناس��ی از جمله گام هايی اس��ت که به آن ها اش��اره شده است. 
تهييج قدرت ابتکار و جس��ارت در طراحی، تأثير متقابل پديده های اثرگذار در ش��کل گيری کالبد معماری و مطالعه تصويری 
آثار گذش��تگان جهت درك اصول معماری در آن ها از ديگر مباحث کتاب اس��ت. همچنين در انتهای کتاب نمونه هايی از 

پيش طرح های معماری گردآوری شده است. 

فوتوگرافيك

گرافيك

مرجع

معماري



ا    رف  و  و آموز متوس فنی و 

85. رسولی نژاد، قدرت اله/ تاج الدينی، شاهين. جزئيات معمارى در ساختمان هاى مدرن. تهران: دانشگاه تربيت دبير 
شهيد رجائی. 1395. 312ص. رحلی. 
مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 

کلمات کليدي: معماری، طراحی، مهندسی 

چکيده: نويس��نده در کتاب حاضر به تکنولوژی های نوين مورد نياز س��اختمان های امروزی، خالقيت در نحوه به کارگيری 
مصالح، سبک س��ازی س��اختمان دربخش نازك کاری و توجه به زيبايی شناسی معماری در استفاده از مصالح اشاره می نمايد. 
کتاب در سه فصل تدوين شده است. در فصل اول انواع نماهای مدرن ساختمان و روش های اجرايی آن ها تشريح می شود. 
در فصل دوم انواع پوس��ته های داخلی س��اختمان شامل انواع سقف ها و کف های کاذب معرفی شده است و در فصل آخر در 

خصوص اجزای تکميلی مکانيکی و برقی ساختمان مانند آسانسور و باالبر بحث می شود. 

86 حسينی، سيدباقر/ سيدين خراسانی، سيده زهرا. دفتر اول: آجر در معمارى، زيبايی ها و کارايی ها. تهران: دانشگاه 
تربيت دبير شهيد رجائی. 1395 601ص. رحلی 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 
کلمات کليدي: معماري، معماري اسالمي، هنر و معماري اسالمي 

چکيده: يکی از مصالح دارای قدمت در س��اخت ابنيه در ايران خش��ت و آجر است. کتاب پيش رو در نه فصل تدوين شده 
اس��ت و در آن پيرامون تاريخچه آجر، آجرکاری و تيش��ه کاری، خش��ت و چينه و تحليل آجر از منظر زيبايی شناسانه بحث 
می شود. مشخصات فيزيکی آجر، تحليل عملکرد سازه ای آجر، عناصر سازه ای پايه با آجر يا همان آجرچينی های پايه و ابزار 
و وسايل مورد استفاده، از مباحث بخش های ديگر کتاب است. در انتها نيز نمونه هايی از آثار آجری معروف بررسی شده است.                                                             

87. اکلر، جيمز. زبان فضا و فرم: واژگان کاربردى در معمارى. علی ش��رقی، علی ياسر جعفری. تهران: دانشگاه 
تربيت دبير شهيد رجائی. 1395. 324ص. وزيری. 

مخاطب: دانشجومعلمان، هنرآموز 
کلمات کليدي: واژه نامه ها، معماری، طراحی 

چکيده: کتاب پيش رو در برگيرنده توضيحاتی پيرامون 156 واژه فنی معماری و طراحی اس��ت. نويس��نده در ابتدا برای 
هر واژه، معادل های آن را گردآوری کرده اس��ت، س��پس توضيحاتی آورده و آن را به طور کامل شرح می دهد. همچنين به 
معادل های انگليسی هر واژه در پانويس اشاره شده است. در ادامه يک يا چند بند، نمونه کار و تصوير آورده شده تا خواننده 

به صورت کاربردی با آن واژه آشنا شود. 

88. مريو، ميش��ل/ تروشو، آلن. شکل گيرى بنيادى و تکوين مبانی موسيقی 4. ميالد عمرانلو. تهران: آوند دانش. 
1396. 39ص. رحلی. 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: مبانی موسيقی، موسيقی 

چکيده: اثر حاضر جلد چهارم از دوره 9 جلدی « آموزش موس��يقی بر اس��اس استانداردهای آموزشی» است. مخاطبان در 
اين کتاب با تئوری موس��يقی، نت خوانی، ريتم خوانی، تمرين های آوازی و تربيت ش��نوايی به وسيله نوشتن ديکته موسيقی 
آش��نا می ش��وند. پيدا کردن عالمت مايه نما در گام های ماژور و مينور، عالمت کدا، مدوالسيون و گام های جديد و ... عنوان 

تعدادی از درس های کتاب پيش روست. 
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تهران: آوند دانش. 

 جلدی « آموزش موس��يقی بر اس��اس استانداردهای آموزشی» است. مخاطبان در 
اين کتاب با تئوری موس��يقی، نت خوانی، ريتم خوانی، تمرين های آوازی و تربيت ش��نوايی به وسيله نوشتن ديکته موسيقی 
آش��نا می ش��وند. پيدا کردن عالمت مايه نما در گام های ماژور و مينور، عالمت کدا، مدوالسيون و گام های جديد و ... عنوان 

 تهران: دانشگاه تربيت دبير 

نويس��نده در کتاب حاضر به تکنولوژی های نوين مورد نياز س��اختمان های امروزی، خالقيت در نحوه به کارگيری 
مصالح، سبک س��ازی س��اختمان دربخش نازك کاری و توجه به زيبايی شناسی معماری در استفاده از مصالح اشاره می نمايد. 
کتاب در سه فصل تدوين شده است. در فصل اول انواع نماهای مدرن ساختمان و روش های اجرايی آن ها تشريح می شود. 
در فصل دوم انواع پوس��ته های داخلی س��اختمان شامل انواع سقف ها و کف های کاذب معرفی شده است و در فصل آخر در 

 تهران: دانشگاه 

يکی از مصالح دارای قدمت در س��اخت ابنيه در ايران خش��ت و آجر است. کتاب پيش رو در نه فصل تدوين شده 
اس��ت و در آن پيرامون تاريخچه آجر، آجرکاری و تيش��ه کاری، خش��ت و چينه و تحليل آجر از منظر زيبايی شناسانه بحث 
می شود. مشخصات فيزيکی آجر، تحليل عملکرد سازه ای آجر، عناصر سازه ای پايه با آجر يا همان آجرچينی های پايه و ابزار 
و وسايل مورد استفاده، از مباحث بخش های ديگر کتاب است. در انتها نيز نمونه هايی از آثار آجری معروف بررسی شده است.                                                             

موسيقي



فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب  

89. حسنی، ليال/ معظمی، عاطفه. تکنيك هاى ايجاد بافت در نقاشی. همدان: ُسکر. 1395. 86ص. خشتی. 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 
کلمات کليدي: فعاليت های هنری، نقاشی 

چکيده: يکی از عناصر مهم هنرهای تجس��می که معموأل با حس المس��ه و س��پس بينايی در ارتباط است، بافت ناميده 
می ش��ود. در کتاب پيش رو ضمن طبقه بندی انواع بافت، انواع خط، س��طح، حجم و لکه گذاری به طور عملی و نظری نيز 

انواع بافت معرفی شده است. 

90. پوس��ت پرداز، محمدجواد/ رادفر، جمال. چگونه  طرح هاى ســه بعدى بکشيم و ببينيم. تهران: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان. 1395. 56ص. وزيری. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم، يازدهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: هنر، هنرهای تجسمی، نقاشی 

چکيده: نويس��ندگان کتاب مصور حاضر ضمن اشاره به ديد سه بعدی به عکاسی سه بعدی، نشانه های تشخيص فاصله و 
شيوه ديدن تصاوير سه بعدی اشاره کرده اند. استفاده از فن آوری سه بعدی کمک بسياری به هنر انسانی کرده است. اين فن 

را می توان حتی با نقوش ايرانی و کاشيکاری نشان داد. 

91. ليدزی، جان...[و ديگران]. هنر رنگ سازى براى استفاده آبرنگ، اکريليك و رنگ و روغن. فرناز خوشبخت. 
تهران: کتاب آبان. 1396. 180ص. وزيری. 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای، کاردانش 

کلمات کليدي: رنگ، رنگ آميزی

چکيده: در کتاب پيش رو س��ه نوع رنگ اکريليک، رنگ روغن و آبرنگ بررس��ی می شود. همچنين بيان می شود که رمز 
ترکيب موفق رنگ ها، در خلق حداکثر طيف رنگی از حد اقل تعداد رنگ نهفته است. نويسندگان اين کتاب مصور با آوردن 
نمونه رنگ ها و پالت ها، مقدمه ای بر تئوری رنگ ها ش��امل فام، ارزش و اش��باع رنگی را بررس��ی کرده اند. آن ها رنگ های 
اکريليک را برای نقاش��ی های خالقان��ه ايده آل می دانند. در اين کتاب همچنين تجهيزات نقاش��ی مانند انواع قلم مو و نيز 
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92. ضرغامی، اس��ماعيل/ س��ادات، سيده اشرف. شــاخصه هاى معمارى ايرانی _ اســالمی در مجموعه هاى 
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طراحی فضاهای مس��کونی فراهم آيد. تعريف معماری ايرانی-اس��المی، سير تاريخی تحول مسکن در تهران، تعريف مسکن 
سنتی و تعريف مسکن از ديدگاه اسالم و قرآن از جمله مباحث کتاب است. همچنين نويسنده به مفاهيم معماری ايرانی-اسالمی 
در بناهای س��نتی و شاخصه های اين نوع از معماری، انواع مجتمع های مسکونی و اصول حاکم بر طراحی فضاهای سنتی نيز 

اشاره می نمايد. 
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فيگور شکل گرفته و شامل يک صفحة فلزی و 16 قطعه مغناطيسی اعضای بدن است. با توجه به اصول حرکت بدن انسان، 
با جابه جايی قطعات مغناطيس��ی بر روی صفحة فلزی ساخت انواع فيگور از منظر تمام رخ امکان پذير می باشد. يکی ديگر 
از مزايای اين ماکت دارا بودن تخته طراحی و گيره نگهداری کاغذ است تا کاربر پس از ساخت فيگور به طراحی آن بپردازد. 

94. شرکت نارين افزار پويا. نرم افزار فروش بليت و صدور صورت وضعيت اتوبوس .تبريز : شرکت نارين افزار پويا . 
تاريخ انقضاي اعتبارنامه: 1400-02-31. 
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معرفــي: اين نرم افزار  با عنوان «س��فر 724» يک راهکار کامل و پويا در ام��ر «فروش بليت و صدور صورت وضعيت 
اتوبوس» برای تمامی ش��رکت های مس��افربری، پايانه های شهری و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور  ارائه 
کرده است. اين نرم افزار به شکل يک سامانه کامل و از طريق تارنمای )www.safar724.com(  در بستر اينترنت 
اجرا می ش��ود. نکات فنی و آموزشی در س��اختار اين برنامه به نحوی تدوين و به کار گرفته شده است که قابليت کاربرد 

به عنوان يک بس��ته نرم افزاری آموزشی-کاربردی را نيز فراهم می سازد.
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آرايان 
تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، ك. فاتحی داريان، پ. 

6، ط. اول. تلفن: 21669713440
آواى نور 

تهران: م. انقالب، خ. 12فروردين خ. شهيد نظری غربی 
پ. 99، ط. 2. واحد4. تلفن: 21669673550

آوند دانش 
ته��ران: پاس��داران، خ. گل نبی، خ. ناط��ق نوری، ك. 

بن بست طاليی، پ. 4. تلفن: 21228939880
انجمن اوليا و مربيان 

تهران: خ. س��پهبد قرني، نبش خ. س��ميه، س��اختمان 
عالقه مندان، ط. ده. تلفن: 21822842700

به نشر 
ته��ران: م. انقالب خ. کارگر ش��مالی باالتر از چهارراه 

نصرت کوچه طاهری پ. 16 ط. سوم. 
تلفن: 21889517400

پرورش ذهن فرزام 
تهران: بزرگراه رسالت، بين صياد شيرازی و استاد حسن 
بنای جنوبی، پ. 1152، انتش��ارات پرورش ذهن فرزام. 

تلفن: 21223020920
تخت جمشيد 

شيراز: فلکه شهرداری، خ. پيروزی، جنب بانک تجارت 
ش��عبه پيروزی، روب��ه روی مهمانپذير دري��ا، ط. اول، 

انتشارات تخت  جمشيد. تلفن: 71322454010
تيمورزاده 

ته��ران: م. هفت تير، خ. کريمخ��ان زند، پ. 111، ط. 
سوم شرقی، انتشارات تيمورزاده. تلفن: 21888090900

جيسا 
رودس��ر: خ. بس��يج، روبه روی پارك ملت، مرکز رش��د 
واحدهای فن آور )پارك علم و فناوری گيالن(، ط. دوم. 

تلفن: 13426161360
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی 

تهران: لويزان، خ. شهيد ش��عبانلو، دانشگاه تربيت دبير 
شهيد رجائی. تلفن: 21229700420

دانشگاهی کيان 
ته��ران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، ك. نوروز، پ. 27، 

واحد 1. تلفن: 21664117150
سرخابی 

ته��ران: م. انقالب، خ. کارگر ش��مالی، خ. قدر، پ. 11، 
واحد 5. تلفن: 21665615020

ُسکر 
همدان: م. پروانه ها، ب. هگمتانه، جنب مسجد شالبافان، 
ك. شهيد قاسمی، مجتمع پاسارگاد، بلوك c، واحد 15. 

تلفن: 81326768260
سمت 

تهران: بزرگراه جالل آل احمد، غرب پل يادگار امام)ره(، 

سازمان مطالعه و تدوين )سمت(. تلفن: 21442462600
سميع 

شهرری: بازار بزرگ ری، ط. اول، پ. 1/45. 
تلفن: 21559538080

شرکت انتشارات ويژه نشر 
تهران: خ. انقالب، خ. ش��هيد نجات اللهی )ويال(، کوچه 

هواپيمايی، پ. 1. تلفن: 21889100910
شرکت نارين افزار پويا

تبريز: خ ش��ريعتي جنوبي، خ والمان، ساختمان آرکا، پ 
51. تلفن: 04135573663 

صابرين 
تهران: خ فاطمي خ شهيد عليزاده)5( ك. مرجان پ. 1 

تلفن: 21889688900
طاليی 

تهران: خيابان طالقانی، خ سرپرست جنوبی، ك. پارس، 
پ. 11، واحد 2. تلفن: 21664830660

عابد 
تهران: خ. کارگر ش��مالی، خ. قدر، پ 4 واحد 1. تلفن: 

21665676270
عمو علوى 

قم: پرديسان، بلوار س��لمان، هزاره هفتم، مجتمع شيخ 
بهايی، بلوك يک، واحد 13. تلفن: 93965154290

کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
تهران: خ. بهش��تی. خ. خالد اسالمبولی. شماره 24-22. 

تلفن: 21887155450
کتاب آبان 

تهران: خيابان انق��الب، خيابان فخررازي، کوي فاتحي 
داريان، پ. 2، واحد 10. تلفن: 21669550120

کتاب جمکران 
قم: مس��جد مق��دس جمکران، س��اختمان اداری نيمه 
شعبان، انتشارات کتاب جمکران. تلفن: 25372543500

کتاب نيستان 
تهران: بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن بس��ت 

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

اصفهان: خ. مصلی جنوبی، باالتر از شيخ مفيد، روبه روی 
کوچه ش��هيد الچينانی )17(، ساختمان زنجانی، واحد 2 

)همکف(. تلفن: 31366372340
لوح سفيد 

تهران: م. خراس��ان، خ. خاوران، خ. اتابک، ك. حسينی، 
ك. خدادوست، پ. 10، واحد 1. تلفن: 21330025270

مرسل 
کاشان: خ. شهيد رجايی، خ. آيت اهلل مدنی، کوی فرخ 2، 

پ. 37. تلفن: 31554545130
مؤسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنرى متن 
ته��ران: خ. وليعصر، پايين تر از جمهوری اس��المی، خ. 

لقمان ادهم، بن. بوذرجمهر، پ. 24، مؤسسه متن. 
تلفن: 21664110160

مؤسسه رسام افزار نوين پارس
تهران: دارآباد، م دارآباد، )ايستگاه مدرسه(، خ. جواد 

سبکرو، بن بست قيدي، پ 3، واحد 7. 
تلفن: 02126152568

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 
تهران: خ.  انق��الب، بين خ. دانش��گاه  و ابوريحان، پ. 
1182، س��اختمان فروردي��ن، ط. 10، واحد 38. تلفن: 

21664860130
مؤسسه فرهنگی فاطمی 

تهران: م. فاطمی، خ. جويبار، خ. ميرهادی ش��رقی-پ. 
14 واحد2. تلفن: 21889455450

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
تهران: خ. سپهبد قرنی، نرس��يده به پل کريمخان زند، 

کوچه شهيد حقيقت طلب، شماره 8. 
تلفن: 21888003240

مؤسسه فرهنگی منادى تربيت 
تهران: خ. اس��تاد نجات الهی، پايين ت��ر از خ. طالقانی، 

کوچه بيمه، پ. 26. تلفن: 21888942960
مؤسسه فرهنگی هنرى ديباگران تهران 

تهران: ميدان انقالب، خيابان کارگر جنوبي نرس��يده به 
چهارراه لبافي نژاد پ. 1251. تلفن: 21664100460

مهدى سليمان خانی 
 کرج، مشگين دشت، بلوار ش��هيد تقی پناه، پ. 66. ط. 

سوم. تلفن: 93555339440
مهربان نيکا 

نکا: خ. انقالب، جنب مسجد زينبيه، آپارتمان آسمان، ط. 
5، واحد 9. تلفن: 11347236400

نارك 
تهران: خ. آزادی، ابتدای جمال زاده جنوبی، ك. رشتچی، 
پ. 25، واحد 7، انتشارات نارك. تلفن: 21664215290

نوروزى 
گرگان: خ. شهيد بهشتی، بازار رضا، ط. همکف. 

تلفن: 17322422580
نوشته 

اصفه��ان: خ. فلس��طين، صد مت��ر مانده ب��ه چهارراه 
فلسطين، پشت ايستگاه اتوبوس، ساختمان نويد.

تلفن: 31322264450
وانيا 

تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، 
پ. 63، ط. 3. تلفن: 21669611630

ويستاذر 
تهران: بزرگراه صدر، خروجی کاوه جنوب، خ. رزمجوبين، 

ك. زارع، پ. 37، ط. دوم. تلفن: 21226305180

نام و نشانى توليدكنندگان




