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مقدمه

امروزه ،كتابهاي كمكآموزشي و كمكدرسي در شمارگان بسيار بااليي به چاپ ميرسند و
در سطح گستردهاي هم مورد استفادة دانشآموزان قرار ميگيرند .اما متأسفانه ،بيتوجهي به
كيفيت و محتواي علمي و آموزشي اين كتابها ،بازار آشفتهاي به وجود آورده است .در نتيجه،
ضرورت دارد كه تمام توان توليدكنندگان اينگونه كتابها ،به سوي نيازهاي واقعي دانشآموزان
و پركردن خأل موجود هدايت شود.
وزارت آموزشوپرورش به عنوان يك نهاد فرهنگي مؤثر ،در هدايت پديدآورندگان (ناشران،
مؤلفان و مترجمان) به منظور توليد و انتشار كتابهاي آموزشي مورد نياز دانشآموزان و معلمان
ميتواند نقش عمدهاي ايفا كند .البته براي حركت در اين راه ،بايد به بررسي نيازهاي نسل
كودك ،نوجوان و جوان بپردازد و سپس آنها را به صاحبان قلم انتقال دهد و با اتخاذ سياست
تشويقي و حمايتي ،دستاندركاران را به سوي پاسخگويي به اين نيازها رهنمون شود.
وزارت آموزشوپرورش «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» را با هدف فوق به اجرا
گذاشته است .مجريان اين طرح ،براي سامانبخشي به وضعيت كتابهاي آموزشي و هدايت
پديدآورندگان آنها ،در مسير تحقق اهداف و سياستهاي كلي نظام آموزشوپرورش منطبق با
اهداف متعالي نظام مقدس اسالمي و همچنين منطبق با نيازهاي روز دانشآموزان ،معلمان و
اوليا ،چند حركت اساسي را در دستور كار خود قرار داده است كه عبارتاند از:
 .1اعالم استانداردهاي توليد كتابهاي آموزشي براي پديدآورندگان و اعالم نيازهاي
آموزشوپرورش و ارائة خدمات كارشناسي؛
 .2انتشار «كتابنام ة رشد» با هدف ارائة فهرست توصيفي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
دورة آموزش ابتدايي؛
 .3برگزاري دورهاي جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد با هدف كلي حمايت ،هدايت و پشتيباني
از فعاليت پديدآورندگاني (ناشران ،مؤلفان و مترجمان) كه در جهت اهداف برنامههاي آموزشي
و درسي آموزشوپرورش فعاليت ميكنند.
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 كتابنامة رشد

در سالهاي اخير ،شاهد توليد و انتشار آثار متنوع و متعددي در زمينههاي علمي و آموزشي
براي استفادة دانشآموزان و معلمان بودهايم .اين آثار چنانچه طي حركتي برنامهريزي شده و
مطابق با موازين علمي منتشر و ارائه شوند ،به يقين در تأمين منابع مطالعاتي مخاطبان نقشي
بسزا خواهند داشت.
از سوي ديگر ،شناسايي و طبقهبندي كتابهاي علمي و آموزشي موجود ميتواند قدمي در
راه توسعة محيط آموزشي و تقويت فرايند ياددهي ـ يادگيري محسوب شود و به منزلة ابزاري
كارامد در تقويت نظام آموزش كشور باشد.
يكي از قدمهاي مهم و مؤثر در جهت رسيدن به اهداف فوق ،شناسايي كتابها و آثار علمي
و آموزشي مرتبط با برنامههاي درسي و معرفي توصيفي آنها به هنرجويان و هنرآموزان
فنيوحرفهاي و كاردانش است .مجموعهاي كه در پيشرو داريد ،با توجه به اين رويكرد
تهيه شده است .در اين زمينه ،ذكر چند نكته ضروري است.

ت توصيفى كتابهای آموزشى
 .1فهرس 

كتابنامة رشد ،سلسلة نشريات ادواري است كه براساس برنامهاي مشخص منتشر ميشود و به
معرفي توصيفي كتابهاي آموزشي مورد تأييد شوراي سامانبخشي كتابهاي آموزشي دورههاي
آموزش ابتدايي ،راهنمايي ،متوسطه و دورة آموزش فنيوحرفهاي و كاردانش ميپردازد.
هدف از انتشار كتابنامة رشد ،پشتيباني از كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي
برنامههاي درسي براي ارتقاي دانش ،معلومات و گسترش محيط يادگيري هنرجويان است.

 .2منابع و محدودة كار

فهرست كتابشناسي حاضر با مراجعه به نشريههاي كتاب ماه ويژة كودك و نوجوان« ،ماهنامة
كتاب» خانة كتاب ايران ،شناسايي و سپس تهي ه شده
تخصصي اطالعرساني و نقد و بررسي ِ
و مراحل بررسي را گذرانده است .محتواي اين كتابها از نظر ارتباط با موضوعهاي محتواي
درسي دورة آموزش فنيوحرفهاي و كاردانش ،بررسي و اطالعات توصيفي آنها خالصه و به
شكل نهايي درآمده است.
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 .3برنامة توليد كتابنامههاي رشد در دورة آموزش متوسطه
(نظري ،فنيوحرفهاي ،كاردانش)
كتابنامه

سال انتشار

پوشش

جلد هشتم

نيمة اول 1388

كتابهاي چاپ اول 1387

جلد نهم

نيمة اول 1389

كتابهاي چاپ اول 1388

جلد دهم

نيمة اول 1390

كتابهاي چاپ اول 1389

جلد يازدهم

نيمة اول 1391

كتابهاي چاپ اول 1390

جلد دوازدهم

نيمة اول 1392

كتابهاي چاپ اول 1391

جلد سيزدهم

نيمة اول 1393

كتابهاي چاپ اول 1392

جلد چهاردهم

نيمة اول 1394

كتابهاي چاپ اول 1393

جلد پانزدهم

نيمة اول 1395

كتابهاي چاپ اول 1394

جلد شانزدهم

نيمة اول 1396

كتابهاي چاپ اول 1394

جلد هفدهم

نيمة اول 1397

كتابهاي چاپ اول 1396

 .4ادامة كار

از آنجا که قرار است انتشار مجموعة کتابنام ة رشد به مرور ادامه یابد و کتابهای معرفی
شده به نحو مؤثری به معلمان و دانشآموزان سراسر کشور معرفی شوند ،به همکاری و پشتیبانی
گستردة ناشران و سایر پدیدآورندگان نیازمندیم .از همة ناشران و پدیدآورندگان کتابهای آموزشی
دعوت میکنیم ،کتابهای چاپ اول ساالنة خود را در دورههای پیشدبستانی ،ابتدایی ،راهنمایی
 ،متوسطه وفني وحرفه اي وكاردانش به دبیرخانهی طرح سامانبخشی کتابهای آموزشی به
آدرس :تهران ،پل كريم خان زند خیابان ایرانشهر شمالی ،دفتر انتشارات کمکآموزشی پالك ،266
دبیرخانة طرح سامانبخشی کتابهای آموزشی ارسال دارند.
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 .5همکاران

کارشناسان و هنرآموزاني که در کارشناسی و روند تولید این مجموعه (جلد حاضر) از نظرات و همکاریهایشان
بهره بردیم عبارتاند از:
 كارشناسان گروههاي درسي دفتر
برنامهريزي درشاخة فنيوحرفهاي و كاردانش:
 حوزة آموزشي برق:

محمود صموتي
محمدحسن اسالمي
 حوزة آموزشي مكانيك:
محمدعلينيكنام
داود نجفزاده
احمد آقازاده هريس
احمدرضا دورانديش
محمدحسینقاسمیافشار
 حوزة آموزشي مواد:
طیبه کنشلو
 حوزة آموزشي كشاورزي:
سعيد بديعي
حمید احدی
میرمحمدشاملو
حسین اکبرلو
 حوزة آموزشي عمران:
مالك مختاري
 حوزة آموزشي كامپيوتر:
محمدرضا شکرریز
 حوزة آموزشي مديريت خانواده:
سيد رحمان هاشمي
محبوبه خلفي
مهرانگيز دژآگاه

سيدمحمد سعيد بنيهاشميان
 حوزة آموزشی تربیتبدنی:
معصومه رضوانفر
 حوزة آموزشی بهداشت و کودکیاری:
معصومه صادق
 حوزة آموزشی حسابداری و بازرگانی:
کبری نورشاهی
 حوزة آموزشی ریاضی فنی:
فرشته زینیوندنژاد
 حوزة آموزشي هنر:
احمد نوري
سید همایون موسوی
خديجه بختياري
بشري گلبخش
پرستو آريانژاد
فاطمه صنعتي
 كارشناسان گروههاي درسي آموزشوپرورش
درشاخة فنيوحرفهاي و كاردانش:
 حوزة آموزشي برق:

هادي عابدي
 حوزة آموزشي عمران:
عبادهلل همتي
مجید شجاعی
 حوزة آموزشي كشاورزي:
عبدالرضا ولی محمدی
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جالل قاسمی

 حوزة آموزشي کامپیوتر:

نیلوفر بزرگ نیا
 حوزة آموزشی مدیریت خانواده:
معصومه علیزاده
 حوزة آموزشي مکانیک:
شهرام امینیان
 حوزةآموزشی مواد:
رابعه شیخ زاده
 حوزة آموزشی تربیت بدنی:
علی شاه محمدی
 حوزة آموزشی بهداشت و کودکیاری:
معصومه علیزاده
 حوزةآموزشی حسابداری و بازرگانی:
بیتا بیات
 حوزة آموزشي هنر:
فریبا سوسن آبادی
بهار روحانی
شادی جلیلیان
محمدرضاطهماسبپور
شادی خرازی زاده
خدیجه آجورلو
ماندانا منوچهری
عزیز علی عباس آبادی
 كارشناسان دفتر انتشارات کمکآموزشی:
 حوزة آموزشی برق:

شهرام نصیری سوادکوهی

شهرام خدادادی

 حوزة آموزشي مکانیک:

محمدلطفینیا
کیومرث قاجاریه
حسن عبداهللزاده
امیر لیالزمهرآبادی
مهدی ثنایی عالم
 حوزة آموزشي هنر:
داریوش معدبیان
سید محسن هاشمی
قطب الدین صادقی
رضا مهدوی
مجید نیکویی
محسن حسنپور
ویدا تقوایی
 حوزة آموزشي بهداشت و کودکیاری:
سارا فرجاد
 حوزة آموزشی مواد:
اعظم صفاری
مریم ابراهیمی
حسن خوشبخت
 حوزةآموزشی کشاورزی:
ابوالفضل قلی بیگی
علیرضا دهرویه
 حوزة آموزشی ریاضی فنی:
اسماعیلبابلیان
 حوزة آموزشی تربیت بدنی:
حمیده نظری
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 .6شیوة استفاده

برای استفاده از اطالعات موجود در این «کتابنامه» میتوان به نمایههای کتاب مراجعه کرد.

2

1

.1

انصاري ،حسين و...

4

5

-

جهاد دانشگاهي
مشهد ـ 1389

پاية تحصیلی :دوم و سوم فني حرفه اي
و كا ردانش و هنرآموز

يوحرفهاي
شاخة آموزشي :فن 
و كا ردانش

8

3

آبياري عمومي

6

316

7
قطع :وزیری

10

11

گروه آموزشي :کشاورزي

رشتة تحصيلي :امور زراعت

9

12

کلمات کلیدی :عمليات آبياري  ،منابع آب  ،آموزش کشاورزي  ،روشهاي آبياري  ،خاک ،
اندازهگيري جريان آب

13

چكيده :تمام گياهان براي ادامة حيات به ميزان معيني از آب نياز دارند که از زمان کاشت تا برداشت محصول در زمانها و
نوبتهاي معين و با ميزان متفاوتي ميبايد به گياه داده شود .کتاب حاضر با عنايت به اين موضوع ،به شرح اصول و عمليات
آبياري پرداخته و به جنبههاي آموزشي و آزمايشگاهي مسائل مرتبط با آبياري نيز اشاراتي کرده است« .اصول و مباني تئوري
آبياري» و «عمليات آزمايشگاهي و ميداني آبياري» دو بخش اصلي کتاب هستند که عنوانهاي برخي از مطالب آنها از اين
قرارند؛ منابع آب و کشاورزي در جهان و ايران؛ آبياري و روشهاي تأمين آب؛ روابط آب و خاک و گياه؛ نياز آبي گياهان؛ آشنايي
با روشهاي آبياري؛ اندازهگيري ضرايب ديناميکي خاک؛ اندازهگيري جريان آب.
		
 .1شمارة مدخل

				
 .2مؤلف

 .3عنوان کتاب

			
 .4مترجم

		
*

 .5ناشر ،محل نشر ،سال نشر

 .6تعداد صفحات

		
 .7قطع

 .8پایة تحصیلی			

 .9شاخة آموزشی

 .10رشتة تحصیلی	

 .11کلمات کلیدی			

 .12چکیده
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 . 1انصاري ،حسين و[ ...ديگران] .آبياري عمومي .مشهد :جهاد دانشگاهي 316 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور زراعت
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :عمليات آبياري  ،منابع آب  ،آموزش کشاورزي  ،روشهاي آبياري  ،خاک ،
اندازهگيري جريان آب
چکيده :تمام گياهان براي ادامة حيات به ميزان معيني از آب نياز دارند که از زمان کاشت تا برداشت
محصول در زمانها و نوبتهاي معين و با ميزان متفاوتي ميبايد به گياه داده شود .کتاب حاضر با
عنايت به اين موضوع ،به شرح اصول و عمليات آبياري پرداخته و به جنبههاي آموزشي و آزمايشگاهي
مسائل مرتبط با آبياري نيز اشاراتي کرده است« .اصول و مباني تئوري آبياري» و «عمليات آزمايشگاهي
و ميداني آبياري» دو بخش اصلي کتاب هستند که عنوانهاي برخي از مطالب آنها از اين قرارند؛
منابع آب و کشاورزي در جهان و ايران؛ آبياري و روشهاي تأمين آب؛ روابط آب و خاک و گياه؛ نياز
آبي گياهان؛ آشنايي با روشهاي آبياري؛ اندازهگيري ضرايب ديناميکي خاک؛ اندازهگيري جريان آب.

 . 2داسبرگ ،ساموئل و اور ،دني .آبياري قطرهاي * .عبدالمجيد لياقت  ،مازيار ماليي .تهران:
دانشگاه تهران 214 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور زراعت
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آبياري قطرهاي  ،آبياري فضاي سبز  ،خاک  ،مديريت سيستمها
چکيده :آبياري قطرهاي عبارت است از پخش آب از منبع نقطهاي و يا خطي (قطرهچکان) ،روي
سطح و يا زير سطح زمين و تحت فشار پايين که موجب خيسشدگي موضعي سطح خاک ميشود.
کتاب حاضر ضمن پرداختن به تاريخچه ،ويژگيهاي آبياري قطرهاي و محاسن آن ،اين مباحث را
شرح ميدهد :آبياري فضاي سبز و آبياري گياهان حساس؛ محدوديتهاي آبياري قطرهاي؛ تجهيزات
سيستمقطرهاي؛ رژيم آب و نمک در خاک؛ طراحي سيستم قطرهاي؛ پايش و مديريت سيستمهاي
قطرهاي؛ کاربردهاي عملي و آبياري قطرهاي.

 14فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 3ماير ،رالف و شار ،آندرياس .آسيبهاي فوتبال :پيشگيري و درمان .عباس جعفري .تهران:
ورزش 136 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آسيبهاي شايع در فوتبال  ،درمان آسيبديدگي  ،آموزش تربيت بدني
چکيده :آسيبديدگي در فوتبال ،حادثهاي است كه هر بازيكن حداقل يكبار آنرا تجربه كرده است.
اين كتاب ضمن بررسي آسيبهاي شايع در فوتبال ،شيوة برخورد با آسيبهاي گوناگون را در قالب
اقدامات درماني اختصاصي بر پاية مطالعات و بررسيهاي علمي ،آموزش ميدهد .انواع آسيبها و
برخورد با آنها و اقدامات فيزيوتراپي و اورژانسي ،از اهم مطالب كتاب هستند كه براي پيشگيري و
درمان آسيبهاي ورزشي ميتوان از آنها بهره گرفت.

 . 4آشپزي آسان گريل و باربكيو .اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ 100 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش آشپزي  ،گوشت  ،ميگو  ،ساالد  ،دسر
چکيده :اين کتاب حاوي بيش از  100دستورالعمل پخت غذا بهوسيلة باربکيو و گريل ،از قبيل
ماهي ،ميگو ،مرغ و گوشت ،و نيز تهية ساالد و دسر است .دستورالعملها با توضيحات قدم به قدم و
تصويرهاي رنگي همراه هستند.
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 . 5آشپزي با پنير .فريده جهانگيري .تهران :بين المللي حافظ 76 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش آشپزي  ،پخت غذا با پنير  ،ارزش غذايي
چکيده" :پنير" غذايي مقوي به شمار ميرود که سرشار از پروتئين ،کلسيم و ويتامينهاي  Aو D
است .کتاب حاضر دستور پخت انواع غذاهاي لذيذ را با پنير که شامل پيشغذاها ،غذاهاي اصلي و
دسرهاست ،بهطور کامل شرح ميدهد و روشهايي را نيز براي طرز مصرف پنير ارائه کرده است .کوفته
قلقلي با طعم پنير ،زيتونهاي پنيري ،پيتزاي پنيرآبي ،پاي گوشت و پنير ،ساندويچ پنير ،کلوچة پنير،
فوندوي پنير ،کيک پنيري و دسر پنير ،از جمله غذاهايي هستند که طرز تهية آنها در کتاب آمده است.

 . 6جويس ،جري .آفيس  .2007تهران :نص 416 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آفيس  ، 2007ورد  ،اکسل  ،پاورپوينت  ،ايمنسازي درآفيس  ،آموزش رايانه
چکيده :کتابي که تصوير آن را مشاهده ميکنيد ،براي آشنايي مخاطب ،با برنامههاي آفيس نوشته
شده و شامل اين مباحث است :کار در آفيس ،کارهاي متداول در آفيس ،خواندن و ويرايش متن ورد،
قالببندي در ورد ،کار در اکسل ،تحليل و نمايش داده در اکسل ،ايجاد نمايش با پاورپوينت ،ارائة
نمايش با پاورپوينت ،کار با پيام در آوتلوک ،شخصيسازي و ايمنسازي در آفيس .کتاب آفيس 2007
کتابي است با برنامة ساده و واضح و بدون آنکه در آن از اصطالحات فني بکار رفته باشد؛ و با آوردن
نکتههايي ،مخاطب را با برنامههاي متداول آن آشنا ميسازد.

 16فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 7فارن ،بيل و پوند ،روبين .آمادگي بدني كامل براي بسكتبال * .عليرضا زماني و[ ...ديگران].
تهران :ورزش /بامدادكتاب 240 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفه اي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تمرينات آمادگي بدني  ،جدول زمانبندي  ،بسکتبال  ،آموزش تربيت بدني
چکيده :کتاب حاضر حاوي جديدترين روشهاي اثبات شده براي آن است که ورزشکاران را از
طريق تمرينات آمادگي بدني به مراحل باالتر و پيشرفتهتري رهنمون شوند .کتاب هشت فصل دارد و
عنوانهاي آنها بدين شرح است :آزمونها و ارزشها؛ گرم کردن و انعطافپذيري؛ آمادگي؛ قدرت؛
توان؛ سرعت؛ چابکي؛ جدول زمانبندي آمادهسازي.

 . 8موزنيپو ،سعيد .آموزش  .LOGoتهران :كيفيت 154 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :برق
* رشتة درسي :الكتروتكنيك
* پاية تحصيلي :سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش LOGO
چکيده ،logo :يک کنترل کننده کوچک و ارزان قيمت ميباشد که به آن  mini plcنيز ميگويند و
بر اساس برنامه هاي که به آن داده شده است ،سيگنالهاي ورودي را پردازش نموده و دستورات الزم
را به خروجيها ميدهد .از لوگو ميتوان جهت کنترل فرآيندهاي خانگي و صنعتي کوچک استفاده نمود.
در مجموعة حاضر تالش شده تا آموزش  logoبا زباني ساده به صورت کاربردي و مطابق استاندارد
آموزش و پرورش براي هنرآموزان و هنرجويان ارائه شود.
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 . 9قليپو ر ،علياصغر .آموزش ( POWER POINTمهارت .)6تهران :پيام دانش روز،1388 ،
 88ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش پاورپوينت  ،نمايش اطالعات  ،نمودار  ، slide master ،آموزش رايانه
چکيده" :پاورپوينت" نرمافزاري از گروه  officeاست .برنامهاي است که براي نمايش اطالعات
به صورت متن ،فيلم ،تصوير ،نمودار و صوت بهکار ميرود .اينکه چگونه وارد محيط اين نرمافزار
شويم و چگونه از برنامة آن يک ميانبر ايجاد کنيم ،در درس اول آمده است .و در درسهاي بعدي نيز

اين مباحث ارائه شدهاند :نوار ابزار استاندارد و نوار ابزار فرمت؛ مديريت فايل و اساليد؛ فرمتدهي و
قالبدهي اساليدها؛ نوار ابزار ترسيم؛ انواع نمودار؛ رسم چارت سازماني و رسم جدول؛ slide master؛
حرکت و انيمیشن.

 . 10قليپور ،علياصغر .آموزش ( WORDمهارت .)3تهران :پيام دانش روز 184 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش ورد  ،تايپ و صفحهبندي  ،واژهپرداز  ،آموزش رايانه
چکيده« :واژهپرداز» نرمافزاري است که توانايي ايجاد واصالح متن به حالت التين و فارسي و
همچنين توانايي پردازش کلمات را دارد .به عبارت ديگر ،کلمات را کنترل و وارسي ميکند و از طريق
آن ميتوان عکس ،تصوير ،صوت و فيلم را در صفحه و در کنار متن درج کرد .کتاب در  15درس
به مباحث آموزش ورد پرداخته است .در درس اول ،خوانندگان با کاربرد واژهپرداز ورد و انواع آن آشنا
ميشوند و در ادامه به چگونه وارد شدن به محيط اين نرمافزار ،مشخصات محيط کاري آن ،نحوة
ذخيرة يک سند با يک نام مشخص ،کار دکمههاي نوار ابزار استاندارد در ورد ،مراحل ايجاد متن چند
ستوني ،نحوة ايجاد کادر دور يک متن ،جابهجايي شکل رسم شده ،ايجاد سرصفحه و پاصفحه ،استفاده
از پيشنمايش چاپ ،حاشيهگذاري ،ترازبندي و ايجاد تورفتگي آشنايي پيدا ميکنند.

 18فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 11باوي ،اميد و حسيني ،محمدحسن .آموزش تصويري گامبهگام اينترنت  .2010تهران:
عابد 328 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :اينترنت  ،مديريت فايل  ،پستالکترونيک  ،وبالگ  ،آموزش رايانه
چکيده :اينترنت را ميتوان شبکهاي عظيم و متشکل از ميليونها رايانه در سراسر جهان دانست که
از شبکههاي متفاوت با کاربران گوناگون و داراي اهداف محاسباتي متعدد بهوجود آمده است .ولي در
نهايت به صورت يک شبکة جهانشمول واحد درآمده و در مقياس جهاني به هم متصل شده است.
کتاب حاضر نقش مهمي را در ارتباط داخلي و بينالمللي ايفا ميکند ،و اهم مباحث خود را با شيوة
آموزش گام به گام به شرح زير جمعبندي نموده است :شروع کار با اينترنت ،جستجو ،مديريت فايلها،
پستالکترونيک ،گفتگوي اينترنتي ،آشنايي با وبالگ  ،وبالگنويسي و خدمات الکترونيکي.

ي سروستاني .تهران :عابد،1389 ،
 . 12مكفدريز ،پل .آموزش تصويري ويندوز  .7فاطمه شفيع 
 336ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ويندوز  ، 7ويرايش اسناد  ،پخش موسيقي  ،ارسال و دريافت ايميل  ،ايجاد امنيت ،
آموزش رايانه
چکيده« :ويندوز  »7سيستم عاملي است با يک مجموعه ابزار ،برنامه و منبع ،و کتاب حاضر آن را به
شکل تصويري و به زبان ساده و روان به مخاطب آموزش ميدهد .کتاب مباحث خود را از شروع کار
با ويندوز  7آغاز ميکند و با «سفارش کردن» اين سيستم به پايان ميبرد .راهاندازي و کار با برنامهها،
توليد و ويرايش اسناد ،کارکردن با تصوير ،پخش کردن موسيقي و ديگر فايلهاي صوتي و تصويري،
کارکردن با فايلها ،اتصال به اينترنت ،ارسال و دريافت ايميل و ايجاد امنيت در ويندوز ،از ديگر مباحث
کتاب هستند.
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 . 13موسوي ،ايرج .آموزش توليد محتوي الكترونيكي .تهران :آواي مسيح 88 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم پيش دانشگاهي  ،فني حرفهاي و كاردانش و هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :نرمافزار مالتي مديا بيلدر  ،توليد فيلم  ،ويرايش صدا  ،آموزش رايانه  ،مديريت
کالس  ،اجرا pdf
چکيده :يکي از نرمافزارهاي مهم و کاربردي در آموزش و پرورش براي ارائة محتواي درسي ،نرمافزار
«مالتي مديا بيلدر» است که در اين کتاب سعي شده است ،کار با آن بهصورت مرحلهاي و در قالب
اين سرفصلها به مخاطبان آموزش داده شود .1 :توليد پروژة مالتي مديا بيلدر؛  .2کار با نرمافزارهاي
کمکي .براي رسيدن به اهداف آموزشي در مدرسة هوشمند ،به نرمافزارهاي ديگري مثل «Quiz
 »Builderو يا نرمافزارهاي توليد فيلم و ويرايش صدا نيز نياز است که در انتهاي اين کتاب به آنها
پرداخته شده است.

 . 14صادقيراد ،حسين .آموزش رجيستري( 650دستور حفاظتي ويندوز)* .تهران :نص، 1388 ،
 592ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :رجيستري  ،اسکريپتنويسي  ،دستور حفاظتي ويندوز  ،آموزش رايانه
چکيده« :رجيستري» به معني «محضرخانه» است و ويندوز و برنامههاي کاربردي براي ثبت
تنظيمات خود از اين محضرخانه استفاده ميکنند .کتاب حاضر در  13فصل دربارة نحوة ساختن
کليد ،مسير و دستور در رجيستري و پشتيبانگيري از آن 670 ،دستور رجيستري ،مثالهايي از زبان
برنامهنويسي  Visual Basic6و  ،Visual Basic 2005روشهاي تغييرات در رجيستري از طريق
فايل و پنجرة  Command Promptو  batفايلها (اسکريپتنويسي) ،توضيح برنامة مقايسهگر
 Ultra compareو دستور  ،fcاطالعات مفيدي به مخاطب ميدهد .همچنين در ضميمة پاياني
کتاب مسيرهايي از رجيستري توضيح داده شده است که پنجرههاي ويندوز تنظيمات خود را در اين
مسيرها ذخيره ميکنند.

 20فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 15راد ،بهروز .آموزش شماتيك  .* Windows 7تهران :پندارپارس 176 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ويندوز ، 7آموزش رايانه  ،مرورگر  ،رجيستري  ،آموزش رايانه
چکيده :کتابي که چکيدة آن را ميخوانيد ،براي کاربراني است که قصد دارند ويندوز خود را به
ويندوز  7ارتقا دهند .مباحث مطرح شده در اين کتاب در سطح متوسطه تا پيشرفته هستند و از
آموزش مقدماتي ويندوز پرهيز شده است .در برخي از فصلهاي کتاب مباحث پيشرفتهاي همچون
«رجيستري» نيز بيان شدهاند .ويندوز  ،7آخرين نسخة سيستمعامل مايکروسافت است و برخالف
ويندوز ويستا ،سازگاري بيشتري با برنامههايي دارد که روي نسخههاي پيشين ويندوز اجرا ميشوند.
همچنين ،شناسايي سختافزارها در ويندوز 7بهتر از نسخههاي قبلي ويندوز است .کتاب حاضر توانسته
است با توجه به تفاوتهاي ويندوز  7با نسخههاي قبلي ،مخاطبان را با قابليتهاي جديد ويندوز ،7از
جمله نصب ،پيکربندي ،تغييرات ،آشنا سازد.

 . 16يعسوبي ،حسين .آموزش شماتيك  .* Microsoft Share Point 2007تهران:
پندارپارس 552 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم  ،سوم  ،پيش دانشگاهي كا ردانش و هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :سيستم  ، Share Point ، SHPپارتها  ،ليستها  ، info path ،آموزش رايانه
چکيده :کتابي که چکيدهاي از آن را ميخوانيد ،برحسب فعاليت يا کار سازماندهي شده مي باشد،
و مؤلف آن کوشيده است عموميترين فعاليتهاي هر موضوع پوشش داده شود .از اين رو براي
دانشافزايي هنرجويان و هنرآموزان و مديران سيستم  Share Pointکتاب مفيدي است .ايجاد
سايتها ،ليستها و کتابخانهها ،استفاده از  SHPو بهرهگيري از سرويسهاي آن ،ساخت صفحات،
وبپارتهاي برنامهنويسي ساده و جمعآوري دادهها با  ،info pathبخشي از سرفصلهاي کتاب
حاضر هستند.
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 . 17قلي پور ،علياصغر .آموزش صفحات گسترده (مهارت  .) 4تهران :پيام دانش روز، 1388 ،
 192ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش اکسل  ،عملگرهاي رياضي  ،صفحة گسترده  ،ذخيرة اطالعات  ،آموزش
رايانه
چکيده« :صفحة گسترده» (اکسل)برنامهاي است که صفحات جدولبندي شده دارد و ميتوان
اطالعات (عددي و حرفي)را در خانههاي آن نگهداري و آنها را سازماندهي و پردازش کرد .کتاب
حاضر ،ضمن معرفي اين برنامه در درس اول و در درسهاي دوم تا بيستم نکات آموزشي مهمي را
به شيوة آموزش گام به گام ارائه کرده است .بعضي از نکات آموزشي کتاب از اين قرارند :تبادل داده
و اطالعات؛ ويرايش خانهها و شيتدر اکسل؛ دکمة نوار ابزار استاندارد و فرمت؛ عملگرهاي رياضي؛
جايگزين کردن محتواي يک خانه؛ کار دستور دليت؛ نحوة اضافه کردن سطر؛ چيدن پيشفرض
دادهها در خانهها؛ تعيين جهت متن؛ تعيين قلم؛ توابع و پوشه؛ رسم نمودار؛ رسم کادر دور خانهها؛
تعريف ليست.

 . 18يون ،دبراكافمن .آموزش طراحي چهره * .هنا دابزاد .تهران :فرهنگ سراي ميردشتي،
 66 ، 1388ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :طراحي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش هنر  ،طراحي چهره
چکيده :کتابي که تصوير جلد آن را مشاهده ميکنيد ،به آموزش طراحي چهرة آدمها ميپردازد
و به هنرجو اطالعاتي در مورد خلق انواع چهره با قوميتهاي گوناگون و در سنين متفاوت يا با
مدلهاي متنوع مو ارائه ميدهد .با انجام تمرينهاي اين مجموعه هنرجو ميآموزد که چگونه تکنيکها
و روشهاي طراحي خود را کامل کند.

 22فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 19قليپور ،علياصغر .آموزش فنآوري اطالعات (مهارت .) 7تهران :پيام دانش روز، 1388 ،
 112ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش اينترنت  ،شبکه  ،موتور جستوجو  ،صفحة وب out look ، Contact ،
چکيده" :اينترنت" يک شبکة جهاني است که افراد به کمک آن و از طريق رايانههاي شخصي خود
و به وسيلة تجهيزات مخابراتي ،با ميليونها رايانة ديگر ارتباط برقرار ميکنند و ميتوانند با هم به تبادل
اطالعات بپردازند .کتاب حاضر ،با محتوايي دربارة اين شبکة جهاني ،نکات آموزشي مفيدي را در اختيار
مخاطبان قرار ميدهد و به شيوة آموزش گام به گام ،در  10درس به شرح اين مباحث ميپردازد:
اصطالحات و تعاريف اوليه؛ مباني اينترنت؛ اينترنت Explorer؛ موتورهاي جستوجوگر اينترنتي؛
موتور جستوجوي Yahoo؛ نحوة تغيير صفحة شروع؛ چاپ صفحة وب؛  ،out lookنحوة e-mail؛
ليستپوشههاي برنامة out look؛. contact

 . 20قليپور ،علياصغر .آموزش گام به گام واژه پرداز اكسس( مهارت .)5تهران :پيام دانش
روز 152 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش اکسس  ،فيلد  ،فرمان  ، Go Toجدول  ، Query ،فرم  ،گزارش
چکيده :کتاب حاضر در هفت درس و به شيوة آموزش گام به گام ،مباحث «پايگاه دادهها» را شرح
ميدهد :درس اول :تعاريف و اصطالحات و کار با محيط اکسس ،پايگاه داده چيست؟ فيلد چيست؟
جدول چيست؟ اکسس چيست؟ و ...؛ درس دوم :مراحل باز کردن يک بانک اطالعات و مشخصات
پنجرة peno؛ درس سوم :باز کردن جدول ،کليدهاي پيمايشي ،مرور رکوردها به وسيلة فرمان Go
 Toو به وسيلة نوار پيمايش ،اصالح کل يک داده از فيلد و  ،...درس چهارم :بردن جدول به حالت
طراحي و ...؛ درس پنجم :بازيابي اطالعات  Queryو ...؛ درس ششم :تعريف فرم و ايجاد آن و ...؛
درس هفتم :تعريف گزارش و انواع نما در گزارش و نحوة انتخاب گزارش و . ...
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 . 21قليپور ،علياصغر .آموزش گامبه گام ويندوز (مهارت  .)2تهران :پيام دانش روز، 1388 ،
 136ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش ويندوز  ،آموزش رايانه  ،سيستم عامل  ،نصب ويندوز
چکيده" :ويندوز" سيستم عاملي است که مديريت و نظارت کل سيستم را به عهده دارد .ويندوز
از طريق رابطة گرافيکي به کاربر اين امکان را ميدهد که رايانة خود را بهوسيلة ماوس ،آيکنها و
پنجرهها کنترل کند .کتاب حاضر در  12درس به مباحث کار با ويندوز ميپردازد و در صفحات آخر
نيز به اصطالحات رايانهاي اشاره دارد .کامپيوتر چيست؟ سيستم عامل چيست؟ ويندوز چيست؟ و ...
مباحث درس اول هستند و در درسهاي دوم تا دوازدهم اين مباحث مطرح ميشوند :کار پنجره؛ کادر
تبادلي؛ مفهوم فايل و پوشه و نحوة انتخاب آنها؛ کليپ بورد؛ مراحل ساخت پوشه و يا فولدر و مراحل
حذف آن؛ مراحل مشاهدة فضاي ديسک؛ مراحل نصب يک برنامه در ويندوز؛ کار برنامة paint؛ نحوة
اجراي  notpadو wordpad؛ کاربرد index؛ کار .Recycler

 . 22قليپور  ،علياصغر .آموزش گامبهگام مفاهيم پايه فناوري اطالعات (مهارت.)1
تهران :پيام دانش روز 72 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ر و دانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي ، :آموزش رايانه  ، ICT ،نرمافزار  ،سختافزار  ،شبکه
چکيده ،»ICDL« :يعني گواهينامة بينالمللي کاربري رايانه و « »ICTهمان فناوري اطالعات و
ارتباطات است .کتاب حاضر در شش فصل عنوانهاي زير را آموزش ميدهد :فصل اول :مفاهيم بنيادي
رايانه؛ فصل دوم :مفاهيم رايانه ،نرمافزار و سختافزار؛ فصل سوم :نمايش اطالعات در رايانه و سيستم
عددنويسي؛ فصل چهارم :مفاهيم شبکه و انواع آن؛ فصل پنجم :کاربرد رايانه ،امنيت دادهها و ويروس.

 24فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 23زارعپور ،عليرضا .آموزش ويژوال بيسيك 2010در  21روز .تهران :نص672 ، 1389 ،
ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،دوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ويژوال بيسيک  ،کنترلهاي ويندوز  ،برنامهنويسي وب  ،آموزش رايانه
چکيده :کتابي که معرفي ميشود ،از سادهترين تا دشوارترين سرفصلهاي برنامهنويسي «ويژوال
بيسيک» را به مخاطبان آموزش ميدهد .با خواندن اين کتاب عالقهمندان ميتوانند پس از  21روز
برنامههاي بسيار پيشرفتة ويندوز را بنويسيد .مباني برنامهنويسي ،کنترلهاي ويندوز ،کار با فرم ،نماي

درخت و نماي ليست ،ايجاد کنترلهاي سفارشي ويندوز ،پردازش متن و تاريخ ،ذخيره کردن دادهها در
کلکسيون ،کار با فايل و پوشه ،ترسيم و نقاشي ،پردازش تصوير و چاپ ،مباني پايگاه داده ،برنامهنويسي
 ،ADO. NETايجاد برنامههاي داده -پيوند ،برنامهنويسي وب ،سرويسهاي وب و مقابله با خطا و
عيبيابي برنامه ،اهم سرفصلهاي کتاب در برنامة آموزشي  21روزة آن هستند.

 . 24داني ،ملكم و مريل .از سير تا پياز هنر .توكا ملكي .تهران :نظر 124 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :نقاشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :گرافيست  ،نقاشي  ،مجسمهساز  ،اثر هنري  ،سبکهاي هنري  ،آموزش هنر
چکيده :در کتابي که تصوير جلد آن را ميبينيد ،تعدادي از گرافيستها ،نقاشان و مجسمهسازان جهان
معرفي شدهاند و تصوير آثارشان به نمايش درآمده است .کتاب حاضر در واقع کار دايرئالمعارف را براي
هنرجويان انجام ميدهد و در چند سطر ،اطالعاتي خالصه دربارة هنرمندان ،آثار آنها ،سبکها و هنر

در تمدنهاي متفاوت بيان ميکند.
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ح نبات * .مشهد :جهاد دانشگاهي، 1388 ،
 . 25فارسي ،محمد و باقري ،عبدالرضا .اصول اصال 
 368ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور زراعت
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :اصالح گياهان  ،توليدمثل  ،گياهان دو رگگيري  ،بذر هيبريد  ،کشت بافت ،
هتروزيس  ،كروموزوم
چکيده :اصالح گياهان توسط انسان؛ احتما ًال با آغاز کشاورزي شروع شده است .زيرا کشاورزان براي
کشت سال بعد محصول خود ،مجبور به ذخيرة بذر بودهاند .کتاب حاضر که شرح مفصلي از اصالح
نباتات را به نگارش درآورده ،عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اصالحي و عوامل مؤثر بر انتخاب روشهاي
اصالحي را نيز شرح داده است .بعضي موضوعاتي که در کتاب بهعنوان سرفصل معرفي شدهاند ،از
اين قرارند :توليد مثل در گياهان؛ مبدأ تکامل گياهان؛ ژنتيک ک ّمي؛ اصالح گياهان خودبارور بدون
دورگگيري و بعد از دورگگيري؛ انواع تالقيها در گياهان دگربارور؛ توليد بذر هيبريد؛ روش جهش؛
کشت بافت و سلول گياهي؛ انتقال ژن؛ گياهان تراريخت؛ بيوتکنولوژي و تنوع زيستي کشاورزي؛
مهندسي ژنتيک؛ مقاومت برابر آفات و بيماريها؛ تغيير در کروموزوم؛ هتروزيس؛ وراثتپذيري و فراواني
ژني؛ ژنوتيپي.
 . 26نيكخواه ،نوراهلل .اصول پرورش گاو گوشتي .تهران :پرتو واقعه 96 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پرورش گاو گوشتي  ،تأسيسات دامپروري  ،تغذية گاو  ،بهداشت دام  ،آموزش
امور دام
چکيده« :پرورش گاو» در دنيا از رونق خاصي برخوردار است و امروزه از روش سنتي به روش صنعتي
تبديل شده است و با پيشرفت فناوري ،از نظر کمي و کيفي توسعة چشمگيري داشته است .کتاب
حاضر با توجه به اين مهم ،در فصلهاي دوم و سوم به پرورش گوسالة گوشتي و ساختمان و تأسيسات
پرورش گاو گوشتي پرداخته و پيشرفتهاي فناوري را به شکل کارشناسانه ارائه کرده است .موضوعات
ديگر اين کتاب عبارتاند از نژاد گاوها ،تغذية گاوها و بهداشت آنها که در فصلهاي اول ،چهارم و
پنجم کتاب آن را ميخوانيد.

 26فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 . 27اميني ،فرخ .اصول حسابداري(2سوالهاي امتحاني هنرستان) .تهران :كانون فرهنگي
آموزش 152 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* رشتة درسي :امور اداري
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش حسابداري  ،سفته  ،برات  ،اسناد  ،صورت مالي و دارايي  ،سؤاالت امتحاني
هنرستان
چکيده :کتاب حاضر حاوي مجموعهاي از سؤالهاي امتحاني هنرستانهاست که قبل از ارائة سؤالهاي
هر درس ،خالصة نکات مهم درس آورده شده است .اين کتاب که در حوزة آموزشي حسابداري تأليف
شده ،در  11فصل به اين موضوعات پرداخته است :موجودي نقدي؛ حسابهاي دريافتي؛ اسناد تجارتي؛
داراييهاي ثابت؛ بدهيها؛ کاالي اماني؛ دواير؛ شعبه؛ اعتبارات اسنادي؛ صورت مالي.

 . 28سليمي ،مراد .اصول ساخت مدلهاي آرالديتي و پالسترفومي در صنعت
ريختهگري .تهران :پلك 124 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :مواد
* رشتة درسي :سراميك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،پيش دانشگاهي فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مدلهاي آرالديتي  ،پالستوفوم  ،ريختهگري  ،ترموپالست  ،پالستيک  ،موم  ،چسب
چکيده :از آنجا که تاکنون دربارة اصول ساخت و مدلهاي آرالديتي ،اسفنجي و پالستوفوي کتابي
ترجمه و يا تأليف نشده است و امروزه اغلب مدلهاي صفحهاي دقيق ،مدلهاي خوشهاي ظريف و
دقيق ،و مدلهاي بزرگي که وزن قطعة ريخته شدة آنها به چند 100تن ميرسد ،به ترتيب با آرالديت،
پالستوفوم و اسفنجهاي صنعتي مدلسازي ميشوند و فراهم آوردن اطالعاتي دربارة خواص فيزيکي،
شيميايي ،مکانيکي و کاربرد آنها در کتابي جداگانه ،الزم به نظر ميرسيد .همچنين ،استفادة خوب
مدلسازان از اين مواد و نبود اطالعات فني کافي دربارة آنها ،چه در بازار ،چه در صنعت و چه در
مراکز آموزشي ،مؤلف را بر آن داشت تا مطالب کتاب را در چهار فصل به اين شرح تدوين کند .1 :مواد
مصنوعي :انواع پالستيکها و اهميت آنها در مدلسازي ،مواد معدني ،مواد پرکننده ،مومها و چسبها،
انواع آرالديتها و مواد اورئولپلي اورتال .2 .اصول ساخت مدلهاي آرالديتي :وسايل ايمني و بهداشت
محيط کار ،محاسن و معايب رزين اپکسيد هارتس و  .3 ...پالستوفوم :نکات قالبگيري با مدلهاي
فومي دائمي پالتوفومي ،نکات قالبگيري در مدلهاي نابود شونده با فرايند توپر .4 .ريختهگري دقيق
 :FGتاريخچه ،اندازه و وزن ،روش ريختهگري ،ساخت ماتريس و ...
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 . 29دهقانبنادكي ،مهدي و[ ...ديگران] .اصول كاربردي پرورش گاوهاي شيري * .تهران:
جهاد دانشگاهي 368 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پرورش گاو  ،توليدمثل  ،گوساله  ،شيردوشي تغذيه  ،دامداري
چکيده : :بیشک ارائة مطالب علمي بهگونهاي که جنب ه کاربردي داشته باشند ،در راستاي ارتقاي

سطح دانش فني در صنعت پرورش گاوهاي شيري تأثير بيشتري خواهد داشت .کتاب حاضر از جمله
معدود کتابهايي است که اصول نوين و علمي پرورش گاوهاي شيري را ،با توجه به جنبههاي کاربردي
آنها ،بيان کرده است .توليد مثل ،پرورش گوسالههاي شيرخوار ،رشد گاو ،مواد خوراکي و تغذيه،

بيماريها ،شيردوسي و جايگاه نگهداري گاوها ،عنوانهاي هفت فصل کتاب هستند که بيشتر در
راستاي دانشافزايي هنرآموزان و هنرجويان مورد استفاده قرار ميگيرند.

 . 30مردآزادناو ،بهزاد .اصول نگارش و مكاتبات اداري .رشت :گپ 192 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* رشتة درسي :امور اداري
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :نامهنگاري  ،نامة اداري  ،نگارش اعداد  ،نگارش رايانهاي
چکيده :کتاب حاضر سعي كرده است با ديد كاربردي ،روش درست نامهنگاري را به مخاطبان آموزش
دهد .اين اثر به نحوي تدوين شده است كه مخاطب بتواند طي يك دورة آموزشي  17ساعته ،اصول
و فنون نامهنگاري درست را آموزش ببيند .فرايند برقراري ارتباط ،دستور زبان فارسي ،رسمالخط و
شيوة نگارش ،درست نويسي ،نوشتههاي اداري ،نحوة تنظيم نامههاي اداري ،راههاي پروردن معاني،
توصيههاي نگارشي و دستوري ،كلمات متشابه ،نحوة نگارش اعداد در مكاتبات ،نگارش و ويرايش
رايانهاي ،عنوانهاي مطالب كتاب هستند.

 28فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 31امين  ،شهناز و[ ...ديگران] .اطالعات و ارتباطات .تهران :ديباگران تهران 164 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم كا ر و دانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :اطالعات و ارتباطات  ،شبکه  ،سختافزار و نرمافزار  ،آموزش رايانه  ،اينترنت
چکيده :اين کتاب با مبحث «شناخت مفاهيم اولية شبکه» آغاز ميشود که در آن ،شبکه رايانهاي
تعريف شده است .طبق اين تعريف ،دو يا چند رايانه که به يکديگر متصل شده باشند و قابليت به
اشتراکگذاري منابع نرمافزاري يا سختافزاري را داشته باشند ،يک شبکه تشکيل ميدهند .در ادامه
اين مباحث ارائه شدهاند .1 :شناخت انواع شبکه ،توپولوژي شبکه ،مفاهيم اولية شبکه ،و نرمافزارهاي
مخرب و اصول مقابله با آنها؛  .2آشنايي با سيستمهاي انتقال اطالعات ،تجهيزات و اتصاالت شبکه
و اليهها و پروتکلهاي شبکه؛  .3پيادهسازي شبکههاي نظير به نظير؛  .4برقراري امنيت در شبکه؛ .5
کار با اينترنت؛  .6کار با ايميل.

 . 32فيروزبخش ،فريد .اطلس ماهيان آكواريومي آب شيرين * .تهران :پرتو واقعه، 1388 ،
 157ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ماهيهاي آکواريومي  ،شيالت  ،علوم دريايي  ،جانورشناسي  ،دامپزشکي  ،دامپروري
چکيده :اين کتاب به صورت يک دايرئالمعارف مصور رنگي تدوين شده و اطالعات فني و تخصصي
بيش از  130گونه ماهي آکوايومي رايج در ايران را ،با ذکر اسامي علمي ،انگليسي و فارسي آنها
در خود جاي داده است .در واقع ،مرجع علمي مفيدي براي مخاطبان دورههاي گوناگون تحصيلي
رشتههاي شيالت علوم دريايي ،جانورشناسي و دامپزشکي محسوب ميشود .همچنين بهعنوان يک
منبع علمي کاربردي براي پرورشدهندگان و عالقهمندان به نگهداري ماهيان آکواريومي ميتوان از
آن استفاده کرد.
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 . 33اميني ،فرخ .امور عمومي بازرگاني .تهران :كانون فرهنگي آموزش 120 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* رشتة درسي :امور اداري
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :امور بازرگاني  ،بورس  ،بازاريابي  ،بانکداري  ،بازار  ،آموزش امور اداري
چکيده :کتابي که تصوير جلد آنرا پيشرو داريد ،ضمن ارائة تعريفها ،نکتهها و فرمولها در مباحث
امور عمومي بازرگاني (رشتة حسابداي) ،به نکات مهم کتاب درسي و همچنين به  700پرسش
کنکورهاي سراسري ،آزاد ،کانون و مولف ،همراه با پاسخ پرداخته است .کتاب در  10فصل اين مباحث
را شرح ميدهد :بازرگاني؛بازار؛ بورس؛ استاندارد؛ بانکداري؛ ارتباطات؛ بيمه؛ بازاريابي؛ بازرگاني خارجي؛
اصطالحات بازرگاني بينالمللي.

 . 34قاسمنژاد ،مهپري .ايروبيك  ،استپ .تهران :ورزش 96 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :استپ  ،تقويت پا و باالتنه  ،آموزش تربيت بدني
چکيده :استپ ،وسيلهاي است كه براي انجام تمرين به آن نياز داريم .اين وسيله نه تنها به آمادگي
قلبي -عروقي ،تقويت پا ،عملكرد مناسب براي قلب و ريه را براي عالقهمندان به ارمغان ميآورد بلكه
اين امكان را ميدهد كه آنها بتوانند جداگانه يا بهطور همزمان در حين انجام تمرينات با استپ بر روي
باالتنه نيز كار كنند .كتاب حاضر آنچه را كه براي انجام يك تمرين كامل نياز است تشريح و بهتصوير
كشيده است .تمريناتي از قبيل :گرم كردن ،كشش پشتپا ،به پهلو خم شدن ،گام چرخشي متناوب و
تقويت از مباحث آموزشي اين كتاب است.

 30فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .35بافتني بزرگساالن  .102مريم يوسفي .تهران :بين المللي حافظ 80 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :بافتني بزرگساالن  ،مدلها و نقشههاي بافت
چکيده« :بافتنيهاي بزرگساالن» به معرفي مدل و طرز بافت پلوور ،ژاکت ،پالتو ،پانچو ،کاله،
پيراهن ،سارافون ،و ...پرداخته و مواد الزم و نقشههاي بافت هر مدل را شرح داده است.

 . 36بافتني بزرگساالن  .103مريم يوسفي .تهران :بين المللي حافظ 72 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :بافتنيهاي بزرگساالن
چکيده :برگزيدهاي از مدل و چگونگي بافتنيهاي انواع پلوور ،ژاکت ،پالتو ،پانچو ،کاله ،پيراهن،
سارافون ،در انواع طرحها و رنگهاي زيبا ،مجموعهاي از جمعبندي کتاب حاضر است که براي گروه
سني بزرگساالن تهيه شده است .کتاب در همه موارد به مواد و وسايل مورد نياز نيز اشاره نموده است.
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 . 37امين ،شهناز و[ ...ديگران] .بانك اطالعاتي  .Access2007تهران :ديباگران تهران، 1389 ،
 152ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش رايانه  ،آموزش اكسس  ، 2007بانک اطالعاتي
چکيده :کتاب حاضر ،يکي از  10عنوانکتابي است که در مورد «اکسس  »2007تدوين شده است.
اين کتاب کمک آموزشي که براي هنرآموزان شاخة کاردانش به نگارش در آمده است ،مباحثي به اين
شرح را شامل ميشود :شناخت بانک اطالعاتي؛ آشنايي با محيط بانک اطالعاتي؛ ايجاد و کار با بانک
اطالعاتي؛ ايجاد پرسوجو؛ استفاده از فرمها؛ ساختن گزارش و پروژه.

 . 38رضي ،مريم و مينايي غالمرضا .برنامهسازي  .1تهران :ديباگران تهران 208 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ويژوال بيسيک  ،برنامهنويسي  ،آموزش رايانه  ،الگوريتم  ،فلوچارت
چکيده :ويژوال بيسيک ،يکي از زبانهاي برنامهنويسي است که به دليل سادگي و شيءگرا بودن ،براي
افراد مبتدي بسيار قابل فهم است  .کتابي که معرفي ميشود ،شامل آموزش مفاهيم و نکتههاي مهم
و قابل توجه زبان برنامهنويسي ويژوال بيسيک است .در اين کتاب براي درک مفاهيم از شکلها و
مثالهاي ساده و متنوع ،طراحي گام به گام برنامهها و شرح وظايف هريک از بخشهاي برنام ه در
رابطه با موضوع مورد آموزش استفاده شده است .الگوريتم و فلوچارت ،انواع دادهها ،کنترل برنامه ،انواع
حلقة  ،DOرشتهها و توابع رشتهاي ،تصويرها ،و ماوس و صفحة کليد ،عنوانهاي شش فصل کتاب
حاضر هستند.

 32فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 39نوربخش ،ناصر .بيومكانيك فنون كشتي .تهران :ورزش 312 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :بيومكانيك كشتي  ،گشتاور  ،اهرم  ،آموزش تربيت بدني
چکيده« :بيومكانيك كشتي» ،پيريزي شالودة علمي براي تجزيه و تحليل بهتر تكنيكهاي
ُكشتيگيري است .بهطور كلي ،بيومكانيك با تجزيه و تحليل حركت انساني  ،ساختار و كار سيستم
عضالني  -استخواني بدن انسان ،اصول مكانيكي كه دربارة حركت انسان به كار ميبرند و تجريه
و تحليل تكنيكهاي ورزشي سروكار دارد .كتاب حاضر كه براي اولين بار تحت عنوان «بيومكانيك
فنون كشتي» در ايران به نگارش درآمده ،حاوي سرفصلهايي به اين شرح است :آشنايي با بيومكانيك
كشتي؛ حركت؛ اهرمها؛ گشتاور؛ قابليتها؛ بيومكانيكي مؤثر در كشتي؛ تجزيه و تحليل بيومكانيكي
مهارتهاي كشتي.

 . 40مقدسي ،مناسادات .پرورش انبوه زنبور تريگوگراما .تهران :ديباگران تهران 172 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :زنبور تريکوگراما  ،آفات گياهان  ،بيد آرد  ،بيد غالت  ،مبارزة بيولوژيک
چکيده : :یکي از مؤثرترين روشهاي مبارزه با آفات گياهان ،مبارزة «بيولوژيک» با آنهاست.
مبارزة بيولوژيک يعني استفاده از دشمنان طبيعي آفات براي کاهش جمعيت آنها .در اين راستا« ،زنبور
تريکوگراما» يکي از مؤثرترين دشمنان طبيعي آفات گوناگون در نقاط متفاوت جهان است .هدف از
تأليف اين کتاب نيز فراهم آوردن ادراکي مناسب از توليد انبوه اين زنبور براي کساني است که مايل
هستند در اين زمينه فعاليت کنند .در اين کتاب ،کارآموزان با اصول شناسايي و پرورش زنبور تريکوگراما
و همچنين ،ميزبانهاي آزمايشگاهي آنها ،مثل پروانة بيد آرد و بهطور عمدهتر ،پروانة بيد غالت ،و
بحثها و اصول مرتبط با اين موضوع آشنا ميشوند.
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 . 41دمينگ ،دنيس چارلز .پرورش جوجه شترمرغ .علي حاجي بابايي و مجتبي اياز .تهران :پرتو
واقعه 149 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :پرورش جوجة شترمرغ  ،تغذيه و خوراک  ،رفتارشناسي  ،شرايط اقليمي
چکيده :امروزه در سراسر جهان ،پرورش شترمرغ بهعنوان صنعتي در حال توسعه مطرح است و مورد
توجه خيلي از صاحبنظران و کارشناسان قرار دارد .محور اصلي موفقيت در اين صنعت ،توليد جوجههاي
سالم و پرورش تعداد زيادي از آنها با حداقل هزينه است .کتاب حاضر به بررسي راهکارهاي عملي
پرورش جوجة شترمرغ در شرايط اقليمي گوناگون پرداخته و کوشيده است جنبههاي علمي مهارتهاي

تجربي اين پرورش را آشکار سازد .چگونگي پرورش ،آناتومي و رشد ،محيط پرورش و محافظت ،تغذيه
و خوراکدهي ،رفتارشناسي و مسائل دامپزشکي شترمرغ ،از جمله مباحث کتاب هستند.

 . 42نيكخواه ،نوراله .پرورش طيورخانگي .تهران :پرتو واقعه 100 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پرورش طيور خانگي  ،نژادهاي مرغ  ،بيولوژي مرغ  ،جوجهکشي  ،تغذية طيور ،
بهداشت طيور
چکيده :امروزه فعاليتهاي پرورش طيور و توليدات حاصل از آن ،به عنوان مهمترين منابع تأمين کنندة
پروتئين حيواني مورد نياز براي تغذية انسان ،بيش از پيش مورد عنايت متخصصان و دستاندرکاران
امور تغذيه قرار گرفته است .نگارندة کتاب ،با توجه به اين موضوع و با توجه به اين که پرورش طيور
براي تأمين پروتئين مورد نياز کشور بسيار ضروري است ،کتاب حاضر را به زبان ساده و با نکات
کاربردي به نگارش درآورده است که اهم مطالب آن از اين قرارند :نژادهاي مرغ؛ اصول طبقه بندي
نژادها؛ طبقه بندي از نظر جغرافيايي؛ بيولوژي و ساختمان بدن مرغ؛ اصول جايگاه طيور؛ پرورش و
نگهداري مرغ؛ اصول بهداشت طيور؛ تغذية طيور.
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 . 43سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد .پرورش ماهي در آبهاي شيرين .اكبر پور
غالمي و مقدمعلي نقي سرپناه .تهران :پرتو واقعه 242 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پرورش ماهي در آبهاي شيرين  ،استخر
چکيده :از زمانهاي قديم ،ماهيگيري منبع مهمي براي تأمين غذا و اشتغال بوده است .امروزه
پرورش ماهي در آبهاي شيرين نيز منبع مهمي براي تأمين غذاهاي گوشتي بهشمار ميرود .کتاب
حاضر به آموزش توليد ماهي در محيطهاي استخر يا در محيطهاي محصور پرداخته است .کتاب
در  18فصل تدوين يافته است و اهم عنوانهاي آن عبارتاند از :تأمين محل پرورش ماهي ،انتقال
آب به استخر و خروج آن ،توليد ماهي در محيطهاي محصور و قفس ،برداشت محصول از استخر
و مديريت مزرعه.

 . 44بطحايي ،هوار .پروژههاي پيشرفته ميكروكنترلرهاي  PICبه زبان  .Cتهران :پندارپارس
و مانلی 576 ،1389 ،ص
* گروه آموزشي :برق
* رشتة درسي :الكترونيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ميكروكنترلرها  ،برنامهنويسي  ، MIKROCآموزش رايانه
چکيده :كتاب حاضر تنها روي ميكرو رايانههاي متشكل از يك تراشة سيليكون تمركز دارد .اين
تراشه در بسياري از وسايل خانگي مانند مايكروفرها ،كنترلهاي تلويزيون ،پخشكنندههاي سيدي،
تجهيزات  ،Hi-fiرايانههاي شخصي و يخچالها مورد استفاده قرار ميگيرد .كتاب در  12فصل،
برنامهريزي و طراحي سيستمهايي با ميكروكنترلرهاي سري  PICرا شرح ميدهد .بعضي از مباحث
آن عبارتاند از :ميكروكنترلهاي سري F18؛ محيط برنامهنويسي MIkROC؛ برنامهنويس C؛ توابع
و كتابخانههاي MIKROC؛ پروژههاي پيشرفتة .PIC
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 . 45شيرمرز ،رضا .تئاتر معاصر آسيا .تهران :قطره 400 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :نمايش
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :دايرئالمعارف  ،تئاتر در کشورهاي آسيايي  ،تئاتر موزيکال  ،تئاتر عروسکي ،
آموزش هنر
چکيده :کتابي که چکيدهاي از آن را ميخوانيد جلد اول از «دايرئالمعارف تئاتر معاصر ملل» است که
گردآورندة آن توانسته است ،ضمن آوردن مقدمهاي بر تئاتر آسيا ،شرح کاملي از تئاتر کشورهاي آسيايي
را نيز ارائه دهد .هر مقالة اين دايرئالمعارف به  15بخش به اين شرح تقسيم شده است :تاريخچه؛
ساختار ملي؛ نمودار هنري؛ شرکتهاي تئاتري؛ دراماتورژي؛ کارگرداني و بازيگري؛ تئاتر موزيکال؛
تئاتر مخاطب جوان؛ تئاتر عروسکي؛ طراحي صحنه؛ معماري فضاهاي تئاتري؛ آموزش؛ نقد؛ انتشارات؛
منابعمطالعاتي.

 . 46پاكزاد ،جهانشاه .تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا .تهران :آرمانشهر 453 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :شهر و شهرسازي  ،معماري شهرسازي  ،معماري يونان و روم  ،معماري قرون
وسطا و رنسانس
چکيده :با توجه اين که رشتههاي شهرسازي ،طراحي و برنامهريزي شهري همواره در جهان مطرح
بوده است و با عنايت به اينکه بيشترين نظريههاي وارداتي در زمينههاي معماري و شهرسازي ،تأثيربه
سزايي بر شهرسازي و معماري گذاشته ،مؤلف کتاب حاضر ،از اين زاويه و نگاه به ارزيابي معماري
شهر و شهرنشيني در اروپا پرداخته و اقدام به تدوين اين کتاب نموده است .کتاب که همواره با نشان
دادن تصاوير همراه است به رويدادهاي مهم ،شرايط طبيعي و جغرافيايي ،شرايط اجتماعي ،سياسي،
اقتصادي ،مذهبي و فکري و ويژگيهاي کالبدي شهرسازي و عناصر شهري پرداخته و موارد فوق را در
تمدنهاي يونان و روم ،قرونوسطي ،رنسانس ،باروک ،بررسي ،تحليل و ارزيابي کرده است.
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 . 47وايت ،الكس دبليو .تاملي در طراحي حروف .عاطفه متقي .تهران :فرهنگسراي ميردشتي،
 208 ، 1389ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه فني حرفهاي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تايپوگرافي  ،چاپ  ،زبان تايپ و فاصلهگذاري  ،آموزش گرافيک
چکيده :تايپوگرافي نميتواند تقليديباشد .اثر تايپوگرافيک يا به وضوح بيانگر مضمون و پيامي است
که بايد منتقل کند ،يا شامل اجزايي است که بهطور اتفاقي خوب از کار درآمدهاند و فقط از لحاظ ظاهري
جسورانه و غيرمتعارف بهنظر ميرسند .اين هنر نياز به ديد خاص و همچنين ذوق و استعداد فراوان نياز
دارد .اين کتاب چهارفصل دارد و اهم مطالب آن عبارتاند از :چاپ چيست و از کجا پيدا شده؟؛ زبان
تايپ؛ فاصلهگذاري و تايپ؛ يکپارچگي در تايپ؛ تايپ و تصوير؛ سير تکامل تايپوگرافي.

 . 48طبيبي ،احسان .تجزيه و تحليل مسابقة فوتبال .تهران :بامداد كتاب 184 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :تجزيه و تحليل در فوتبال  ،اعمال حرکتي و فيزيولوژيکي  ،حوزة رواني در فوتبال
 ،آموزش ورزش
چکيده :کتاب حاضر شامل پنج بخش اصلي است که در چهاربخش اول آن سعي شده است دانش و
مباني تئوريک ارائه شود .در فصل اول با مفاهيم اوليه و فرايند تجزيه و تحليل در فوتبال آشنا ميشويم
و در فصل دوم ،اعمال حرکتي و فيزيولوژيکي بازيکنان در سرتاسر مسابقه مورد کنکاش قرار ميگيرد.
در فصل سوم ،به چگونگي تجزيه و تحليل حيطة فني (تکنيکي و تاکتيکي)فوتبال اشاره ميشود و در
فصل چهارم ،حوزة رواني مسابقه بررسي ميشود .فصل پنجم نيز با طرح برخي از سؤاالت ،سعي در
نظم دادن به تفکرات و جلوگيري از پراکندگي افکار و موضوعات در تجزيه و تحليل تيم حريف دارد.
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 . 49ولف ،گيليان .ترسيم خط در هنر نگاه كن * .فاطمه كاوندي .تهران :نظر 48 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :گرافيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :راهنماي آموزشي  ،خط در نقاشي  ،آموزش هنر
چکيده :هنر تابلوي نقاشي قصهاي دارد .با كشف قصهها و مضامين دروني هر اثر ،دنيايي پيش روي
ما قرار ميگيرد كه نگاه ما را به زندگي اطرافمان تغيير ميدهد .به مرور ياد ميگيريم كه زيباييها را
انتخاب و آنها را به زندگي خود وارد كنيم .زيبا بپوشيم ،خانه و محل كار و زندگي خود را زيباتر سازيم
و دنيايي جديد كشف كنيم .در كتاب حاضر انواع گوناگون ترسيم خط در شاهكارهاي نقاشي هنرمنداني
از سراسر دنيا گردآمده است .هر هنرمند با استفاده از شيوههايي خاص در ترسيم خط  ،اثري جذاب،
ظريف ،شگفتانگيز و يا ترسناك خلق كرده است .خط خطي ،ظريف ،متقارن ،هيجاني ،خط و نقش،
نمايش ،برگ ،راهراه و بافتدار انواعي از اين خطوط هستند .در كنار هر نقاشي ،توضيحات مربوط به
آن داده شده و زير آن ،نام اثر و نقاش آن درج شده است .در بخش «بيشتر بدانيد» نيز هنرمند هر اثر
به اختصار معرفي شده است.

 . 50ريب ،ديويد .تركهها و استخوانها ( نمايش در دو پرده) .صمد چينيفروشان .تهران :قطره،
 160 ، 1389ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :نمايش
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه  ،آموزش هنر  ،ديويد ريب  ،جنگ ويتنام
چکيده«: :ترکهها و استخوانها» اولين نمايشنامه از سهگانة ديويد ريب ،دربارة جنگ ويتنام است.
نگارنده در نگارش اين نمايشنامه ،از سبکها و ايدهها و نمادهاي گوناگوني بهره گرفته است .بهعالوه
به لحاظ سبکشناسي ،لحن و شيوة بيان ،داراي تلفيقي از سبکها و تکنيکهاي بياني متفاوت است.
شرح اين نمايشنامه را در کتاب حاضر ميخوانيد.
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 . 51رضازاده ،فريدون و[ ...ديگران] .تعيين سن و بيماريهاي دهان و دندان در اسب.
تهران :پرديس باوران 240 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پرورش اسب  ،دامپزشکي  ،بيماري اسب  ،دندان و دهان اسب  ،سن اسب
چکيده: :براي توليد و پرورش اسبهاي اصيل و دو خون ،با بهترين شرايط از لحاظ فيزيکي و تناسب
اندام و با طول عمري مفيد براي سرمايهگذاري ،دامپزشکان ،اسبداران و مربيان ميکوشند شرايط را
از تمامي لحاظ براي جلوگيري از بروز هرگونه مشکل در روند پرورش اسب بررسي کنند و در جهت
پيشگيري و يا درمان اختالالت احتمالي ،بهترين روش را بهکار بندند .از جمله مهمترين موارد در
اين راه که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار ميگيرد ،وضعيت دندانهاي اسب و مراقبت و رسيدگي به
آنهاست .کتاب حاضر ،ضمن بررسي و ارزيابي آناتومي دندانهاي اسب و اشاره به تشخيص سن
اسب از روي دندانها ،به اين مباحث هم ميپردازد :اصول معاينة دهان و دندان اسب؛ پيشگيري از
اختالالت دنداني و اصالح دندانها؛ معالجة دندان ،زبان و محوطة دهاني.

 . 52ليت ،آن سلكوويتس .تغذيه ورزشي .فرهاد رحماني نيا و[ ...ديگران] .تهران :ورزش، 1388 ،
 192ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :تغذيه ورزشي  ،كنترل وزن  ،آموزش تربيت بدني
چکيده :كتابي كه تصوير آنرا مالحظه ميكنيد ،دربرگيرندة نكات متنوعي در زمينة تغذية ورزشي
براي مخاطبان است كه ميتواند براي مربيان و والدين ورزشكاران مفيد باشد .مباحث كنترل وزن
و اختالالت تغذيهاي از مواردي هستند كه در اين كتاب با رويكرد جديد مورد بحث و بررسي قرار
گرفتهاند .مطالب كتاب را در اين فصلها ميخوانيد :نقش غذا در پيشرفت عملكرد ورزشكاران؛
اهميت تغذيه براي ورزشها؛ مايعات براي ورزشكاران؛ مصرف انرژي براي افزايش تودة عضالني؛
رژيم غذايي؛ زياد كردن وزن؛ روشهاي كاهش وزن؛ برنامة غذايي؛ روشهايي براي غلبه بر
اختالالت تغذيهاي.
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 . 53حقگو ،اسماعيل و بارده ،مسعود .تكنولوژي سيستمهاي الكترونيكي خودرو (پژو -405
سمند -پارس -پرايد) .رشت :كتيبه گيل 336 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* رشتة درسي :مكانيك خودرو
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مدارهاي الکتريکي خوردو  ،آموزش مکانيک خودرو
چکيده :کتاب حاضر که نقشة مدارهاي الکتريکي خودروي پژو  ،405سمند ،پارس و پرايد را مورد
تجزيه و تحليل قرار داده ،براساس سرفصلهاي رشتة مکانيک خودرو تدوين شده و براي هنرجويان
و کارآموزان حوزة آموزشي مکانيک خودرو مفيد است .مدار چراغهاي سقفي ،مدار بوق و مدار ساعت،
مدار چراغ ترمز و آالرم لنت ترمز ،مدار آالرم روغن ترمز و ترمز دستي ،مدار چراغهاي جلو ،مدارهاي
گرمکن شيشة عقب ،مدار راهنما و فالشر ،مدار آنتن برقي ،مدار شيشه باالبر برقي ،مدار فن تهويه
(بخاري) ،مدار قفل مرکزي ،مدار فن خنککننده رادياتور ،مدار برفپاکن ،مدار دينام و استارت ،و مدار
سيستم جرقهزني کاربراتور ،عنوانهاي مطالب کتاب هستند.

 . 54مكين ،ج.سي .تنظيم و پيكربندي ويندوز سرور  .2008تهران :صفار و اشراقی 552 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ويندوز  ،سرور  ، 2008کالسترها  ،سرور وب Terminal services ،
چکيده :کتاب حاضر ،ترجمة مجموعة «پيکربندي زيرساخت برنامهاي در ويندوز سرور  »2008است
که سعي شده در آن مطالب به شکلي آسان بيان شوند .کتاب براي دانشافزايي هنرآموزان و هنرجويان
و همچنين براي کساني که ميخواهند از شبکههاي ويندوز سرور  2008پشتيباني کنند و يا کساني که
در نظر دارند گواهينامه  Microsoft Certified Technology Specialistبگيرند نوشته شده
است .پيادهسازي و تنظيم زيرساخت توزيع ويندوز ،تنظيم ذخيرهسازي و کالسترها در سرور ،نصب و
تنظيم  ،Terminal Servicesتنظيم و مديريت زيرساخت  ،Terminal Servicesنصب و تنظيم
برنامههاي تحت وب ،مديريت امنيت در سرور وب ،تنظيم سرويسهاي  FTPو  ،SMTPتنظيم
 ،Windows Media Servicesتنظيم  9، Windows Share Point Servicesفصل کتاب
حاضر ميباشند
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 . 55شمس ،صادق .جلوههايي از هنر معماري ايران زمين * .تهران :علم و دانش و نوآوران
دانش پارسه  192 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :فرهنگ معماري  ،معماري سنتي ايران  ،واژهها و اصطالحات معماري در ايران ،
آموزش معماري
چکيده :کتابي که تصوير جلد آن را پيش رو داريد ،فرهنگ نامة سنتي معماري ايران است که در آن
جستارها ،واژهها ،اصطالحها و صنعتهاي وابسته به معماري سنتي گردآوري شده است .مؤلف کوشيده
است فرهنگنامة مذکور را از زبان استادان فن نقل کند و با توجه به جلوههاي فرهنگي و فضاهاي
زيستي ،بعضي از واژهها و اصطالحهاي سنتي و قومي را نيز در اين فرهنگ نامه بگنجاند .يکي از
شاخصهاي اين فرهنگ ،همين اصطالحات عاميانة سنتي است که سالها در رسالهها و مقاالت
پژوهشي مورد استفاده قرار گرفتهاند.

 . 56گرمان ،فريده .چگونه به معماري بنگريم * .تهران :شهيدي 256 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :فضا در معماري  ،تاريخ معماري
چکيده :معماري خوب آن گونه معماري است که فضاي داخلي آن انسان را جذب کند و به او آرامش
بدهد .معماري بد نيز آن گونه معماري است که فضاي داخلياش انسان را ناراحت و بيزار و گريزان
سازد .مؤلف کتاب حاضر صريح ًا اعالم ميدارد که فضا عامل مهمي در معماري است و آن چه فضا
ندارد ،اص ً
ال معماري نيست .وي پس از شرح اهميت فضا در معماري ،به معرفي فضا ،دورانهاي
متفاوت فضا ،برداشتهاي معماري و مروري بر تاريخ معماري مدرن پرداخته است.
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 . 57افضلي ،اسماعيل .حسابداري شركتها .كرمان :فاتح 171 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :حسابداري شرکتها  ،شرکت تعاوني  ،شرکت بازرگاني  ،سود و سرمايه  ،سهام ،
ترازنامه
چکيده :کتابي که چکيدة آن پيش روي شماست ،راهنماي حسابداري شرکتهاست که به شيوة
آموزشي گام به گام نگارش يافته است .در اين کتاب خالصهاي از هر فصل ،مسائلي از هر مبحث با حل
آنها و تعدادي مسائل بدون جواب براي تمرين آورده شده است .انواع شرکتهاي تجاري ،مشخصات
شرکتهاي بازرگاني ،شرکتهاي تضامني ،روشهاي تقسيم سود ،حساب جاري شرکا ،انواع سهام،
شرکتهاي سهامي ،ترازنامه و شرکتهاي تعاوني ،مباحث مهم اين کتاب هستند.

 . 58مقصودي ،فاطمه و فتحپور ،پروين  .حسابداري شركتها (سال سوم فنيحرفهاي و كاردانش).
تهران :پيش دانشگاهيان 192 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش حسابداري  ،حسابداري شرکتها  ،شرکتهاي تعاوني  ،حسابداري ايران
چکيده :مؤلفان کتاب حاضر ،با اين استدالل که در زمينة تدوين و تأليف کتاب حسابداري شرکتها،
کمبودي چشمگير احساس ميشود ،اقدام به تدوين کتاب حاضر کردهاند .در واقع هدف از تأليف
آن را تهية مأخذي جامع براي تدريس درس حسابداري شرکتها در دورههاي متفاوت تحصيلي،
خصوص ًا براي هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفهاي و کاردانش اعالم کردهاند .کتاب در چهار فصل
نگارش يافته است و در آن ،ضمن داشتن ويژگيهايي نظير سادگي و روشن بودن مطالب ،پيوستگي
و هماهنگي مطالب ،تأکيد بر جنبههاي کاربردي ،ارائة مثالها و تمرينهاي متنوع ،مباني و شالودة
حسابداري شرکتها در قالب شرايط و احوال خاص اموري جاري حسابداري ايران مورد بحث قرار
گرفته است.
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 . 59اميني ،فرخ .حسابداري شركتها (سوالهاي امتحاني هنرستان) .تهران :كانون فرهنگي
آموزش 136 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش حسابداري  ،حسابداري شرکتها  ،شرکت تعاوني  ،شرکت تضامني ،
سهام  ،صورت مالي
چکيده :کتاب حاضر در ارائة مجموعه سؤاالت امتحاني در حوزة آموزش «حسابداري شرکتها»
به نکات زير توجه داشته است :سادگي بيان ،عادتها و سليقههاي آموزشي همة معلمان؛ تشخيص
نکات سادهتر و اصليتر درس؛ فراگيري تمرينهاي متداولتر در ابتداي هر مبحث .کتاب در  9فصل
به اين مطالب پرداخته است :تشکيل شرکت؛ شرکت تضامني؛ عمليات حسابداري ثبت سرمايه؛ آشنايي
با شرکتهاي سهامي؛ سهام؛ ثبت عمليات حسابداري؛ صورت مالي؛ آشنايي با شرکتهاي تعاوني؛
حسابداري شرکتهاي تعاوني.

 . 60محمدزاده ،سپيده .حسابداري مالي عمومي .آمل :ورسه 268 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش حسابداري  ،گزارشهاي مالي  ،سند  ،کاربرگ
چکيده :حسابداري ،دانشي است که به وسيلة آن تمامي رويدادها و معامالت مالي را جمعآوري ،تجزيه
و تحليل ،و بر حسب واحد پول اندازه گيري کرده و در آخر نيز به تجميع ،تلخيص و گزارش آن ميپردازد.
کتاب حاضر که حاوي همين دانش است ،کوشيده حالت خود آموز داشته باشد تا کساني که فرصت
حضور در کالس را ندارند ،از آن بهرهمند شوند .در واقع ،مطالب کتاب بيشتر جنبة علمي ـ کاربردي
دارند و براي درک بهتر مفاهيم و قوانين جاري دانش حسابداري ،مثالهاي ساده با کاربردهاي عملي
ارائه شده است .به عالوه ،ساده نويسي در کتاب رعايت شده و مباحث آن کام ً
ال بر استاندارد آموزش
فني و حرفهاي منطبق است .مباحث کتاب در  10فصل تنظيم شدهاند و در پايان کتاب نيز نمونه
سؤاالت آزمون کتبي ارائه شده است.
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 . 61پورعبداهلل ،حبيباهلل .حكمتهاي پنهان در معماري ايران .تهران :كلهر 290 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :معماري در ايران  ،برج الجيم  ،آموزش معماري  ،شاهچراغ  ،چغازنبيل  ،دژ اسماعيليه
چکيده :معماري ايران ،قسمتي از شناسنامة مردم اين سرزمين از دورترين ازمنة تاريخ است .ويژگي
هاي طبيعت و اقليم ايران ،آداب و رسوم و مراسم مذهبي ،و روحيه و انديشة مردم آن ،نه تنها در بناهاي
بزرگ ،بلکه در ساختمانهاي کوچک هم انعکاس يافته است.
کتابي که در اين جا معرفي ميشود ،معماري ايران را در قالبهاي انتزاعي (گذشته از شکل ظاهري)
معرفي ميکند که تمام ًا رشد در حکمت و نمادگرايي کيهاني و جهانبيني معنوي ايران کهن دارند.
بعضي از مکانهاي تاريخي معرفي شده در کتاب از اين قرارند :چغازنبيل خوزستان ،آتشکدة ايران
باستان ،کاخ کسريف شاهچراغ ،رصدخانة سمرقند ،آرامگاه موالنا ،دژ اسماعيلي ،سنگ آبه ،برج الجيم
و آرامگاه قابوس .اين کتاب يک اثر تصويري نيز محسوب ميشود.

 . 62بهروان ،مريم .خالقيت نمايشي .تهران :مبتكران /پيشروان 288 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :نمايش
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،پيش دانشگاهي فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :کنکور هنر  ،سينما  ،تئاتر و نمايش در کشورهاي جهان  ،نمايشنامه  ،آموزش هنر
چکيده :اين کتاب از مجموعه کتابهاي هفت جلدي کنکور هنر در گرايش «نمايش» است .نويسندة
کتاب کوشيده است ،هنرجوياني را که در حوزههاي آموزشي تئاتر ،سينما و عکاسي فعاليت دارند ،مباحث
کتاب را با ديدي آموزشي به آنها ارائه نمايد .عنوانهاي مطالب کتاب عبارتاند از :تئاتر در مصر ،يونان،
روم؛ تئاتر در قرون وسطا؛ تئاتر در کشورهاي اروپايي و آسيايي؛ عوامل نمايش (نمايشنامه ،کارگردان،
بازيگر و )...؛ انواع نمايش؛ سبکهاي اجرايي تئاتر؛ سينما و سبکهاي سينمايي؛ تلويزيون؛ عکاسي .در
انتهاي هر مبحث ،آزمون مربوط به آن نيز ارائه شده است.
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 . 63ميكاني ،عباس .خالقيت و تفكر .تهران :آواي نور 256 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تفکر  ،خالقيت  ،عقل  ،خرد  ،تيزهوشي
چکيده« : :تفکر» جرياني است که در آن فرد ميکوشد مشکلي را که با آن روبهرو شده است ،مشخص
سازد و با استفاده از تجربيات قبلي خويش ،به حل آن اقدام کند .خالقيت نيز از ريشة خلق کردن گرفته
شده و واژهاي عربي است .خالق صيغة مبالغه است .خلق کردن در لغتنامة دهخدا به معني بهوجود
آوردن است و خالق يعني کسي که عقايد نو دارد .کتابي که معرفي ميشود ،با آوردن تعاريف باال،
به ديدگاههاي روانشناسان دربارة تفکر و خالقيت پرداخته و مباحثي با اين عنوانها ارائه کرده است:
ويژگيهاي تفکر؛ ابزارهاي تفکر؛ کليدهاي تفکر جانبي؛ خالق و حل مسئله؛ هوش و تيزهوشي؛ معناي
عقل در قرآن؛ عقل و خرد و هوش؛ تفاوتهاي فردي در خرد؛ مراحل خالقيت؛ موانع خالقيت؛ عوامل
خالقيت.

 . 64ساكي ،علياصغر و[ ...ديگران] .راهنماي پرورش طيور در مناطق گرمسير * .همدان:
دانشگاه بوعلي سينا 188 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پرورش طيور  ،فيزيولوژي طيور  ،مديريت مزرعة طيور  ،نژادهاي طيور  ،سوية
مرغ  ،تغذية طيور  ،بيماريهاي طيور
چکيده :در مناطق گرمسير ،گوشت طيور يکي از منابع مهم تأمين کنندة پروتئين و اسيدهاي آمينه
براي انسان است .پرورش طيور در مناطق گرمسير در مقايسه با مناطق معتدل ،با محدوديتهايي
مواجه است .کتاب حاضر با اين پيش گفتار و با اطالعاتي جامع و مفيد ،به عنوان يک منبع اطالعاتي،
به چگونگي پرورش طيور در مناطق گرمسير پرداخته است .مطالب کتاب از اين قرارند :تشريح و
فيزيولوژي طيور؛ نژادها و سويههاي مرغ؛ تغذية طيور؛ بيماريهاي طيور؛ مديريت مزرعة طيور؛ فروش
محصوالت طيور؛ مسائل اقتصادي و پرورش مرغهاي گينهاي و اردک.
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 . 65دونالد ،جيم .راهنماي تهويه در مرغداريها * .شركت سامانه گستر تهران :پرتو واقعه،
 116 ، 1388ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :تهويه در مرغداري  ،پرورش طيور  ،مرغداري و پرورش جوجه  ،آموزش امور دام
چکيده :هدف اوليه از فرايند تهويه ،کنترل دماست .کتاب حاضر که يکي از مهمترين عوامل بهدست
آوردن محصول بهينه در پرورش طيور را سيستم تهويه ميداند ،کوشيده است با طرح مسائل علمي
و عملي ،راهگشاي حل مشکالت مرغداران و پرورشدهندگان مرغ ميباشد .کتاب در شش بخش با
اين عنوانها نگارش يافته است :اهداف تهويه؛ چگونگي تنظيم دماي بدن جوجه و ميزان نياز جوجهها؛
سيستمتهويه چگونه کار ميکند؛ انتخاب سيستم تهوية مناسب؛ نکات مهم مديريتي؛ نمونة طراحي
آشيانة پرورش جوجههاي گوشتي.

 . 66بن ،ديويد .راهنماي جديد چاپ و گرافيك .حميد لباف .تهران :فرهنگسراي ميردشتي،
 216 ، 1388ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :چاپ دستي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :توليدات چاپي  ،پليت  ،روشهاي چاپي  ،صحافي  ،بازار چاپ  ،آموزش هنر
چکيده :كتاب حاضر منبعي كامل و جامع و در برگيرندة تمامي مراحل و موارد فني در توليد و عمليات
چاپ است و طيف وسيعي از تكنيكهاي سنتي و رايج را در چاپ ،از صحافي و مواد مصرفي قديم
و جديد تا روشهاي مدرن امروزي و چاپ ديجيتال ،در برميگيرد .چاپ در قرن  ،21گردش كار در
توليدات چاپي ،نمونهگيري و تهية پليت ،روشهاي چاپي ،كاغذ و مركب ،صحافي ،واصول كار در بازار
چاپ ،از جمله مباحث كتاب هستند.
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 . 67ساندرز ،دان .راهنماي گردن درد .علي محمد صفانيا و[ ...ديگران] .تهران :بامداد كتاب1389 ،
 75 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :درمان گردن درد  ،تمرينات ورزشي  ،آموزش تربيت بدني
چکيده :اين کتاب اثري مفيد براي کساني است که در معرض خطر ابتال به گردندرد ناشي از
وضعيتهاي نامناسب شغلي و عاداتي هستند .انجام تمرينات ورزشي صحيح ،در پيشگيري و بهبود
بسياري از اينگونه ناهنجاريها نقش دارد و با توجه به گسترگي تمرينات ورزشي ،فرد به اطالعات
پايهاي در مورد هر نوع از اين حرکات نيازمند است .کتاب حاضر به شرح همين موضوع پرداخته است.
علل ناهنجاريهاي گردن ،اختاللهاي رايج گردن ،درمان و مراقبت از گردن و انواع تمرينات ،مجموعه
مطالب کتاب حاضر هستند که مولف براي پيشگيري از آسيبهاي گردن ارائه کرده است.

 . 68كريسفيلد ،پني و[ ...ديگران] .راهنماي ورزشكاران جوان .جعفر بابا خاني .تهران :ورزش/
بامدادكتاب 208 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :بدنسازي  ،رژيمغذايي  ،صدمات بدني  ،تغذيه و توسعة ذهني و جسمي  ،آموزش
تربيت بدني
چکيده :کتابي که چکيدهاي از محتواي آن را مطالعه ميکنيد ،مهارتهاي اوليه و بنيادي بدنسازي را
به مخاطبان ميآموزد .آموزش آن براي هر فردي در هر سطحي که ميخواهد سالمت بدني مناسبي
داشته باشد تا به عملکردي بهتر دست يابد ،مفيد است .برخي مطالب کتاب عبارتاند از :بدنسازي،
رژيمغذايي ،صدمات بدني ،مهارتهاي ذهني و تغذيه .اين کتاب بهعنوان مرجع نيز ،اطالعات مفيدي
در خصوص مسافرت ،آزمايشات و داروهاي مورد نياز به مخاطب ميدهد .کتاب داراي چهار فصل با
اين عنوانهاست :شروع برنامهريزي؛ توسعة ذهني و جسمي؛ جدي باشيم؛ برنامهريزي براي موفقيت.
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 . 69شعبانبهار ،غالمرضا .روش تدريس تربيت بدني در مدارس * .همدان :دانشگاه بوعلي
سينا 216 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :معلم تربيت بدني  ،طرح برنامة درسي ورزش  ،کالسهاي ويژة معلولين ،
ارزشيابي تربيت بدني
چکيده :کتاب حاضر حاصل سابقة سالها تدريس در مدارس کشور است که در آن ،مجموعة از
مباحث که شامل :وظايف و مسئوليتهاي اجرايي معلمان تربيت بدني ،آشنايي با رشد و تکامل حرکتي
و رواني دانشآموزان ،چگونگي تدريس و انواع آن ،تدابير مديريتي معلمين تربيت بدني ،روشهاي
تنظيم طرح و برنامة درسي اعم از برنامهريزي ساليانه ،فصلي ،تکرشتهاي و تکجلسهاي ،برگزاري
کالسهاي ويژه معلولين حرکتي و نحوة ارزشيابي تربيت بدني ميباشد ،آورده شده است.

 . 70سيمون ،گري .روشهاي طراحي با قلم فلزي (راپيد)* .خاطره درودي و هنا دابزاد.
تهران :فرهنگسراي ميردشتي 140 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :طراحي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش هنر  ،راپيد  ،گراف  ،ضرب قلمها
چکيده: :قلم فلزي (راپيد و گراف) ،قلمي جوهري است با نوکي لولهاي شکل که بهطور ويژه براي
جوهرچيني طراحي شده است .نوک آن متفاوت با نوک قلمي است .هدف از تدوين اين کتاب ،با هر
نوع قلم ،حتي با نوک قلمهاي قديمي ،خصوص ًا در ارتباط با نظرية قلم و جوهر ،قابل اجرا هستند .اين
کتاب طرحهايي را که با استفاده از تکنيکها و ضرب قلمها ،با قلم و جوهر پديد آمدهاند ،ارائهميدهد.
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 . 71تروپ ،باب .زنان ورزشكار( :تمرين براي موفقيت)* .جواد شفيعي .تهران :بامداد كتاب1388 ،
 118 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :زنان ورزشکار  ،تمرينات قدرتي  ،تغذية ورزشکاران  ،آموزش تربيت بدني
چکيده :كتابي که چکيدة آن را ميخوانيد ،با هدف افزايش دانستنيهاي ورزش مربيان و زنان
ورزشکار نگارش يافته است و ايشان را با تفاوتها و ويژگيهاي خاص فيزيولوژيکي ورزشکاران آشنا
ميسازد .کتاب براي موفقيت ورزشکاران ،تمريناتي ارائه کرده است و عنوانهاي فصلهاي آن بدين
شرح هستند :مشکالت زانو؛ قرصو عملکرد آن؛ تغذيه و تمرينات قدرتي؛ اختالل در آن؛ قاعدگي و
مشکالت قبل از آن و نظر محققان.

 . 72اميني ،فرخ .سازمان و مديريت .تهران :كانون فرهنگي آموزش 136 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* رشتة درسي :امور اداري
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :سازمان و مديريت  ،کارگزيني  ،حسابداري  ،شرکت تجاري  ،مؤسسة حسابرسي
 ،آموزش امور اداري
چکيده« :سازمان و مديريت» از پايگاههاي پرافت و خيز حسابداري است؛ رشتهاي که در تمام
عرصههاي کار و زندگي نقش بسزايي را ايفا ميکند .مؤلف کتاب ،با درک اين که حسابداري رشتة
است مرتبط با علوم و فنون ،و معجزة اعداد وارقام در شکلهاي متفاوت ،کتاب حاضر را با نگاه آموزشي
و با طرح آزمونها و نکات کليدي کتاب درسي تأليف کرده است .کتاب در سه بخش با اين عنوانها
نگارش يافته است :آشنايي با مفاهيم ،تاريخچه و مکاتب سازمان مديريت؛ آشنايي با اصول مديريت؛
آشنايي با سازمانهاي دولتي ،تجاري ،حسابرسي و تشکيالت مالياتي.
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 . 73ويلد،جوديت و ويلد ،ريچارد .سواد بصري * .نازمريم شيخها .تهران :كتاب آبان 192 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :گرافيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم پيش دانشگاهي فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ارتباط بصري  ،سواد بصري  ،آموزش هنر  ،طراحي گرافيک  ،تصويرسازي
چکيده : :براي اکثر مخاطبان ،دانستن قوانين ارتباطات بصري ،در قالب تجربيات شخصي ،بسيار

اهميت دارد .زيرا اين حقيقت وجود دارد که مفاهيم ارتباط بصري را نميتوان بهصورت مستقيم آموزش
داد .از اين رو ،بهوجود آمدن شرايط سازگار با تجربيات شخصي و کشفيات فردي به همان اندازه مهم

است و کتابحاضر اهداف خود را در راستاي آن متمرکز کرده است .بخش تمرينات طراحي گرافيک و
تمرينات تصويرسازي کتاب مجموعهاي از رويکردهاي مفهومي است که در قالببندي «سواد بصري»
به حل مسائل بصري ميپردازد و مخاطب را تشويق ميکند که با نگاه کردن ،به فهم و درايت فرد
عمق بخشد.

 . 74ايمن ،شهناز و[ ...ديگران] .سيستم عامل پيشرفته .تهران :ديباگران تهران  144 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش رايانه  ،سيستم عامل پيشرفته  ،کاربر رايانه
چکيده :کتابي که تصوير جلد آنرا پيشرو داريد ،يکي از  10عنوان کتابي است که با هدف يادگيري
عميق ،فهم بهتر و توفيق بيشتر در امتحانات مرحلهاي و تکميلي کتابهاي «رايانهکار» و «کاربر
رايانه» شاخة کاردانش به رشتة تحرير در آمده است .کتاب در  12فصل ارائه شده و مهمترين مباحث
تخصصي آن شامل :نصب سيستم عامل ويندوز،پيكربندي  ،Windows Explorerمحافظت از
سيستم ،کار با سيستم عامل لينوکس ،بهينهسازي و رفع عيوب ،تنظيم تجهيزات جانبي ،کار با

.Net work and internet connection, Net work connection, Netmeeting

ساختار کتاب از اين قرار است :متن مباحث تخصصي ،خالصة آزمونهاي نظري ،آزمونهاي عملي
و پاسخنامه.
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 . 75ايمن ،شهناز و[ ...ديگران] .سيستم عامل مقدماتي .تهران :ديباگران تهران 120 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :سيستم عامل مقدماتي  ،آموزش رايانه ، Wordpad ، User Accounts ،
مديريتفايل
چکيده« :سيستمعامل» اصليترين نرمافزار رايانه و واسطه بين کاربر و سختافزار است و وظايف آن
عبارتاند از :استفادة بهينه از منابع و جلوگيري از به هدر رفتن آنها؛ ايجاد امنيت؛ ايجاد ،حذف و ادارة
برنامهها؛ مديريت فايلها و پوشهها؛ به اشتراکگذاري منابع .اين کتاب که تحت عنوان «سيستمعامل
مقدماتي» نگارش يافته ،هنرآموزان را با اين مباحث آشنا ميسازد :اجراي ويندوز و شناخت محيط و به
کارگيري آن؛ آشنايي با پنجرهو قسمتهاي متفاوت آن؛ مديريت فايلها ،پوشهها و درايوها؛ سفارشي
کردن نوار وظيفه و ميزکار؛ سفارشي کردن Windows؛ کار با برنامة Wordpad؛ کار با برنامههاي
جانبي ويندوز؛ کار با «.»User Accounts

 . 76وودكاك ،وينسنت .شخصيتپردازي در انيميشن * .هدي هاديپور و زهرا امير خاني.
تهران :فرهنگسراي ميردشتي 128 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :طراحي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه فني حرفه اي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش طراحي  ،آموزش هنر  ،کاراکتر  ،انيميشن  ،کاريکاتور
چکيده« :طراحان کاراکتر» بخشي از يک فرايند تجاري بزرگ هستند که فيلمها ،اسباببازيها،
لوگوي محصوالت ،کارتهاي تبريک ،کتابهاي کميک و بازيهاي رايانهاي با شخصيتهاي
مضحک توليد ميکنند .تبليغات مدرن و نياز به توليد انيميشن تجاري ،هنر طراحي کاراکتر را به يک
فن تخصصي تبديل کرده است .کتاب حاضر مجموعه نمونه کارهايي است که هنر طراحي را در زمينة
طراحي کاراکترهاي مختلف و شخصيتپردازي در انيميشن براي عالقهمندان اين هنر عرضه ميدارد.
مؤلف کتاب آنچه را دربارة اين هنر آموخته ،در البهالي صفحات آن گنجانده است .اصول طراحي،
شخصيتپردازي و تمرينات حرفهاي ،از جمله مطالب کتاب هستند.
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 . 77محمدي بقاعي ،داور .شگفتيهاي شيمي * .تهران :آواي دانش گستر 256 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :مواد
* رشتة درسي :صنايع شيميايي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :شگفتيهاي شيمي  ،دود  ،شعله  ،زنگ زدن  ،حباب صابون  ،گازها  ،فواره  ،انفجار
چکيده :کتابي که تصوير روي جلد آن را پيشروي داريد ،به ترکيبها ،آزمايشها و نمايشهاي
جادويي «شيمي» پرداخته است و نمادهايي از شگفتيها و شکوه و زيباييهاي طبيعت اسرارآميز را
به خوانندگان معرفي ميکند .اين آزمايشها براي هرکسي که به علوم گرايش دارد ،جذاباند .در اين
مجموعه با گروهي از آزمايشهاي جادويي روبهرو خواهيم شد که در بيشتر موارد با مواد معمولي انجام
ميشوند .برخي عنوانهاي آزمايشهاي کتاب از اين قرارند :آب و آتش؛ صداي آتش؛ نورتابي شيميايي؛
شعلة گوگرد؛ ابربنفش؛ سکة سحرآميز؛ جوشش آب در کاغذ؛ نفس سرد؛ ساعت شيميايي.

 . 78هيزر ،سو .شمعسازي  .7اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ 72 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ر و دانش  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :انواع شمع  ،مومها  ،فتيلهها  ،قالبها  ،گلدانهاي شمع
چکيده :کتابي که شرح آن را ميخوانيد ،برگزيدهاي از انواع شمهاي ساده ،قالبي ،گيسباف ،ظرفي،
يخي ،حکاکي شده و شني براي داخل و بيرون اتاق است که قدم به قدم به مخاطبان خود آموزش
ميدهد .سرفصلهاي آموزشي کتاب به شرح زير آمده است :موم (موم پارافين ،موم شني ،موم ژل،
موم مايکروکريستالين سفت ونرم)؛ فتيلهها (فتيلههاي کتابي بافته شده ،فتيلهشمهاي ظرفي)؛ قالبها
(قالبهاي سفت ،قالبهاي التکس)؛ شمعها (شمع داخل كاسه ،شمع ليوان ،شمع ستوني ،شمع
استوانهاي ،شمع تزييني و )...

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 79هيزر ،سو .شمعسازي  . 8اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ 72 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :شمعسازي  ،موم  ،فتيله  ،قالب
چکيده :کتاب «شمعسازي »8ساخت انواع شمع را آموزش ميدهد و لوازم شمعسازي همچون موم
پارافين ،فتيله و قالب را معرفي ميکند .انواع موم ،مواد افزودني به موم پارافين ،فتيلهها و نگهداري آنها،
مواد قابل استفاده براي ساخت شمعها ،قالبها و انواع شمعها ،مباحث اصلي کتاب هستند .اين کتاب
يک منبع آموزشي مناسب براي هنرآموزان و هنزجويان هنرستانهاي کاردانش همراه با تصويرهاي
رنگي و آموزش قدم به قدم است.

 . 80شالباف ،حاجي .شيمي آلي عملي1و .2تهران :علم و دانش ـ ثامنالحجج 160 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :مواد
* رشتة درسي :صنايع شيميايي
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش شيمي آلي  ،نقطة ذوب  ،مواد آلي  ،نقطة جوش
چکيده :ثابتهاي فيزيکي از قبيل نقطة ذوب ،نقطة جوش ،ضريب شکست و جرم حجمي ،از
قديمااليام براي تشخيص و شناسايي مواد آلي به کار برده شدهاند .زيرا هر ترکيب آلي ،نقطة ذوب و
جوش مشخصي دارد و بهندرت دو جسم آلي پيدا ميشوند که داراي نقاط ذوب و جوش يکسان باشند.
از طرف ديگر ،هيچ ثابت فيزيکي در مورد جامدات بيشتر از نقطة ذوب بهوسيلة شيميدانهاي آلي مورد
استفاده قرار نميگيرد .اين توضيحات ،بخش آغازين کتاب حاضرند .مخاطبان کتاب مجموعة مباحث
آن را تحت عنوان شيمي آلي عملي به اين شرح ميآموزند :نقطة ذوب ،تقطير ،تبلور ،حالل مناسب،
مباحث کروماتوگرافي ،روش تشخيص کربن ،هيدروژن ،گوگرد ،ازت ،هالوژنها ،تهية سيکلوهگزن و
بوتيل برميد نرمال ،ترت بوتيل کلريد ،شناسايي آلکيلهاليدها ،تهية استانيليد ،نيتروبنزن و ...
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 . 81رجبي ،مصطفي .شيمي عمومي براي آموزشكدههاي كشاورزي و فني و حرفهاي
* .ساري :آواي مسيح 148 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :مواد
* رشتة درسي :صنايع شيميايي
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :شيمي  ،خواص مواد  ،پيوندهاي شيميايي  ،اسيدها و بازها ترموديناميک  ،گازها
چکيده :شناخت و آگاهي از علم شيمي الزمة زندگي هر شهروند امروزي است .زيرا علم شيمي،
علم شناسايي و شناخت مواد ،و تبديل و کاربرد آنها در زندگي روزمره است .کتاب حاضر توانسته
است مفاهيم و تعاريف اين علم را براي فهم مخاطب ،به اين شرح و به زبان ساده و دانشآموزي بيان
کند :مفاهيم پاية شيمي ،فرمولهاي شيميايي و نامگذاري ترکيبات آن؛ پيوندهاي شيميايي و ساختار
مولکولي؛ اسيدها و بازها؛ ترموديناميک؛ گازها؛ شيمي آلي؛ الکتروشيمي؛ شيمي کشاورزي؛ آزمايشگاه
و آزمايشهاي شيمي عمومي.

 . 82امين ،شهناز و[ ...ديگران] .صحفه گسترده ( .)Excel 2007تهران :ديباگران تهران، 1389 ،
 124ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش اکسل  ،آموزش رايانه  ،صفحة گسترده
چکيده« :صفحهگسترده» ،نرمافزاري است داراي صفحات جدولبندي شده که براي نگهداري متن و
عدد از آن استفاده ميشود .اين نرمافزارها براي انجام محاسبات آماري ،ترسيم نمودارها و  ...کاربرد
دارند .کتاب حاضر که براي هنرآموزان شاخة کاردانش به نگارش درآمده ،بهعنوان کتاب کمکآموزشي

(کتاب تمرين و آزمون) ارائه شده است و عنوانهاي مباحث آن از اين قرارند :آشنايي با صفحة
گسترده و محيط اکسل؛ قالببندي و کار با محتوا؛ مديريت محدودهها؛ کارپوشهها و کاربرگها؛ توابع
و فرمولنويسي؛ ايجاد و کار با نمودارها؛ کار با فهرستها.
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 . 83موسوي ،علي و مجيد سبز علي گل .صفحهگسترده  .2007تهران :صفار و اشراقی 1389 ،
 207 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه  ،صفحة گسترده  ،آموزش اکسل  ،کاربرگ  ،کارپوشه  ،نمودار
چکيده« :صفحهگسترده» نرمافزاري است که امکان درج و نگهداري دادههاي مرتبط بههم و استخراج
گزارشها و نمودارهاي متفاوت را در خانههايي به صورت سطر و ستون فراهم ميسازد .کتاب حاضر،
مهمترين کاربردهاي صفحة گستردهها را به اين شکل دستهبندي کرده است :سازماندهي و طبقهبندي
دادهها ،پردازش دادهها ،و استخراج اطالعات جديد ،و استخراج انواع نمودار بر اساس دادههاي موجود در
صفحة گسترده .اين کتاب به صورت خودآموز و تصويري در هفت فصل با اين عنوانها نگارش يافته
است :توانايي کار با محيط اکسل 2007؛ ويرايش کاربرگ؛ مديريت کارپوشه؛ کار با فرمولها و توابع؛
کار با نمودارها؛ کار با فهرستها؛ چاپ اطالعات.

 . 84سلحشور ،صديقه و اميني شهره .طراحي 1و .2تهران :برگ نگار 224 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :طراحي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم پيش دانشگاهي فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش طراحي  ،وسايل طراحي  ،انواع خط  ،پرسپکتيو  ،سايه روشن  ،طراحي
انسان  ،طراحي منظره
چکيده :کتابي که چکيدهاي از آن را ميخوانيد در دو بخش به اصول آموزش طراحي پرداخته است.
در بخش طراحي  ،1اصول اولية طراحي از موضوعات متفاوت با ابزارهاي متنوع در دو حوزة طراحي
خطي و طراحي با سايه روشن ارائه شده است .در بخش طراحي  2نيز ،اصول آموزش پيشرفتة طراحي
در سه حوزة طبيعت (منظره) ،معماري و انسان مورد نظر بوده است .در هر دو بخش ،پس از خالصة
مطالب کتاب و مشخص ساختن نکات اصلي ،تستهايي از مطالب مذکور ارائه شدهاند و پس از آن،
نمونة سؤاالت  25سال کنکور آورده شده است.
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 . 85صديق ،ميثم و صيفي  ،سعيد .طراحي پوسترهاي طرح و معماري .تهران :كلهر، 1389 ،
 144ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :طراحي معماري  ،پشتبندي  ،صفحهآرايي  ،پوستر
چکيده :از آنجايي که يکي از دغدغههاي هنرآموزان ،هنرجويان و حتي دانشجويان معماري،
پشتبندي پروژههاي معماري و پاياننامه است .اين اثر ميتواند راهنماي ساده و شيوايي باشد تا آنها با
نمونههاي متنوعي از پروژههاي متداول طراحي ،معماري و پاياننامهها ،آشنا شوند .کتاب در پنج بخش
مباحث خود را در اختيار مخاطبين مذکور قرار داده است :قطع و اندازة پوستر ،نوشتار در پوستر ،زمينة
پوستر ،ترتيب قرار گرفتن اطالعات در پوستر و ترکيببندي در پوستر.

 . 86استاين ،دانيل جان .طراحي خانههاي مسكوني با  .Autocad 2010اردشير اطيابي.
تهران :فدك ايساتيس 508 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :اتوكد  ، 2010نقشهكشي  ،پالن  ،نما  ،آموزش هنر
چکيده :كتاب حاضر براساس نسخة اتوكد  2010تدوين شده است و آموزش برنامهو فرمانها را به
صورت گام به گام و در چارچوب تهية نقشههاي معماري يك پروژة واقعي خانة مسكوني ارائه ميكند.
عالوه بر اين ،روشهاي استاندارد نقشهكشي و چگونگي كاربرد فرمانهاي برنامه در ترسيم نقشهاي
معماري را مطرح ميسازد .مزيت بزرگ اين كتاب ،آموزش گام به گام برنامه ،ضمن تهية نقشههاي
واقعي معماري است .كتاب در مجموع حاوي  10درس با اين عنوانهاست :شروع اتوكد2010؛ آموزش
سريع مقدماتي؛ ترسيم اشياي معماري؛ پالن طبقات؛ نماي خارجي؛ برشها؛ جانمايي پالن و نماها؛
پالن مجموعه؛ جدول تنظيم برگ چاپ؛ ضخامت خطوط و چاپ.
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 . 87شيتيش ،كريستيان .طراحي داخلي ( فضا ،نور ،عناصر)*  .شبنم خاني و عليرضا اردالنزاده.
تهران :هله :طحان 164 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :طراحي معماري  ،طراحي نور  ،معماري داخلي
چکيده :از آنجا که فضاي داخلي ،نقش بسيار مهم در معماري امروزي دارد ،الزم است ميان ساختار
آن با ساختار فضاي خارجي بنا تفاوت قائل شد .گاهي طراحي تأثير کمتري بر فضا ميگذارد که در
اين حالت ،اين معماري است که با ايجاد سطوح متفاوت و استفاده از مواد خاص ،به کمک ميآيد.
همچنين طراحي نور ،ويژگيهاي يک اتاق يا فضاي داخلي را مشخص ميکند .کتاب حاضر با توجه به
ترکيب ،فضا ،نور و عناصر ديگر ،به شرح اقسام طراحيهاي فضاي داخلي در فروشگاهها ،رستورانها،
کتابخانهها ،موزهها و  ...پرداخته است.

 . 88تنكري ،ربكا .طراحي دكوراسيون آشپزخانه .اكرم برآبادي .تهران :فرهنگسراي ميردشتي،
 104 ، 1389ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :طراحي و دکوراسيون آشپزخانه  ،آموزش هنر
چکيده :آشپزخانة امروزي بايد مکاني باشد که نيازهاي ما را برآورده کند .آشپزخانه بايد داراي
فضاهاي مناسب براي پخت و پز و قرار دادن ظروف و وسايل مورد نياز و نيز تعدادي سطوح مناسب
باشد .همچنين بايد محلي براي نگهداري شويندهها ،مواد غذايي و در اغلب موارد ،جايي براي ماشين
لباسشويي با امکانات شست و شو و اتوکشي باشد .کتاب حاضر با توجه به اوصاف ذکر شده101 ،
راهکار مديريتي را در طراحي و دکوراسيون آشپزخانه به مخاطبان ارائه کرده است.
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 . 89بدوانو ،بريجت .طراحي دكوراسيون اتاق نشيمن .ريحانه شادپور .تهران :فرهنگسراي
ميردشتي 96 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :فضاي داخل خانه  ،تزئين خانه  ،طراحي دکوراسيون  ،اتاق نشيمن  ،آموزش هنر
چکيده :طرحها و مدلهاي متنوعي را که در فضاهاي داخل خانه از آنها استفاده ميشود ،ميتوان با
رويکردهاي فرهنگي هماهنگ کرد .از طرف ديگر ،ميتوان از طرحهاي منحصر بهفرد و بينظير متأثر
از دنياي هنر و طراحي ،در پوشش و تزئين فضاهاي داخلي خانه بهره گرفت .کتابي که مالحظه ميکنيد،

با انتخاب رنگ و طرح مناسب ،چيدمان وسايل را به سبکي خاص در فضاي خانه به نمايش گذاشته و در
آن  101راهکار مديريتي در طراحي و دکوراسيون اتاق نشيمن ارائه شده است.

 . 90اللي ،رضا .طراحي صفحات وب .تهران :ديباگران تهران 244 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :سوم فني حرفهاي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه  ،طراحي صفحات وب  ،نرم افزار  ،فريم  ،فرم
چکيده :کتاب حاضر ،مروري است کاربردي بر مراحل آشنايي و يادگيري طراحي وب براساس
ساختارهاي ثابت و پويا که ميتواند در مدت زمان کوتاهي ،خوانندگان را با اين حرفه آشنا سازد .مطالب
کتاب که براي سه کارگاه آموزش طراحي وب مقدماتي ،مياني و پيشرفته تنظيم شدهاند ،دريچهاي را
براي ورود به دنياي حرفهاي طراحان وب ميگشايند و مخاطبين را با دستورات ،قوانين و عناصر موجود
در وب به شکل کاربردي ،همراه با مثالهاي متنوع و ساده آشنا ميسازند.
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 . 91معيرينيا ،مريم .طراحي و نورپردازي براي محيطهاي آموزشي * .تهران :هله :طحان،
 164 ، 1388ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :نورپردازي  ،محيط آموزشي  ،سيستمهاي نوري  ،انرژي
چکيده :هدف نورپردازي تنها تأمين نور کافي براي محيط نيست تا کاربر فضا ،فعاليتهايش را به
راحتي در آن انجام دهد .بلکه هدف خلق محيط داخلي مناسب است .اين کتاب راهنماي مناسبي است
براي کساني که ميخواهند در زمينة فرايند طراحي نورپردازي در مدارس و فضاهاي جانبي آن ،براساس
استانداردها عمل کنند .در اين کتاب عوامل مؤثر در يک طراحي نورپردازي مناسب به همراه آسايش
بصري ،هزينهها ،نصب و نگهداري سيستمهاي نوري و بهينهسازي انرژي مورد بررسي قرار ميگيرند.
بهعالوه ،روشهاي محاسبه و ابزار طراحي که در مراحل اولية طراحي پروژه ميتوانند به طراح کمک
کنند ،بههمراه نمونههايي که از اين مباحث در آنها استفاده شده است و اينکه چگونه ميان نورپردازي
طبيعي و مصنوعي رابطه برقرار کرد ،شرح داده شده است.

رجبي ،حميد .علم تمرين .تهران :ورزش 224 ، 1389 ،ص
 . 92نظرعلي ،پروانه و ّ
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پيکرشناسي  ،دستگاههاي انرژي  ،تمرينات بدني  ،عوامل محيطي  ،روانشناسي
ورزشي  ،تغذية ورزشي
چکيده :کتاب حاضر به کمک علومي چون فيزيولوژي ،روانشناسي ،تغذيه ،بيومکانيک سنجش
قواي جسماني ،مديريت و رهبري ،به تبيين تمرينات بدني مناسب پرداخته است .همچنين ،عوامل
آمادگي جسماني و رواني و روش باال بردن آنها ،و نيز تستهايي براي ارزيابي آنها در کتاب مطرح
شده است .کتاب مجموع ًا داراي نه فصل با اين عنوانهاست :پيکرشناسي؛ بررسي دستگاههاي انرژي؛
تمرينات بدني؛ آشنايي با اصول کلي برنامههاي تمرين؛ ويژگيهاي برنامههاي تمريني در رابطه با
عوامل محيطي؛ مفاهيم اساسي در ريکاوري ورزشي؛ روانشناسي ورزشي چيست؟؛ عوامل آمادگي
جسماني و تغذيه؛ عملکرد ورزشي.
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 . 93وايت ،الكس دبليو .عناصر طراحي گرافيك * .الهه بور .تهران :كتاب آبان 157 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم پيش دانشگاهي فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :طراحي گرافيک  ،پيوند عناصر  ،آموزش هنر  ،طراحي حروف
چکيده :طراحي از هر نو که باشد ،فرآيندي است که طي آن اجزاي غيرمرتبط انتخاب ميشوند و
در واحدي سازمانيافته در کنار هم قرار ميگيرند .اينکه در اين حرفه ،با چه عناصري کار کنيم؟
اين عناصر کجا به کار ميروند؟ و چه ساختاري الزم است تا اين عناصر در کنار هم باقي بمانند؟
مجموعهسؤاالتي هستند که کتاب حاضر به آنها پاسخ گفته است .فاصلهها و کاربرد فضاي خالي،
هفت عنصر طراحي و بهره جستن از آنها ،پيوند عناصر طرح با صفحات و اصطالحات منفي در طراحي
حروف ،عمده مباحث کتاب حاضر هستند.

 . 94كالرك ،مايكل .فرهنگ فشرده اصطالحات هنر آكسفورد .الهامالسادات رضايي .تهران:
برگ نگار 328 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :كتابهاي مرجع
* پاية تحصيلي :پيش دانشگاهي فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :فرهنگنامة اصطالحات هنر  ،آموزش هنر  ،فرهنگ کاربردي
چکيده :کتابي که چکيدة آنرا ميخوانيد ،فرهنگي است جامع و ايدهآل همراه با  1800اصطالح در
زمينة طيف گستردهاي از رسانههاي بصري دنياي هنر که با عباراتي موجز و قابل فهم براي هنرآموزان
رشتة هنر شرح داده شدهاند .مزيت ارزشمند اين فرهنگ جنبة کاربردي آن است .براي کساني که
استطاعت يا تمايلي به سفر ندارند ،در اين کتاب امکان سفر فيزيکي فراهم شده است.
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 . 95رنجبران ،محمد .فناوري توليد الياف شيشه .تهران :دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي،
 184 ، 1388ص
* گروه آموزشي :مواد
* رشتة درسي :سراميك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :الياف شيشه  ،ترکيبات شيميايي  ،خواص فيزيکي و مکانيکي  ،محصوالت الياف
شيشه  ،خواص مواد
چکيده« :الياف شيشه» از نخلهاي بسيار نازک شيشه تشکيل شدهاند .اين مواد محکم ،در برابر
حرارت مقاوم هستند و در اثر کشش تغيير طولي ندارند .به صورت پشم شيشه عايقهاي بسيار خوبي
هستند و از انتقال حرارت کام ً
ال جلوگيري ميکنند .در کتاب حاضر ،فصل اول آن به شناخت الياف شيشه
اختصاص دارد و در آن تعريف ،نکات فني ،ترکيبات شيميايي ،خواص فيزيکي شيشه ،و نيز سوابق
تاريخي توليد الياف شيشه ،انواع الياف شيشه ارائه شده است .کاربرد محصوالت الياف شيشه مشخصات
کلي مواد و ذوب مواد ،مباحث ديگر کتاب هستند.

 . 96رحمانينيا ،فرهاد .فيزيولوژي انسان * .تهران :ورزش 184 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :فيزيولوژي ورزش  ،اندامهاي بدن  ،دستگاه عصبي  ،دستگاه گوارش  ،دستگاه
ادراري
چکيده :يکي از شاخههاي مهم اصول و مباني تربيت بدني و ورزش را «فيزيولوژي ورزش»
تشکيل مي دهد .اين علم به مطالعة ارتباط و تأثير متقابل فعاليتهاي بدني و اندامها و دستگاههاي
متفاوت بدن ميپردازد .بديهي است که آگاهي از يافتههاي جديد فيزيولوژي ورزش مستلزم آشنايي
با دانش فيزيولوژي انسان است .اين کتاب در همين راستا و براي مخاطبان رشتة تربيت بدني و علوم
ورزشي تنظيم شده است و عنوانهاي فصلهاي آن از اين قرارند :فيزيولوژي انسان؛ ساختمان سلول؛
فيزيولوژي بافت عضالني؛ دستگاه عصبي ،گوارش و ادراري؛ قلب و گردش خون؛ خون؛ تنفس؛ غدد
درونريز.
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 . 97قالببافي  .404مصطفي رازقي .تهران :بين المللي حافظ 96 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ر و دانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :انواع طرح بافت  ،روشهاي بافت  ،قالببافي
چکيده :کتاب حاضر حاوي برگزيدهاي از انواع بلوز ،ژاکت ،تاپ ،جليقه ،شال ،کيف ،کاله در طرحهاي
جذاب است که به روش قالببافي آماده شدهاند .روشهاي بافت ،مدلها و وسايل مورد نياز بافت هر
طرح در کتاب معرفي شدهاند.

 . 98آرزه ،ايمان .قوانين و مقررات بينالمللي داوري كشتي .تهران :بامداد كتاب 80 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :قوانين و مقررات کشتي  ،داوران کشتي  ،وزنکشي  ،ضربة فني  ،برگة داوري
چکيده :کتاب حاضر حاوي آخرين قوانين و مقررات داوري کشتي است .اين ورزش از گذشتههاي
دور با زندگي انسان عجين بوده است .مولف کتاب با اين نگاه که قضاوت و داوري در رشتة کشتي
کاري اساسي و مهم است ،کتاب را با اين مطالب به نگارش درآورده است :تاريخچة کشتي و داوران
برجستة ايراني؛ مقررات حضور در مراسم وزنکشي؛ شرايط سني و اوزان؛ لباس و وضعيت ظاهري
کشتيگيران و داوران؛ وظايف داوران؛ ممنوعيتها؛ ضربة فني؛ فنون  1تا  5امتيازي؛ برگة داوري در
مسابقات کشتي؛ و ...
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 . 99بابايي اربوسرا  ،ايرج و[ ...ديگران] .كارآفريني .تهران :راه نوين (آوا) 160 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* پاية تحصيلي :دوم كا ر و دانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :کارآفريني،نوآوري  ،خالقيت  ،مديريت کسب و کار
چکيده :کتابي که تصوير آن را مالحظه ميکنيد پژوهش نويي است دربارة آنچه تاکنون در زمينة
کارآفريني ارائه شده است و در آن سعي شده ،آخرين آرا و نظراتي که هماکنون در عرصة نوآوري و
کارآفريني در حال بررسي است ،به مخاطبان تقديم شود .اصول و ابعاد کارآفريني ،خالقيت و نوآوري،
مديريت کسبو کارهاي کوچک ،فرهنگ کسب و کار مديريت اخالق در کسب و کار و طرح تجاري
کسب و کار ،عنوانهاي شش فصل کتاب هستند

 . 100همتي ،جالل .كارآفريني (اصول و مباني) .تهران :آواي نور 236 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :بازاريابي  ،خالقيت  ،کارآفرين
چکيده« :كارافريني» فرايندي است که از طريق آن ،فرد کارآفرين با ايدههاي نو و خالق و شناسايي
فرصتهاي جديد ،محصول يا خدمت نويني را به جامعه معرفي ميکند .کتاب حاضر ،ضمن پرداختن به
کليات کارآفريني وويژه گيهاي كار آفرينان،به سابقه ي كار آفريني در ايران ،نقش مديريت و خالقيت
تبليغات بازاريابي در کارآفريني ،موقعيت و فرصتهاي کارآفريني ،راهبرد و اهداف کسب و کار ،و نقش
بازار در کارآفريني نيز ميپردازد.

دورة آموزش فني وحرفه اي و كاردانش 63 10
 . 101مدرسيسريزدي ،جميله .كارآفريني * .تهران :ترمه 216 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :کارآفريني  ،خالقيت  ،مديريت کسب و کار
چکيده« :کارآفريني» عبارت است از فرايند خلق چيزي باارزش و متفاوت از طريق اختصاص زمان
و تالش کافي ،همراه با پذيرش همة خطرات آن به منظور دريافت پاداش مالي ،استقالل و رضايت
شخصي .کتاب حاضر با تعريف فوق و بعضي مفاهيم و تعاريف مشابه در مقدمة فصل يک آغاز ميشود

و در ادامة همين فصل به اصول کارآفريني و ويژگيهاي کارآفرينان ميپردازد .خالقيت ،مديريت
کسب و کار ،فرهنگ کسب و کار ،و ارائة طرح کسب و کار ،عنوانهاي چهارفصل بعدي کتاب هستند.

 . 102سبزعليگل ،مجيد و سيد علي موسوي .كاربر نرمافزار اداري .تهران :صفار و اشراقی ،
 400 ، 1389ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه  ،نرمافزاري اداري Excel 2007، Word 2007 ،
چکيده :امروزه رايانه در همة شرکتها و ادارات و حتي خانه حضور دارد .بسياري از کارهايي که در
گذشته به شيوة سنتي (دستي) انجام ميشدند ،امروزه با رايانه و با سهولت بيشتري انجام ميشوند.
کتاب حاضر که راهنماي کاربر نرمافزار اداري است ،براي پيشبرد و سهولت کار در ادارات ،شرکتها،
مؤسسات و سازمانها تدوين شده است .عالوه بر اينکه کاربر را با محيط « »Word 2007آشنا
ميکند ،او را در انجام اين امور توانمند ميسازد :ويرايش متن و جستوجو در سند؛ قالببندي متن و
پاراگراف؛ طراحي صفحات سند؛ کار با « »Style، Templateو «»Theme؛ غلطيابي و اصالح
خطا در متن؛ کار با جدول؛ کار با اشياي گرافيکي؛ کار با ابزارهاي پيشرفته؛ چاپ سند؛ کار با
محيط«»Excel 2007؛ ويرايش کاربرگ؛ کار با فرمولها و توابع؛ کار با نمودارها.
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 . 103معدنچيزاج ،مهدي .كاربرد  Excelدر مديريت و حسابداري .تهران :ديباگران تهران،
 380 ، 1389ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه  ،نرمافزار اکسل  ،نمودار پارتو  ،فلوچارت  ،حسابداري
چکيده :نرمافزار «اکسل» ،يکي از اجزاي مجموعة نرمافزاري مايکروسافت آفيس ،نرمافزاري
قدرتمندي است که قابليتهاي زياد و سادهاي دارد .اين نرمافزار در حسابداري و تهية گزارشات
مديريتي کاربرد فرواني دارد .کتاب حاضر به آموزش اين نرمافزار پرداخته و بر آن بخش از تواناييهايي
اکسل که عموم حسابداران به آن توجه دارند،تأکيد کرده است .همچنين کوشيده است که کاربردهاي
متفاوت اکسل را در حسابداري و مديريت مالي ،سرمايهگذاري و حسابداري مديريت مدلسازي کند و
شرح دهد .اين کتاب در  12فصل تنظيم شده است .خوانندگان با مطالعة فصلهاي اول تا پنجم آن ،با
اکسل آشنا ميشوند و نحوة انجام محاسبات و فرمولنويسي ،ويرايش ،قالببندي و چاپ را در اکسل
فرا ميگيرند .در فصل ششم خوانندگان با انواع نمودارها در اکسل و ترسيم آنها و برخي کاربردهاي
مديريتي نمودارها ،از جمله نمودارهاي حبابي ،سام و نمودار پاتو آشنا ميشوند .در فصلهاي هفتم تا
دوازدهم نيز اين موضوعات فرا خواهند گرفت :آشنايي با انواع توابع؛ مدلسازي؛ توابع مالي؛ مديريت
کاربرگها؛ بانک اطالعاتي؛ مدلسازي پيشرفته.
 . 104كاردان ملكينژاد ،مهدي .كتاب آبي تعميرات موبايل .تهران :آفرنگ 432 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :برق
* رشتة درسي :الكترونيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :سختافزار و نرمافزار گوشيهاي تلفن همراه  ،تعميرات تلفن همراه  ،قطعهشناسي ،
نقشهخواني  ،باتري
چکيده :کتاب حاضر ،عالوه بر پرداختن به دو مبحث تعميرات گوشيهاي تلفن همراه ،يعني
سختافزار و نرمافزار ،خواننده را با مباني و اصول اولية تعميرات تلفن همراه ،مانند الکترونيک
قطعهشناسي و نقشهخواني آشنا ميکند .همچنين ،آموزشي به روش علمي و در عين حال کاربردي را به
مخاطبان ارائه کرده است تا آنان را به تعمير و عيبيابي صحيح انواع گوشيهاي تلفن همراه قادر سازد.
ابزارآالت و لوازم ،تعميرات تلفن همراه ،دستگاههاي اندازهگيري ،قطعهشناسي ،باتري ،نقشهخواني،
سريبنديگوشيهاي نوکيا ،تعميرات سختافزاري عيبيابي ،نرمافزار ،کدهاي مخفي و ترفندهاي
تلفنهمراه ،و روشهاي نصب برنامهها ،عنوانهاي مطالب کتاب هستند.
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 . 105نواري ،نيلوفر .كليد ( 3D Maxمدلسازي)* .تهران :توسعه آموزش /كليد آموزش، 1388 ،
 128ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي ، 3D Max :مدلسازي
چکيده :نرمافزار  ، 3D Maxنرمافزاري ميانرشتهاي و پرکاربرد است که يکي از کاربردي آن
«مدلسازي» است .در تمرينات اين کتاب از نرمافزار«  »3D Max9استفاده شده است .هنرآموزان
ميتوانند از نسخههاي ديگر اين نرمافزار نيز براي انجام تمرينات استفاده کنند .فقط بايد توجه شود،
هرجا که در آدرسهاي رايانهاي به فولدر « »3D Max9اشاره شده بود ،به فولدر نسخة خود مراجعه
کنند .مدلسازيهاي ميز تحرير ،صندلي ،تختخواب ،قفسة کتاب و همچنين مدلسازي کامل اتاق
خواب ،از عنوانهاي کتاب حاضر هستند.

 . 106سونا ،ليندا .كليدهاي آموختن درباره كودكان كمتوجه و بيشفعال .ترانه بهبهاني.
تهران :صابرين 296 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :اختالل  ،کمبود و توجه بيشفعالي  ،کودکان استثنايي  ،تشخيص و درمان ،
کودکياري.
چکيده: :در گذشته ،عبارت «اختالل کمبود توجه» در مورد کودکاني به کار برده ميشد که در اعمالشان
بيتوجه و بينظم و در فعاليتهاي فکري مستمر ،مثل انجام تکاليف مدرسه ،ضعيف بودند .اختالل
کمبود توجه و بيشفعالي ،به کودکاني اطالق ميشد که مدام در جنب و جوش و پيرو محرکات آني
بودند .امروزه هر مورد بدرفتاري کودکان ممکن است آنها را در زمرة کودکان مبتالبه اختالل کمبود
توجه يا اختالل کمبود توجه و بيشفعالي قرار دهد .کتابي که تصوير جلد آنرا مشاهده ميکنيد،
راهنماي خوبي است در تشخيص اختاللهاي ذکر شده در کودکان ،نوجوانان و جوانان به عالوه
روشهاي درمان چنين کودکاني و کمک به آنها را آموزش ميدهد.

 66فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 107بربا ،ميشل .كليدهاي پرورش رفتار و ارزشهاي اخالقي در كودكان و نوجوانان.
فرناز فرود .تهران :صابرين 284 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :هوش اخالقي  ،همدلي  ،وجدان  ،خويشتنداري  ،احترام  ،مهرباني  ،بردباري ،
انصاف  ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کتابي که تصوير روي جلد آن را مشاهده ميکنيد ،راهنماي آموزش ويژگيهاي هوش

اخالقي است که کودکان و نوجوانان در جهان ناآرام امروز بيش از همه چيز بهآنها نياز دارند .هفت
نيکخويي اساسي در اين کتاب به کودکان و نوجوانان ارائه شده است که سه نيکخويي همدلي،
وجدان ،خويشتنداري را ميتوان زيربناي نيکخوييهاي بعدي ،يعني احترام ،مهرباني ،بردباري و
انصاف دانست .در اين کتاب تالش شده است که ابتدا اين سه نيکخويي هستهاي در مخاطبان ساخته

شود .در اين روش بهترين زيربنا را براي رشد اخالقي در مخاطبان استوار خواهد ساخت .هرفصل کتاب،
گنجينهاي از راهکارهاي عملي را براي تقويت هوش اخالقي ارائه ميدهد که با پژوهشهاي انجام
شده تطبيق دارد و مخاطب ميتواند براي پرورش اين هفت نيکخويي اساسي از آنها استفاده کند.

 . 108فورميو ،آندريا .كمديهاي روم باستان .رضا شيرمرز .تهران :قطره 192 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :نمايش
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :بداههپردازي  ،کمدي و رومي  ،آموزش هنر  ،آندريا  ،ترنس  ،نمايشنامه
چکيده :کتاب حاضر ،نمونة بارز بداههپردازي است که از جمله ويژگيهاي عمدة کمدي رومي
محسوب ميشود .اين کمدي که به دورانهاي بعدي نيز منتقل شد ،در اين کتاب بهعنوان نمايشنامه
معرفي شده است .در زمينة نگارش کمدي رومي ،کمدينويسان مشهوري چون لوپه دو وگاه ،مولير،
بنجانسن و ويليام شکسپير ظهور کردند .کمدي آندريا که در اين کتاب ارائه شده ،اولين نمايشنامة
ترنس است که در سال  166ق.م خلق شد .زبان اين کمدي ،پالوده و طنز موجود در آن لطيف ،نافذ
و هوشمندانه است.
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 . 109پارسائي ،نسرين و نادري فرد  ،جعفر .كمكهاي اوليه و ايمني * .همدان :دانشگاه بوعلي
سينا 198 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :کمکهاي اوليه  ،مصدوم  ،زخمها  ،خونريزيها  ،مسموميتها  ،سوختگيها ،
ايمني در ورزش
چکيده« :کمکهاي اوليه» فعاليتهايي هستند که بعد از بروز حوادث و صدمات براي بيمار انجام
ميشوند تا درد و اضطراب او و عواملي که به مرگ و يا بروز صدمات بيشتر منجر ميشود ،کاهش يابد.
کتاب حاضر به منظور آشنايي و شناخت هر چه بيشتر عوامل امدادگر در جهت بهبود فرد مصدوم و
مجموعه فعاليتهايي که در بهبود او صورت ميگيرد ،به نگارش درآمده است .کتاب در دو بخش و 11
فصل به اين شرح تدوين شده است :بخش اول :کمکهاي اوليه ،شامل اصول کمکهاي اوليه و امداد،
شناخت عالئم حياتي بدن ،نجات جان مصدومين در فوريتها ،کمکهاي اوليه در صدمات ارتوپدي،
اختالالت گردش خون و تنفس و کمکهاي اولية مربوط به آن ،زخمها و خونريزيها ،مشكالت
مربوط به دما ،صدمات مقطعي و کارآفريني کمکهاي اولية مربوطه ،مسموميتها و سوختگيها.
بخش دوم :ايمني ،شامل ايمني در خانه و ايمني در ورزش.

 . 110حيدري ،محمد و[ ...ديگران] .كولرهاي آبي (ساختمان  ،تعمير و نگهداري) .تهران :كيفيت،
 88 ، 1389ص
* گروه آموزشي :برق
* رشتة درسي :الكترونيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كاردانش ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :كولر آبي هوايي  ،محاسبات و عيبيابي  ،اطالعات فني سرويسكار  ،آموزش
الكترونيك
چکيده :کتابي كه چكيدة آن ارائه ميشود ،در هفت فصل ،ضمن آموزش مباني نظري و آشنايي با
اجزا و قطعات متفاوت كولر آبي ،اشكاالت و عيوب احتمالي آن را شرحميدهد .اجزاي الكتريكي كولر
آبي هوايي ،اجزاي الكترومكانيكي كولر آبي هوايي ،اجزاي مكانيكي كولر هوايي ،تئوري ،محاسبات
و نگهداري كولر آبي هوايي ،عيبيابي و رفع آن ،و اطالعات فني سرويسكار ،سرفصلهاي كليدي
كتاب حاضر هستند.

 68فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 111بليك ،سوزانا .كيكهاي فنجاني  .2اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ 72 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش طبخ كيك  ،كيك فنجاني
چکيده :كيكهاي فنجاني برگزيدهاي از انواع كيكها هستند كه در اين كتاب با شيوة پخت آنها به
همراه انواع تزيين آنها آشنا ميشويد .كيكهاي فنجاني انواع زيادي دارند كه بعضي از آنها عبارتاند
از :هويج و هل ،پرتقالي ،پستهاي ،شكالتي ،با گلهاي بهاري ،با توتفرنگي ،با كرةبادام زميني ،با
فندوق و شكالت ،با ميوهها و با موز.

 . 112بليك ،سوزانا .كيكهاي فنجاني .1اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ 72 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :کيکهاي فنجاني  ،کيکهاي رژيمي  ،کيکهاي کودکان
چکيده :كتاب حاضر برگزيدهاي از انواع کيکهاي کوچک و زيبا همراه با تزئين آنها براي ميهمانيها
معرفي ميشود .سرفصلهاي کتاب را به شرح زير ميخوانيد .1 :کيکهاي فنجاني ساده؛  .2کيکهاي
مخصوص جشنها ومراسم مختلف؛  .3کيکهاي ساده و ماليم؛  .4کيکهاي مخصوص افراد رژيمي؛
 .5کيکهاي مخصوص کودکان.
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 . 113ايلم ،كيمبرلي .گريدبندي در تايپوگرافي .محمدرضا عبدالعلي و مژگان جايز .تهران:
فرهنگسراي ميردشتي 120 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه فني حرفهاي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :گريدبندي  ،تايپوگرافي  ،جان شيکولدو باهاوس  ،آموزش گرافيک
چکيده :اين کتاب به بررسي تجربيات بصري گوناگون در حوزة طراحي گرافيک قرن بيستم ،از
طراحي جانشيکولد براي بروشور « تايپوگرافي نوين »،تا طراحي گرافيك باهاوس و كاتالوگ شركت
نايك پرداخته است واصول ساختار گريدبندي در اين آثار را تجزيه و تحليل ميکند .همچنين مفاهيمي
کلي ،قابل درک و در عين حال غني دربارة استفاده از گريد و روشهاي ايجاد ترکيببندي تايپوگرافيک
ارائه ميدهد .مطالب کتاب به طراح اين توانايي را ميبخشند که بر نقش ترکيببندي در سيستم و
ساختار يک اثر ،متمرکز شود و آن را کشف کند .تناسب عناصر ،فضاي منفي ،بروشور تايپوگرافي نوين،
ترکيببندي افقي /عمودي و بهترين پوسترهاي سال  1992سوئيس ،از جمله مطالب کتاب حاضر
هستند.

 . 114پرونك ،نيل .ماهي اسكار .فربد اماميلنگرودي و شيوا حيدري پور .تهران :آبزيان، 1389 ،
 132ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* رشتة درسي :امور دامی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ماهي اسکار  ،آب شيرين  ،ماهيهاي آکواريومي
چکيده« :ماهي اسکار» يکي از جالبترين ماهيهاي آکواريومي آب شيرين است .طرز زندگي،
نگهداري و پرروش اين ماهي را در کتاب حاضر ،با اين عناوين ميخوانيد :شناسايي ماهي اسکار و
نگهداري آن ،تغذيه و تکثير ،بيماريهاي ماهي اسکار.

 70فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 115نادريانجهرمي ،مسعود .مباني جامعهشناسي در ورزش .تهران :بامداد كتاب، 1389 ،
 388ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :فعاليت ورزشي  ،مسائل اجتماعي و جامعهشناسي مرتبط با ورزش  ،برنامههاي
اجرايي ورزشي  ،آموزش تربيت بدني
چکيده :در شرايط كنوني ،بيان مسائل اجتماعي و جامعهشناسي مرتبط با ورزش ضرورتي انكارناپذير
است و همة متخصصان و صاحبنظران علوم ورزشي در اين زمينه توافق دارند .نويسندة اين كتاب
اصول و ديدگاهها ،فرضيهها و موضوعاتي را متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي ،نگرشها و باورها،
هنجارهاي اجتماعي و برنامههاي اجرايي تربيت بدني و ورزشي را مطرح كرده است .كتاب در 14
فصل تنظيم شده است و در مباحث و موضوعات مطرح شده ،نويسنده كوشيده است كه با طرح و
تبيين مسائل گوناگون اجتماعي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به پديدة تربيت بدني و ورزشي مربوط
ميشوند ،آگاهيهاي عمومي خوانندگان را ارتقا بخشد و تصويري روشن از فعاليتهاي ورزشي و
كاركردهاي گوناگون آن در شرايط فعلي جامعه ارائه دهد.

 . 116جماليآقباش ،بهزاد و مالردي ،محمدرضا .مباني شيمي معدني .تهران :مبتكران، 1389 ،
 208ص
* گروه آموزشي :مواد
* رشتة درسي :صنايع شيميايي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :اتم  ،نظرية کوانتومي پالنک نظرية بوهر  ،قاعدة بنت  ،قاعدة هشتايي  ،نظريه دالتون
چکيده :دالتون با بررسي نتايج و تجربيات دانشمندان ديگر و نيز با تکيه بر بررسيهاي خود ،نظرية
اتمي خود را بيان کرده است .دراين کتاب که مباحث اوليه آن را با نظرية اتمي دالتون و ديگر دانشمندان
را مرور ميکنيد به تبيين و مفاهيم ،مباني و اصول شيمي معدني را نيز فرا ميگيرد .ذرات بنيادي و
ساختار اتم؛ آرايش الکتروني و خواص بنيادي اتم؛ پيوندهاي شيميايي؛ شيمي توصيفي ،عنصرهاي
اصلي؛ عنصرهاي واسطة بيروني (دستة  .)dنظرية کوانتومي پالنک و نظرية اتمي بوهر ،قانون تناوبي،
قاعدههاي بنت و هشتايي ،خواص گروهي هالوژنها و روش تهية آنها ،روش استخراج فلزهاي
واسطه و کاربردهاي آنها ،بعضي از مباحث کتاب هستند.
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 . 117هوفمان ،آرمين .مباني هنرهاي تجسمي * .مهرنوش ارشدي .تهران :كتاب آبان، 1388 ،
 172ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :گرافيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم پيش دانشگاهي فني و حرفهاي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :نقطه  ،خط  ،تقابل  ،حروف  ،هنر تجسمي  ،آموزش هنر
چکيده :کتابي که تصوير آن را مشاهده ميکنيد ،به موضوع هنرهاي تجسمي پرداخته و مباحث خود
را به اين شرح ارائه کرده است :نقطه (متن و تصوير)؛ خط (متن و تصوير)؛ تقابل (متن و تصوير)؛ حروف
(متن و تصوير) 301 .نماد طراحي شده در قالب هنرهاي تجسمي که در اين کتاب به تصوير کشيدهاند،
مجموع ًا آثار هنري آرمين هوفمان هستند.

 . 118موريتس ،كورنليس .مجموعه آثار گرافيكي موريس اشر .محمدرضا عبدالعلي ومژگان
جايز .تهران :فرهنگسراي ميردشتي 78 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :گرافيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آثار گرافيکي  ،موريس اشر  ،آثار چاپي  ،سطح  ،فضا  ،آتيه  ،چند وجهي
چکيده :کتاب حاضر ،حاوي مجموعة آثار گرافيکي موريس اشر و شامل  76اثر با اين عنوانهاست:
 .1آثار چاپي قديمي ،شامل برج بابل ،نخل ،درياي مشعشع ،کليساي سنت پيتر و رويا؛  .2تقسيمبندي
نامنظم سطح ،شامل قوها ،اسبسواران ،دو سطح متقاطع ،روز و شب ،و ...؛  .3فضاهاي نامتناهي ،شامل
عمق ،تقسيم فضاي مکعبي ،سه سطح متقاطع و ...؛  .4حلقهها و پيچهاي فضايي ،شامل گرهها ،نوار
موبيوس ،حلقههاي هممرکز و ...؛  .5تصاوير آينه ،شامل ،سطح مواج ،چالة گلآلود ،اشياي بيجان با
حباب انعکاسگر ،شبنم ،چشم و ...؛  .6چند وجهيها ،شامل ،سيارة دوگانه ،سيارة چهاروجهي ،نظم و
آشفتگي ،جاذبه ،کرمهاي صاف و ...؛  .7نسبيتها ،شامل دنياي ديگر ،باال و پايين و چرخيدن؛  .8تضاد
بين سطح و بعد ،سه کره ،داستان طراح و ...؛  .9ساختمانهاي غيرممکن ،شامل کالهفرنگي ،باال رفتن
و پايين آمدن ،آبشار.
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 . 119اشتهاردي ،محمد و[ ...ديگران] .مجموعة طبقهبندي شدة رياضيات 1و .2تهران:
كانون فرهنگي آموزش 296 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :رياضي فني
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش رياضي  ،اعداد و نمادها  ،توابع  ،پرسش و پاسخ  ،مثلثات  ،ماتريس ،
معادالت درجة  ، 2مجموعهها
چکيده :کتابي که چکيدهاي از آن را ميخوانيد ،به عنوان يک کتاب «فعاليتمحور» تأليف شده است.

سؤالهاي کتاب در سه ردة «آشنايي با مفاهيم»« ،ايجاد توانمندي محاسباتي» و «سؤالهاي کاربردي»

طراحي شدهاند .کتاب در جهت ايجاد توانايي در به کارگيري رياضي براي حل مسائل نگارش يافته
است .از جمله ويژگيهاي اين کتاب ،يکي هدايت مسير مطالعاتي دانشآموز در يادگيري يک فصل و
تنظيم درسنامه ،و ديگري پرسشهاي چهارگزينهاي و پاسختشريحي به آنهاست.

 . 120هاديلو ،پوران .مديريت خانواده .تهران :شريف 260 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :خانواده در اسالم  ،حقوق عمومي و خصوصي  ،انواع ازدواج  ،خويشاوندي  ،فسخ
ازدواج و طالق
چکيده« :مديريت» بهعنوان اصلي انکارناپذير و کليدي در موفقيت و سربلندي هر مجموعه و سازماني
پذيرفته ميشود؛ و هرگونه تالش و هدفگذاري ،بدون وجود مديريت صحيح ،راه به جايي نخواهد
برد .از طرفي ،در تمام جوامع و اديان ،بهخصوص دين مبين اسالم ،براي نهاد خانواده اهميت و ارزش
ويژهاي در نظر گرفته شده است؛ زيرا پايه و اساس جامعه را خانواده تشکيل ميدهد .کتاب حاضر ،با
عنايت به نقش دو عنوان ذکر شده براي دانشآموزان رشته مديريت خانواده به نگارش درآمده و آن را
در سه بخش به اين موضوعات اختصاص داده است :حقوق خانواده در اسالم؛ بهداشت خانواده ،خانواده
در اسالم؛ بيماريهاي شايع کودکان؛ روانشناسي رشد؛ مديريت خانواده و هزينهها .حقوق عمومي
و خصوصي و انواع آنها ،حقوق اساسي ،انواع خانواده ،دولت و خانواده ،مباني اجتماعي و اقتصادي
خانواده ،انواع ازدواج و شرايط آن ،موانع ازدواج ،انواع خويشاوندي ،موارد حقوقي و قانوني ازدواج ،شرايط
فسخ ازدواج ،تفاوت و شباهت فسخ ازدواج و طالق ،از اهم مباحث کتاب ميباشد.
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 . 121اسماعيلي هدي ،محمد .مرجع آموزشي فتوشاپ  .CS5تهران :پندارپارس، 1389 ،
 672ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش فتوشاپ  ،آموزش گرافيك ،چاپ و آماده سازي ،رتوش تصوي
چکيده :نرم افزار «فتوشاپ» كه توسط شركت  Adobeعرضه ميشود ،مهمترين و محبوبترين نرم
افزار طراحي و چاپ بين طراحان دنيا محسوب ميشود .كتاب حاضر كه با همين عنوان نگارش يافته،
مرجع مناسبي در اين زمينه است و بحثهاي نسبتا جامعي را به مخاطبان ارائه كرده است .مطالب ساده
و شيوا همراه با آموزش گام به گام ،به مخاطب در هر سطحي كه هست امكان ميدهد از محتواي
آن بهرهمند شود .اصول چاپ و آماده سازي طرح براي چاپ ،رتوش تصاوير قديمي و برطرف كردن
ايرادهاي عكس ،رنگي كردن تصاوير سياه و سفيد ،شناخت و روانشانسي رنگها ،طراحي تصوير براي
صفحات وب ،انيميشن سازي ،تكنيكهاي ايجاد تصويرهاي سه بعدي و ايجاد جلوههاي ويژه از جمله
مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

 . 122كراوس ،جيم .مرجع خالقيت در گرافيك .صبا سعادت .تهران :فرهنگسراي ميردشتي،
 312 ، 1389ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني حرفهاي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :جيبي
* کلمات کليدي :تايپوگرافيک  ،فونت  ،خالقيت  ،راهکارهاي مفهومي و بصري  ،آموزش گرافيک
چکيده :کتاب حاضر ،روند کار گرافيست را سرعت ميبخشد و با قرار دادن صدها پيشنهاد بصري
و مفهومي در مقابل او ،روند خالقيت را برميانگيزد و گسترش ميدهد .به بيان ديگر ،اين کتاب
گنجينهاي است از ايدههاي سودمند و راهکارهاي خالقانه .بخش اول کتاب ،شامل راهکارهاي مفهومي
و بصري است و از سه موضوع براي ايدهپردازي و  67عنوان متفاوت استفاده کرده است .موضوعهاي
مذکور عبارتاند از :المپ (نماد خالقيت) ،قسمتي از يک صاعقه (نمايانگر انرژي)و سيم الکتريکي
(رابطة بين صاعقه و المپ) .برخي تصويرهاي کتاب ،وقتي در برابر بيننده قرار ميگيرند ،سبب خلق
ايدههاي بکر ميشوند .بينندهتشويق ميشود که در جستوجوي براي ايدههاي مناسب ،مفاهيم موجود
در کتاب را با خالقيت فرد ترکيب کند تا رضايت خود و مشتري را فراهم آورد .بخش دوم کتاب
شيوههاي تايپوگرافيکي را بيان ميکند و بيشتر روي شيوههاي نوشتاري تمرکز کرده است و نه سبک
حروف .در واقع تعداد محدودي فونت براي نمايش مثالها استفاده شده است.
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 . 123كبيري ،احمد .مرجع كامل ( A+2009آموزش استاندارد مهارتهاي سختافزاري)*.
تهران :پندارپارس 392 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم پيش دانشگاهي فني حرفهاي و كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه  ،سختافزار  ،نرمافزار  ،قطعات رايانه  ،مونتاژ کردن سيستم ،
تعمير رايانه
چکيده :اين کتاب به گونهاي تدوين شده است که هم افراد آشنا و هم متخصصان فني رايانه از
خواندن آن لذت ببرند .از اين رو در جلد حاضر و در بخشهاي ابتدايي کتاب ،مطالب پايه بيان شدهاند تا
افراد کم آشنا نيز به آمادگي الزم براي درک مطالب فنيتر برسند .در اين کتاب مخاطبان ضمن آشنايي
با اصطالحات فني رايانه ،اطالعات جامعي در خصوص سختافزار رايانه کسب ميکنند .عنوانهاي
پنج فصل کتاب از اين قرارند :تعامل سختافزار و نرمافزار؛ قطعات سختافزاري؛ مونتاژ سيستم؛ نحوة
تعامل قطعات با يکديگر؛ تعمير و نگهداري رايانه.

 . 124صديق ،مرتضي .معماري رنگ(تكنيكهاي راندو) .تهران :كلهر 288 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :راندو  ،رنگها  ،طراحي معماري  ،پرسپکتيو  ،پالن  ،آموزش هنر
چکيده :چگونه بايد رنگهاي راندوي هر اثر معماري را انتخاب کرد؟ کدام رنگها در کنار هم ميتوانند
زيبايي اثر ارائه شده را باال ببرند؟ براي ارائه در زمان کوتاهتر ،چه قسمتهايي از طراحي معماري را بايد
رنگ کرد؟ براي استفادة حداقل از رنگها ،اولويتهاي انتخاب با کدام رنگهاست؟ چگونه ميتوان
«سايتپالن» و پالن را راندو کرد؟ چگونه ميتوان درختاني طبيعيتر و سادهتر کشيد و از آنها چگونه
ميتوان در کنار آثار معماري استفاده کرد؟ در پرسپکتيوهاي متفاوت ،رنگهاي انتخابي چگونه ميتوانند
در کنار هم قرار گيرند؟ همة اين پرسشها ،مولف کتاب حاضر را بر آن داشتند که در جست و جوي
پاسخ آنها ،کتاب حاضر را به نگارش درآورد و چنين مجموعهاي را در اختيار مخاطبان قرار دهد؛
مجموعهاي که کاربرد همزمان همة اجزاي ساختاري راندو را شامل ميشود.
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 . 125فلچر ،بنيستر .معماري قرن بيستم .تهران :مقدس 364 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش معماري  ،معماري اروپا  ،معماري آمريکا  ،معماري آفريقا  ،معماري آسيا
و خاورميانه
چکيده :معماري در اروپا ،آمريکا ،آفريقا و آسيا ،در سالهاي  1900تا  1985با سبکهاي متنوعي
که رويکرد مشترک آنها ،توجه به عناصر معماري مدرن است ،در عرصة جهان امروز مطرح ميشود؛
معماريهايي که داراي اشتراکات زيادي هستند .کتاب حاضر که به پيشينه و ساختار وضعيت معماري
جهان پرداخته ،از تأثيرهاي متقابل سنت و معماري سنتي هم غافل نبوده و در تشريح آنها ،به هويتهاي

فرهنگي و حتي به خانههاي طبقة متوسط و همچنين به گونههاي متفرقة سبک آزاد توجه کرده است.
اين کتاب تأثيرات مرزي کشورها ،حوادث و رويدادهاي تاريخي و بحرانهاي اقتصادي را بر معماري
سالهاي مذکور تشريح کرده و به معرفي سبکهاي معماري به همراه تصوير پرداخته است.

 . 126امين ،شهناز و[ ...ديگران] .مفاهيم پايه فناوري اطالعات .تهران :ديباگران تهران، 1389 ،
 132ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :فناوري اطالعات  ،آموزش رايانه  ،برد اصلي  ،حافظه  ،کارت توسعه  ،شبکه
چکيده :آشنايي با مفاهيم پاية فناوري اطالعات ،آغاز کار هر کاربر است و کتاب حاضر نيز مباحث
خود را در همين راستا تدوين کرده است .هرفصل از کتاب ،صرفنظر از مباحث تخصصي که ارائه
ميدهد ،داراي اين ساختار است :خالصة مطالب ،آزمونهاي نظري ،آزمونهاي عملي و پاسخنامه.
بعضي از مباحث تخصصي کتاب عبارتاند از :شناخت انواع حافظه؛ وسايل ذخيرهسازي و کاربرد آنها؛
دستگاههاي ورودي و خروجي و کاربرد آنها؛ شناخت برد اصلي رايانه و اجزاي آن؛ شناخت کارتهاي
توسعه و انواع آنها؛ شناخت شبکه و امنيت آن؛ کاربرد  ITدر زندگي.
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 . 127هال ،مايك .موتور خودرو و ماشينآالت سنگين .كورس ضيايي تهران :فني ايران،
 466 ، 1389ص
* گروه آموزشي :کشاورزی
* رشتة درسي :ماشينهايکشاورزی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :طرز کار موتورها  ،خرابي موتورها  ،عيبيابي موتورها  ،انواع سوخت  ،تخلية دود
 ،روغنکاري  ،مکانيک خودرو
چکيده :کتابي که مالحظه ميکنيد ،با هدف کمک به تعميرکاران و آموزش هنرآموزان و هنرجويان
هنرستانهاي کشور ،براي درک بهتر طرز كار ،و تعمير و نگهداري موتور خودرو نوشته شده است .ابتدا
طرز کار موتورها را شرح ميدهد و سپس علل خراب شدن آنها را بررسي ميکند .سرانجام روش
عيبيابي و رفع عيب را ارائه ميدهد .سامانههاي سوخت بنزين ،سوخت گاز مايع و گاز طبيعي ،سوخت
ديزل ،سامانة مکش و تخلية دود ،روغنکاري ،خنککن ،کنترل دور موتور ،تجهيزات آزمايش موتور و
ابزارهاي سرويسکاري ،مباحث اصلي کتاب هستند.

 . 128كاليستر ،ليندا .نان  .1اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ 72 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :انواع آرد  ،انواع نان  ،خميرترش  ،ترکيبات نان
چکيده :کتابي که چکيدة آنرا ميخوانيد ،مخاطبان را با انواع آرد و روشاستفاده از آنها ،انواع
خميرترش ،روش آماده کردن خميرترش براي حجم دادن به خمير ،و انواع نان و ترکيبات آنها آشنا
ميسازد .نان فرانسوي ،نان ايتاليايي ،نان گرد اسکاتلندي ،نان مينياتوري چلسي ،نان آلماني با عصارة
مالت ،از جمله نانهاي معرفي شده در کتاب هستند .مطالب کتاب را تصويرهاي رنگي همراهي
ميکنند.
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 . 129كاليستر ،ليندا .نان  .2اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ 72 ، 1389 ،ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :پخت نان  ،مايه خمير  ،خمير ترش  ،آرد  ،آموزش آشپزي
چکيده :کتاب حاضر به پخت انواع نان اختصاص دارد و به نکات مهمي دربارة مواد پخت نان ،از
قبيل آرد ،مايه خمير ،خمير ترش براي ورآمدن و حجم گرفتم خمير ،و سبزيجات و ميوههاي خشک
و آجيلها براي داخل نانها پرداخته است .کتاب با تصويرهاي رنگي و به شيوة آموزشي تدوين شده
است.

 . 130امين ،شهناز و[ ...ديگران] .نرمافزارهاي اداري تكميلي .تهران :ديباگران تهران، 1389 ،
 168ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم پيش دانشگاهي و كاردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي ، one note ، visio ، share point :آموزش رايانه  ،دياگرام IT ،
چکيده :کتاب حاضر سه نرم افزار “ ”visio”, “share point”, “one noteرا معرفي ميکند.
نرمافزار اول براي سازماندهي ،جست وجو ،گردآوري و اشتراکگذاري اطالعات به کار ميرود .از
ويژگيهاي نرم افزار دوم اين است که ميشود يادداشتهاي  one noteرا در سايت share point
به اشتراک گذاشت .اين نرم افزار نماهاي متفاوتي به اين شرح دارد :نماي طراحي ،نماي کدنويسي و
نماي جدا کننده .نرم افزار سوم( ،)visioنرم افزار رسم دياگرام است که دو نسخة استاندارد و حرفهاي
از آن در بستة نرم افزار مايکروسافت آفيس  2007ارائه شده است .اين نرمافزار قابليتهايي به اين
شرح دارد :گزارشگيري ،ترسيم دادهها ،استفاده از فوق پيوندها و عملکرد چند محيطي با ساير برنامهها.
خودآموزان اين حوزة درسي ميتوانند اين مباحث را در کتاب مطالعه کنند :شناخت بانک اطالعاتي؛
ترسيم دياگرام پاية DB؛ مستندسازي پروژههاي .IT
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 . 131سراجي ،محسن .نظرية نمايش سياهبازي .تهران :قطره 160 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :نمايش
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايش سياهبازي  ،ميرنوروزي  ،پيشپردهخواني  ،آموزش هنر
چکيده :کتابي که در اين جا معرفي ميشود ،نگاهي است از بيرون به دنياي خوشايند «مضحکه»؛
دنياي از لذت احساس آزادي و رهايي .کتاب نمايش سنتي سياهبازي را معرفي کرده و در شرح اين
نمايش ،به آيينها ،جشنها و جشنوارههايي چون «ميرنوروزي» با دلقک و خادمان خود پرداخته است.
نمايش ميرنوروزي که در حقيقت بخشي از هنر «عوام» است ،به قصد سرگرمي ،سرخوشي و شاد
زيستي ،نظم تحميلي را به مضحکه ميگيرد و صاحبان قدرت ،ثروت ،و جاه و مقام را فرو ميکشد و به
اين ترتيب سبب قهقهه و خنديدن تماشاچيان ميشود .تبارشناسي سياهبازي ،پيشپردهخواني ،نمايش
سياهبازي ،رقص ،شيوهها و شگردهاي سياهبازي ،موضوعات اين کتاب هستند.

 . 132بمانيان ،محمدرضا و[ ...ديگران] .نظم و بينظمي در معماري .تهران :هله :طحان،
 132 ، 1389ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :طراحي معماري  ،فراکتالها  ،آموزش معماري
چکيده :معماري مدرن امروز ،خواسته و ناخواسته دچار از همگسيختگي و ناهمگوني حاصل از عدم
شناخت دقيق از نظم و بينظمي در معماري است .اين سردرگمي و بيتعادلي حاصل از سنتزدايي
و افکارها وسليقههاي شخصي غلط است که ناخواسته بينظمي را هرچه بيشتر نمايان ميکند .کتاب
حاضر براي اصالح اين روش ،به حرکت جديد و کارشناسانهاي پرداخته و اطالعات آن را در چهار فصل
به اين شرح تدوين کرده است :کليات موضوع؛ مباني نظري و اصولي نظم در معماري؛ بينظمي در
معماري؛ نتايج نقد ،تحليل و بررسي اهداف و نظريهها در قالب بحث پيرامون «فراکتالها» در معماري.
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 . 133حائري ،محمدرضا .نقش فضا در معماري ايران .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي،
 152 ، 1388ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :معماري و فضا  ،معماري ايران  ،آموزش معماري و نقشه کشي
چکيده« :فضا» موضوع و مادة جوهري معماري است و معماري در همة عصرها با روشنايي فضا ،چند
زماني فضا ،خلوص فضا ،سبکي و سنگيني فضا ،چند ارزشي بودن فضا و از اين قبيل مفاهيم درگير
بوده است .در اين کتاب کوشش شده است ضرورت تميز دو مفهوم «معماري» و «ساختمان سازي»
شرح داده شود .کتاب داراي مباحثي با اين عنوانهاست :شناخت شناسي معماري ايران؛ معماري مبتني
بر تعريف مجدد و متجدد گذشته (سنت ،بوم و تاريخ)؛ امروز و آيندة معماري ايران؛ نوآوري و خالقيت
در معماري ايران؛ پيوندهاي معماري ايران با آينده.

 .134نوشيدنيها و نرم نوشهاي مقوي .1اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ، 1389 ،
 72ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :انواع نوشيدنيها  ،ميوه و سبزيجات  ،رژيم غذايي
چکيده :کتاب حاضر حاوي بيش از  100دستورالعمل براي آماده کردن انواع نوشيدنيها و
نرمنوشهاي تقويتکننده ،تسکيندهنده ،سمزدا و آرامشدهنده است که همراه با ميوهها و سبزيجات
گوناگون مصرف ميشوند .کتاب داراي الگوي مناسبي براي آموزش است و نکات آموزشي خود را با
تصويرهاي رنگي تکميل کرده است.
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 .135موسوي ،علي و مجيد سبزعلي گل .واژهپرداز ( .)Word 2007تهران :صفار و اشراقی ،
 264 ، 1389ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه  ،واژهپرداز  ،ورد  ، 2007طراحي سند
چکيده« :واژهپرداز» نرمافزاري است که از آن به منظور صفحهآرايي و توليد صفحات متني استفاده
ميشود که ممکن است حاوي تصويرها و شکلهاي گرافيکي نيز باشند .اين کتاب حاوي تعاريف،
اصطالحات ،نکات مهم و مفاهيم کليدي در مورد اين نرمافزار است که با رنگ متمايز مشخص شدهاند.
کتاب حاضر اين مطالب را جمعبندي و خالصة هر موضوع را در قالب جدول ،تمرينها  ،آزمونهاي
تشريحي و آزمونهاي چهارگزينهاي آورده است .خودآموز بودن و تصويري بودن کتاب همراه با
توضيحات الزم و کافي از جمله ويژگيهاي اين کتاب هستند .کتاب با هدف کلي «شناخت واژهپرداز
ورد  2007و توانايي انجام کار با آن» تدوين شدهاست.

 . 136امين ،شهناز و[ ...ديگران] .واژهپردازي ( .)Word 2007تهران :ديباگران تهران،
 152 ، 1389ص
* گروه آموزشي :كامپيوتر
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش ورد ، 2007آموزش رايانه  ،واژهپرداز
چکيده« :واژهپردازها» نرمافزارهايي هستند که براي ايجاد اسناد متني و مديريت آنها (قالببندي،
صفحهآرايي يا افزودن شکل گرافيکي به سند)کاربرد دارند .اين کتاب که مطالب آن تحت عنوان
واژهپرداز ورد  2007تدوين شده ،کتابي است تمريني و آزموني مخصوص هنرآموزان کاردانش .ساختار
متن کتاب به اين شرح است :خالصة مطالب با هدف يکپارچهسازي مباحث کتاب درسي؛ سؤالهاي
نظري در پنج قالب متفاوت؛ سؤالهاي عملي به همراه پاسخ گام به گام آنها؛ نمونة سؤالها و
آزمونهاي نهايي.
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 . 137پوركياني ،محمد و[ ...ديگران] .هندبال (آموزش ـ تكنيكها ـ تاكتيكهاـ قوانين و مقررات).
تهران :بامداد كتاب 320 ، 1389 ،ص
* گروه آموزشي :تربيت بدني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش هندبال
چکيده :هندبال ورزشي است مبتني بر دويدن ،پرش و پرتاب توپ كه ظاهراً سابقهاي ديرينه دارد.
زيرا در نقاشيهاي غارها ،مربوط به دورةماقبل تاريخ ،حركات دست و پا و همينطور حركت پرتاب
سنگ و نيزه توسط انسان اوليه ديده ميشود .اين ورزش كه به مادر ورزشهاي توپي شهرت دارد ،به
شكل هفت نفره ،نشسته ،ميني ،ساحلي و هندبال با ويلچر بازي ميشود .كتاب حاضر كاملترين منبع
آموزشي است كه بر اساس نياز ورزشكاران تهيه و تدوين شده است .مباحث آن عبارتاند :تاريخچه،
امكانات ،قابليتها ،دريافت توپ ،پاس دادن ،انواع شوت ،دفاع و تاكتيكهاي دفاعي ،تاكتيكهاي
حمله ،آسيبهاي ورزشي و قوانين و مقررات.

 . 138موسوي ،محسن .هندسة مناظر و مرايا* .تهران :علم و دانش 102 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :معماري و نقشه كشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كا ردانش
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :تصوير سهبعدي  ،علم و هندسه  ،حجم  ،ترسيم سايه  ،آموزش هنر
چکيده :معماري،هنر خلق فضاست و معمار هنرمندي است در پي بروز خالقيت خود در فضاي سه
بعدي .براي خلق ايده در ذهن معمار ،تصور سهبعدي از حجمها و فضاها ضروري است و با تسلط بر
علم هندسه و به کمک ابزارهاي مناسب ترسيمي ،ميتوان حجمهاي بديع و خالقانه طراحي کرد .در
مرحلة بعدي ،براي ساختن اين حجمها به ابعاد دقيق و درک درست از تمامي جوانب طرح نياز داريم.
در اين کتاب سعي شده است که موارد مذکور به زباني ساده ،گويا و مختصر بيان شوند تا عالقهمندان
به کمک اين شيوه به درک حجمها و توانايي ترسيم سايه در تصاوير سهبعدي برسند.
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 . 139بريج ،جانت .هنر تزئين ميز ،سفره و گلآرايي .اكرم ذاكري .تهران :بين المللي حافظ،
 64 ، 1389ص
* عنوان مجموعه :دنياي هنر
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كا ردانش  ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :تزئين سفره  ،گلآرايي  ،تزئين ميز  ،روميزي  ،آموزش هنر
چکيده :کتابي که تصوير آن را پيشرو داريد ،حاوي مجموعهاي از زيباترين آثار هنر آرايش ميز غذا ،با
راهنماي کامل همراه با تصاوير زيباي رنگي است .سبد کاج ،جشن رزهاي سرخ ،شمعدانهاي سفالي،
حلقة مرکبات ،انواع سبد ميوههاي زراندود شده ،ظرف عطرآگين ،گلدانهاي گوهرنشان ،گلهاي
شناور در آب ،سبد رزهاي مينياتوري ،انواع دستمال سفره ،کارتهاي زيبا و انواع روميزيها ،بخشي از
هنرنمايي هنرمندان در کتاب حاضر است .عالقهمندان ميتوانند طريقة چيدمان و آرايش ميز غذا را
همراه با دستورالعملهاي آن در کتاب مطالعه کنند.

 .140ليدزي ،جان و[ ...ديگران] .هنر رنگسازي .نازمريم شيخها .تهران :كتاب آبان 178 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* رشتة درسي :نقاشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم و پيش دانشگاهي فني حرفهاي و كاردانش  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آکريليک  ،رنگ و روغن  ،آبرنگ  ،ترکيب رنگها  ،درجهبندي زنگها  ،آموزش هنر
چکيده :سرفصلهاي مهم اين کتاب به سه وسيلة معروف رنگآميزي اختصاص دارد؛ يعني آکريليک،
رنگ و روغن ،و آبرنگ .کتاب توضيح ميدهد که چگونه مقدار کمي رنگ ،در اکثر اوقات ،پاية مناسبي
براي تهية رنگهاي جديد يا اصالح کردن رنگهاي موجود است .در بخشي از کتاب ،ترکيبات رنگي
نمايش داده شدهاند .درجهبندي رنگها نيز از ديگر موضوعاتي است که خود سبب بهوجود آمدن ترکيب
رنگي ميشود و کتاب به طور واضح به اين ترکيبات پرداخته است.
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 . 141عبداله ميرزايي ،رسول .هيدروژن .تهران :دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي 208 ، 1388 ،ص
* گروه آموزشي :مواد
* رشتة درسي :صنايع شيميايي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني حرفهاي  ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :محيط زيست  ،انرژي نو  ،خواص شيميايي  ،هيدروژن  ،ذخيرهسازي هيدروژن
چکيده :آلودگي زيست محيطي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي ،دانشمندان را بهسمت کاربرد
انرژيهاي نو هدايت کرده و در سالهاي اخير« ،هيدروژن» به عنوان سوختي پاک مورد توجه قرار گرفته
است .اين کتاب که در پنج فصل نگارش يافته ،مروري اجمالي دارد برتوليد و ذخيرة اين منبع انرژي و به
مسائل ايمني مربوط بهآن ميپردازد .خواص هيدروژن و مقايسة آن با سوختهاي ديگر ،روشهاي توليد
هيدروژن ،ذخيرهسازي و ايمني هيدروژن و استاندارد  ،NFPAمباحث کتاب حاضر هستند.
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عنوان كتاب
آبياري عمومي 001
آبياري قطرهاي * 002
آسيبهاي فوتبال :پيشگيري و درمان 003
آشپزي آسان گريل و باربكيو 004
آشپزي با پنير 005
آفيس 006 2007
آمادگي بدني كامل براي بسكتبال * 007
آموزش 008 LOGo
آموزش ( POWER POINTمهارت009 )6
آموزش ( WORDمهارت010 )3
آموزش تصويري گامبهگام اينترنت 011 2010
آموزش تصويري ويندوز 012 7
آموزش توليد محتوي الكترونيكي 013
آموزش رجيستري( 650دستور حفاظتي ويندوز)* 014
آموزش شماتيك 015 * 7 Windows
آموزش شماتيك * Microsoft Share Point 2007
016
آموزش صفحات گسترده (مهارت 017) 4
آموزش طراحي چهره * 018
آموزش فنآوري اطالعات (مهارت019) 7
آموزش گام به گام واژه پرداز اكسس( مهارت020 )5
آموزش گامبه گام ويندوز (مهارت 021 )2
آموزش گامبهگام مفاهيم پايه فناوري اطالعات (مهارت022 )1
آموزش ويژوال بيسيك در  21روز 023
از سير تا پياز هنر 024

اصول اصال ح نبات * 025
اصول پرورش گاو گوشتي 026
اصول حسابداري(2سوالهاي امتحاني هنرستان) 027
اصول ساخت مدلهاي آرالديتي و پالسترفومي در صنعت
ريختهگري 028
اصول كاربردي پرورش گاوهاي شيري * 029
اصول نگارش و مكاتبات اداري 030
اطالعات و ارتباطات 031
اطلس ماهيان آكواريومي آب شيرين * 032
امور عمومي بازرگاني 033
ايروبيك  ،استپ 034
بافتني بزرگساالن 035 102
بافتني بزرگساالن 036 103
بانك اطالعاتي 037 Access 2007
برنامهسازي 038 1
بيومكانيك فنون كشتي 039
پرورش انبوه زنبور تريگوگراما 040
پرورش جوجه شترمرغ 041
پرورش طيورخانگي 042
پرورش ماهي در آبهاي شيرين 043
پروژههاي پيشرفته ميكروكنترلرهاي  PICبه زبان 044 C
تئاتر معاصر آسيا 045
تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا 046
تاملي در طراحي حروف 047
تجزيه و تحليل مسابقة فوتبال 048
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ترسيم خط در هنر نگاه كن * 049
تركهها و استخوانها ( نمايش در دو پرده) 050
تعيين سن و بيماريهاي دهان و دندان در اسب 051
تغذيه ورزشي 052
تكنولوژي سيستمهاي الكترونيكي خودرو (پژو  -405سمند-
پارس -پرايد) 053
تنظيم و پيكربندي ويندوز سرور 054 2008
جلوههايي از هنر معماري ايران زمين * 055
چگونه به معماري بنگريم * 056
حسابداري شركتها 057
حسابداري شركتها (سال سوم فنيحرفهاي و كاردانش) 058
حسابداري شركتها (سوالهاي امتحاني هنرستان) 059
حسابداري مالي عمومي 060
حكمتهاي پنهان در معماري ايران 061
خالقيت نمايشي 062
خالقيت و تفكر 063
راهنماي پرورش طيور در مناطق گرمسير * 064
راهنماي تهويه در مرغداريها * 065
راهنماي جديد چاپ و گرافيك 066
راهنماي گردن درد 067
راهنماي ورزشكاران جوان 068
روش تدريس تربيت بدني در مدارس * 069
روشهاي طراحي با قلم فلزي (راپيد)* 070
زنان ورزشكار( :تمرين براي موفقيت)* 071
سازمان و مديريت 072
سواد بصري * 073
سيستم عامل پيشرفته 074
سيستم عامل مقدماتي 075
شخصيتپردازي در انيميشن * 076
شگفتيهاي شيمي * 077
شمعسازي 078 7
شمعسازي 079 8
شيمي آلي عملي1و080 2
شيمي عمومي براي آموزشكدههاي كشاورزي و فني و حرفهاي
* 081
صحفه گسترده 082 ) )Excel 2007
صفحهگسترده 083 2007
طراحي 1و 084 2
طراحي پوسترهاي طرح و معماري 085
طراحي خانههاي مسكوني با 086 Autocad 2010

طراحي داخلي ( فضا ،نور ،عناصر)* 087
طراحي دكوراسيون آشپزخانه 088
طراحي دكوراسيون اتاق نشيمن 089
طراحي صفحات وب 090
طراحي و نورپردازي براي محيطهاي آموزشي * 091
علم تمرين 092
عناصر طراحي گرافيك * 093
فرهنگ فشرده اصطالحات هنر آكسفورد 094
فناوري توليد الياف شيشه 095
فيزيولوژي انسان * 096
قالببافي 097 404
قوانين و مقررات بينالمللي داوري كشتي 098
كارآفريني 099
كارآفريني (اصول و مباني) 100
كارآفريني * 101
كاربر نرمافزار اداري 102
كاربرد  Excelدر مديريت و حسابداري 103
كتاب آبي تعميرات موبايل 104
كليد ( 3dMaxمدلسازي)* 105
كليدهاي آموختن درباره كودكان كمتوجه و بيشفعال 106
كليدهاي پرورش رفتار و ارزشهاي اخالقي در كودكان و
نوجوانان 107
كمديهاي روم باستان 108
كمكهاي اوليه و ايمني * 109
كولرهاي آبي (ساختمان و تعمير) 110
كيكهاي فنجاني 111 2
كيكهاي فنجاني112 1
گريدبندي در تايپوگرافي 113
ماهي اسكار 114
مباني جامعهشناسي در ورزش 115
مباني شيمي معدني 116
مباني هنرهاي تجسمي * 117
مجموعه آثار گرافيكي موريس اشر 118
مجموعة طبقهبندي شدة رياضيات 1و119 2
مديريت خانواده 120
مرجع آموزشي فتوشاپ 121 CS5
مرجع خالقيت در گرافيك 122
مرجع كامل ( A+2009آموزش استاندارد مهارتهاي
سختافزاري)* 123
معماري رنگ(تكنيكهاي راندو) 124
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معماري قرن بيستم 125
مفاهيم پايه فناوري اطالعات 126
موتور خودرو و ماشينآالت سنگين 127
نان 128 1
نان 129 2
نرمافزارهاي اداري تكميلي 130
نظرية نمايش سياهبازي 131
نظم و بينظمي در معماري 132
نقش فضا در معماري ايران 133

نوشيدنيها و نرم نوشهاي مقوي134 1
واژهپرداز 135 Word 2007
واژهپردازي 136 Word 2007
هندبال (آموزش  -تكنيكها  -تاكتيكها -قوانين و مقررات)
137
هندسة مناظر و مرايا* 138
هنر تزئين ميز ،سفره و گلآرايي 139
هنر رنگسازي 140
هيدروژن 141
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پديد آورندگان
آرزه ،ايمان 098
اردشير اطيابي 086
استاين ،دانيل جان 086
اسماعيلي هدي ،محمد 121
اشتهاردي ،محمد 119
افضلي ،اسماعيل 057
اكبر پور غالمي مقدم 043
اماميلنگرودي ،فريد 114
امين  ،شهناز136 ،130 ،126 ،082 ،075 ،037،074 ، 031
اميني شهره 084
اميني ،فرخ 072 ،059 ،033 ،027
انصاري ،حسين 001
اور ،دني 002
اياز ،مجتبي 041
ايلم ،كيمبرلي 113
بابا خاني ،جعفر 068
بابايي اربوسرا  ،ايرج 099
بارده ،مسعود 053
باقري ،عبدالرضا 025
باوي ،اميد 011
بدوانو ،بريجت 089
برآبادي ،اكرم 088
بربا ،ميشل 107
بريج ،جانت 139
بطحايي ،هوار 044

بليك ،سوزانا 112 ،111
بمانيان ،محمدرضا 132
بن ،ديويد 066
بور ،الهه 093
بهبهاني ،ترانه 106
بهروان ،مريم 062
پارسائي ،نسرين 109
پاكزاد ،جهانشاه 046
پرونك ،نيل 114
پورعبداهلل ،حبيباهلل 061
پوركياني ،محمد 137
پوند ،روبين 007
تروپ ،باب 071
تنكري ،ربكا 088
جعفري ،عباس 003
جماليآقباش ،بهزاد 116
جويس ،جري 006
چينيفروشان ،صمد 050
حائري ،محمدرضا 133
حاجي بابايي ،علي 041
حسيني ،محمدحسن 011
حقگو ،اسماعيل 053
حيدري پور ،شيوا 114
حيدري ،محمد 110
خاطره درودي 070
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داسبرگ ،ساموئل 002
داني ،ملكم و مريل 024
دمينگ ،دنيس چارلز 041
دونالد ،جيم 065
دهقانبنادكي ،مهدي 029
ذاكري ،اكرم ،134 ،129 ،128 ،112 ،111 ،079 ،078 ،004
139
راد ،بهروز 015
رجبي ،حميد 092
ّ
رجبي ،مصطفي 081
رحمانينيا ،فرهاد 096
رضا شيرمرز 108
رضازاده ،فريدون 051
رضايي ،الهام السادات 094
رضي ،مريم 038
رنجبران ،محمد 095
ريب ،ديويد 050
ريحانه شادپور 089
زارعپور ،عليرضا 023
زماني ،عليرضا 007
زهرا امير خاني 076
سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد 043
ساكي ،علياصغر 064
ساندرز ،دان 067
سبزعليگل ،مجيد 102
سراجي ،محسن 131
سلحشور ،صديقه 084
سليمي،مراد 028
سونا ،ليندا 106
سيمون ،گري 070
شار ،آندرياس 003
شالباف ،حاجي 080
شبنم خاني 087
شركت سامانه گستر 065
شعبانبهار ،غالمرضا 069
ي سروستاني ،فاطمه 012
شفيع 
شفيعي ،جواد 071
شمس ،صادق 055
شيتيش ،كريستيان 087
شيرمرز ،رضا 045

صادقيراد ،حسين 014
صبا سعادت 122
صديق ،مرتضي 124
صديق ،ميثم 085
صيفي  ،سعيد 085
طبيبي ،احسان 048
عاطفه متقي 047
عبدالمجيد لياقت 002
عبداله ميرزايي ،رسول 141
علي محمد صفانيا 067
علي نقي سرپناه 043
عليرضا اردالنزاده 087
فارسي ،محمد 025
فارن ،بيل 007
فاطمه كاوندي 049
فرناز فرود 107
فرهاد رحماني نيا 052
فريده جهانگيري 005
فلچر ،بنيستر 125
فورميو ،آندريا 108
فيروزبخش ،فريد 032
قاسمنژاد ،مهپري 034
قليپو ر ،علياصغر 022 ،021 ،020 ،019 ،017 ،010 ،009
كاردان ملكينژاد ،مهدي 104
كاليستر ،ليندا 129 ،128
كبيري ،احمد 123
كراوس ،جيم 122
كريسفيلد ،پني 068
كالرك ،مايكل 094
كورس ضيايي 127
گرمان ،فريده 056
اللي ،رضا 090
لباف ،حميد 066
ليت ،آن سلكوويتس 052
ليدزي ،جان 140
مازيار ماليي 002
ماير ،رالف003
مجيد سبزعلي گل 135 ،083
محمدرضا عبدالعلي 118 ،113
محمدزاده ،سپيده 060
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محمدي بقاعي ،داور 077
مدرسيسريزدي ،جميله 101
مردآزادناو ،بهزاد 030
مريم يوسفي 035
مريم يوسفي 036
مژگان جايز118 ،113
مصطفي رازقي 097
معدنچيزاج ،مهدي 103
معيرينيا ،مريم 091
مقدسي ،مناسادات 040
مقصودي ،فاطمه  /فتحپور ،پروين058
مكفدريز ،پل 012
مكين ،ج.سي 054
مالردي ،محمدرضا 116
ملكي ،توكا 024
موريتس ،كورنليس 118
موزنيپو ،سعيد 008
موسوي ،ايرج 013
موسوي ،علي 135 ،102 ،083
موسوي ،محسن 138
مهرنوش ارشدي 117
ميكاني ،عباس 063
مينايي غالمرضا 038
نادري فرد  ،جعفر 109

نادريانجهرمي ،مسعود 115
نازمريم شيخها 140 ،073
نظرعلي ،پروانه
نواري ،نيلوفر 105
نوربخش ،ناصر 039
نيكخواه ،نوراهلل 026
نيكخواه ،نوراله 042
وايت ،الكس دبليو 047
وايت ،الكس دبليو 093
ولف ،گيليان 049
وودكاك ،وينسنت 076
ويلد ،ريچارد 073
ويلد،جوديت 073
هاديلو ،پوران 120
هال ،مايك 127
هدي هاديپور 076
همتي ،جالل 100
هنا دابزاد 070
هنا دابزاد 018
هوفمان ،آرمين 117
هيزر ،سو 078
هيزر ،سو 079
يعسوبي ،حسين 016
يون ،دبراكافمن 018
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پاية تحصيلي
دوم و سوم فني حرفهاي 003
دوم و سوم فني حرفهاي و كا ردانش 022 ،006 ،001
سوم فني و حرفهاي 007
پيش دانشگاهي فني حرفهاي و كا ردانش 094
پيش دانشگاهي فني و حرفهاي 062 ,028
پيش دانشگاهي كا ردانش 016
دوم فني و حرفهاي 081 ،080 ,033
دوم كا ر و دانش,078 ,075 ,074 ,036 ,035 ،031 ,023
139 ، 136 ,135 ,126 ,109 ،102, 101 ,100 ،099 ,097 ,079
دوم و سوم پيش دانشگاهي فني حرفهاي 084 ،073
دوم و سوم پيش دانشگاهي فني حرفهاي و كا
ردانش 123 ،117 ,093 ،013
دوم و سوم پيش دانشگاهي و كاردانش 130
دوم و سوم فني حرفه اي ,048 ,038 ,034 ،027 ,023
,127 ,124 ,116 ,106 ،103 ,095 ،077 ,072 ,067 ,066
141 ,133
دوم و سوم فني حرفه اي و كا ردانش ,010 ، 009
,026 ,024 ،021 ,020 ,019 ,017 ,014،015 ,012 ,011
،110 ,104 ,070 ,060 ,054 ,049 ،044 ,043 ,042 ,040
121 ،119 ,118
دوم و سوم كا ردانش ,065 ,053 ,051 ,041 ,037 ,016
138 ،114 ,091 ,089 ,088 ,086 ,083 ,082

دوم و سوم و پيش دانشگاهي فني حرفهاي و
كاردانش 140
سوم فني حرفهاي و كاردانش 122 ,090
سوم فني و حرفهاي ,045 ،030 ,029 ,028 ,005 ,004
,068 ,062 ,061 ،059 ,058 ,057 ,056 ,055 ,052 ,050
,128 ,120 ,112 ,111 ,108 ,107 ,098 ,096 ,092 ,085
137 ,134 ,132 ,131 ,129
سوم كا ردانش 105 ,087 ,064 ,032 ,008
سوم متوسطه فني حرفه اي و كاردانش ,047 ،018
113 ،076
هنرآموز,012 ,011 ,008 ,007 ,005 ,004 ,003 ،002 ,001
,027 ,026 ,025 ,024 ,023 ,018 ,016 ,015 ,014 ,013
,042 ,041 ,040 ,039 ,036 ,035 ,034 ,032 ,029 ,028
,054 ,052 ,051 ,050 ,048 ,047 ,046 ,045 ,044 ,043
,065 ,064 ,063 ,062 ,061 ,060 ,058 ,057 ,056 ,055
,078 ,077 ,076 ,073 ,071 ,070 ,069 ,068 ,067 ,066
,091 ,090 ,089 ,088 ,087 ,086 ,085 ,084 ,080 ,079
,102 ,101 ,100 ,099 ,098 ,097 ,096 ,094 ,093 ,092
,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ،107 ,106 ,105 ,104
,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114
,139 ,137 ,134 ,133 ,132 ,131 ,129 ,128 ,127 ,125
141 ,140
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گروه آموزشی
برق
110 ،104 ،044 ،008
بهداشت و كودكياري
107 ،106 ،063
تربيت بدني
،071 ،069 ،068 ،067 ،052 ،048 ،039 ،034 ،007 ،003
137 ،115 ،098 ،096 ،092
حسابداري و بازرگاني
103 ،099 ،072 ،060 ،059 ،058 ،057 ،033 ،030 ،027
رياضي فني
119
كامپيوتر
،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،006
،074 ،054 ،038 ،037 ،031 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019
،130 ،126 ،123 ،121 ،102 ،093 ،090 ،083 ،082 ،075
136 ،135

كتاب مرجع
094
كشاورزي
،051 ،043 ،042 ،041 ،032 ،029 ،026 ،025 ،002 ،001
114 ،065 ،064
مديريت خانواده
،109 ،101 ،100 ،097 ،079 ،078 ،036 ،035 ،005 ،004
139 ، 134، 129 ،128 ،120 ،112 ،111
مكانيك
127 ،053
مواد
141 ،116 ،095 ،081 ،080 ،077 ،028
هنر
،061 ،056 ،055 ،050 ،049 ،047 ،046 ،045 ،024 ،018
،089 ،087 ،086 ،085 ،084 ،076 ،073 ،070 ،066 ،062
،131 ،125 ،124 ،122 ،118 ،117 ،113 ،108 ،105 ،091
140 ،138 ،133 ،132
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كلمات كليدي
آموزش رايانه ,011 ,010 ,009 ,006
آب شيرين 114
044 ,023 ,017 ,016 ,015 ,014 ,012
آبرنگ 140
آموزش رايانه ,031 ,022 ,021 ,015 ,013
آبياري فضاي سبز 002
,090 ,083 ,082 ,075 ,074 ,038 ,037
آبياري قطرهاي 002
136 ,135 ,130 ,126 ,123 ,103 ,102
آتيه 118
آموزش رياضي 119
آثار چاپي 118
آموزش شيمي آلي 080
آثار گرافيکي 118
آموزش طبخ كيك 111
آرد 129
آموزش طراحي 084 ,076
آسيبهاي شايع در فوتبال 003
آموزش فتوشاپ 121
آفات گياهان 040
آموزش کشاورزي 001
آفيس 006 2007
آموزش گرافيک 122 ،121 ,113 ,047
آکريليک 140
آموزش معماري 132 ,055
آموزش 008 LOGO
آموزش معماري 125 ,061
آموزش آشپزي 129 ،005 ,004
آموزش معماري و نقشه کشي 133
آموزش اکسس 020
آموزش مکانيک خودرو 053
آموزش اکسل 083 ,082 ,017
آموزش مهارتهاي زندگي 107
آموزش اكسس 037 2007
آموزش ورد010
آموزش الكترونيك 110
آموزش ورد136 2007
آموزش امور اداري 072 ,033
آموزش ورزش 048
آموزش امور دام 065 ,026
آموزش ويندوز 021
آموزش اينترنت019
آموزش هندبال 137
آموزش پاورپوينت 009
آموزش تربيت بدني  ,034 ,007 ,003آموزش هنر,050 ,049 ,045 ,024 ,018
,088 ,086 ,076 ,073 ,070 ,066 ,062
115 ,071 ,068 ,067 ,052 ,039
آموزش حسابداري ,131 ,117 ،108,124 ,094 ,093 ,089 060 ,059 ,058 ,027

140 ,139 ,138
آندريا 108
اتاق نشيمن 089
اتم 116
اتوكد 086 2010
اثر هنري 024
اجرا 013 pdf
احترام 107
اختالل 106
ارتباط بصري 073
ارزش غذايي 005
ارزشيابي تربيت بدني 069
ارسال و دريافت ايميل 012
استپ 034
استخر 043
اسکريپتنويسي014
اسناد 027
اسيدها و بازها ترموديناميک 081
اصالح گياهان 025
اطالعات فني سرويسكار 110
اطالعات و ارتباطات 031
اعداد و نمادها 119
اعمال حرکتي و فيزيولوژيکي 048
اکسل 006
الگوريتم 038
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الياف شيشه 095
امور بازرگاني 033
اندازهگيري جريان آب 001
اندامهاي بدن 096
انرژي 091
انرژي نو 141
انصاف 107
انفجار 077
انواع آرد 128
انواع ازدواج 120
انواع خط 084
انواع سوخت 127
انواع شمع 078
انواع طرح بافت 097
انواع نان 128
انواع نوشيدنيها 134
انيميشن 076
اهرم 039
ايجاد امنيت 012
ايمنسازي درآفيس 006
ايمني در ورزش 109
اينترنت 031 ،011
باتري 104
بازار 033
بازار چاپ 066
بازاريابي 100 ,033
بافتني بزرگساالن 006 ،035
بانک اطالعاتي 037
بانکداري 033
بداههپردازي 108
بدنسازي 068
بذر هيبريد 025
برات 027
برج الجيم 061
برد اصلي 126
بردباري 107
برگة داوري 098
برنامهنويسي 038
برنامهنويسي 044 MIKROC
برنامهنويسي وب 023
برنامههاي اجرايي ورزشي 115

بسکتبال 007
بورس 033
بهداشت دام 026
بهداشت طيور 042
بيد آرد 040
بيد غالت 040
بيماري اسب 051
بيماريهاي طيور 064
بيولوژي مرغ 042
بيومكانيك كشتي 039
پارتها 016
پاورپوينت 006
پخت غذا با پنير 005
پخت نان 129
پخش موسيقي 012
پرسپکتيو 124 ,084
پرسش و پاسخ 119
پرورش اسب 051
پرورش جوجة شترمرغ 041
پرورش طيور 065 ,064
پرورش طيور خانگي 042
پرورش گاو 029
پرورش گاو گوشتي 026
پرورش ماهي در آبهاي شيرين 043
پستالکترونيک011
پشتبندي 085
پالستوفوم 028
پالستيک 028
پالن 124 ,086
پليت 066
پوستر 085
پيشپردهخواني 131
پيکرشناسي 092
پيوند عناصر 093
پيوندهاي شيميايي 081
تئاتر در کشورهاي آسيايي 045
تئاتر عروسکي 045
تئاتر موزيکال 045
تئاتر و نمايش در کشورهاي جهان 062
تاريخ معماري 056
تايپ و صفحهبندي 010

تايپوگرافي 113 ,047
تايپوگرافيک 122
تأسيسات دامپروري 026
تجزيه و تحليل در فوتبال 048
تخلية دود 127
ترازنامه 057
ترسيم سايه 138
ترکيب رنگها 140
ترکيبات شيميايي 095
ترکيبات نان 128
ترموپالست 028
ترنس 108
تزئين خانه 089
تزئين سفره 139
تزئين ميز 139
تشخيص و درمان 106
تصوير سهبعدي 138
تصويرسازي 073
تعمير رايانه 123
تعميرات تلفن همراه 104
تغذيه و توسعة ذهني و جسمي 068
تغذيه و خوراک 041
تغذيه ورزشي 052
تغذية طيور064 ,042
تغذية گاو 026
تغذية ورزشکاران 071
تغذية ورزشي 092
تفکر 063
تقابل 117
تقويت پا و باالتنه 034
تمرينات آمادگي بدني 007
تمرينات بدني 092
تمرينات قدرتي 071
تمرينات ورزشي 067
توابع 119
توليد فيلم 013
توليدات چاپي 066
توليدمثل 029 ,025
تهويه در مرغداري 065
تيزهوشي 063
جان شيکولدو باهاوس 113
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جانورشناسي 032
جدول 020
جدول زمانبندي 007
جنگ ويتنام 050
جوجهکشي 042
چاپ 047
چاپ و آماده سازي 121
چسب 028
چغازنبيل 061
چندوجهي 118
حافظه 126
حباب صابون 077
حجم 138
حروف 117
حسابداري 103
حسابداري 072
حسابداري ايران 058
حسابداري شرکتها 059 ,058 ,057
حقوق عمومي و خصوصي 120
حوزة رواني در فوتبال 048
خاک 002 ,001
خانواده در اسالم 120
خرابي موتورها 127
خرد 063
خط 117
خط در نقاشي 049
خالقيت 122 ,101 ,100 ,099 ,063
خمير ترش 129 ،128
خواص شيميايي 141
خواص فيزيکي و مکانيکي 095
خواص مواد095 ،081
خونريزيها 109
خويشاوندي 120
خويشتنداري 107
دامپروري 032
دامپزشکي 051 ,032
دامداري 029
داوران کشتي 098
دايرئالمعارف 045
درجهبندي زنگها 140
درمان آسيبديدگي 003

درمان گردن درد 067
دژ اسماعيليه 061
دستگاه ادراري 096
دستگاه عصبي 096
دستگاه گوارش 096
دستگاههاي انرژي 092
دستور حفاظتي ويندوز 014
دسر 004
دندان و دهان اسب 051
دود 077
دياگرام130
ديويد ريب 050
ذخيرهسازي هيدروژن 141
ذخيرة اطالعات 017
راپيد 070
راندو 124
راهکارهاي مفهومي و بصري 122
راهنماي آموزشي 049
رتوش تصوي 121
رجيستري 015 ,014
رژيم غذايي134 ، 068
رفتارشناسي 041
رنگ و روغن 140
رنگها 124
روانشناسي ورزشي 092
روشهاي آبياري 001
روشهاي بافت 097
روشهاي چاپي 066
روغنکاري 127
روميزي 139
ريختهگري 028
زبان تايپ و فاصلهگذاري 047
زخمها 109
زنان ورزشکار 071
زنبور تريکوگراما 040
زنگ زدن 077
سؤاالت امتحاني هنرستان 027
سازمان و مديريت 072
ساالد 004
سايه روشن 084
سبکهاي هنري 024

سختافزار 123 ,022
سختافزار و نرمافزار 031
سختافزار و نرمافزار گوشيهاي تلفن
همراه 104
سرور 054 2008
سرور وب 054
سطح 118
سفته 027
سن اسب 051
سند 060
سواد بصري 073
سوختگيها 109
سود و سرمايه 057
سوية مرغ 064
سهام 059 ,057
سيستم 016 Share Point
سيستم عامل 021
سيستم عامل پيشرفته 074
سيستم عامل مقدماتي 075
سيستمهاي نوري 091
سينما 062
شاهچراغ 061
شبکه 126 ,022 ،031 ,019
شرايط اقليمي 041
شرکت بازرگاني 057
شرکت تجاري 072
شرکت تضامني 059
شرکت تعاوني 059 ,057
شرکتهاي تعاوني 058
شعله 077
شگفتيهاي شيمي 077
شمعسازي 079
شهر و شهرسازي 046
شيردوشي تغذيه 029
شيالت 032
شيمي 081
صحافي 066
صدمات بدني 068
صفحة گسترده 082
صفحهآرايي 085
صفحة گسترده 083 ,017
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صفحة وب 019
صورت مالي 059
صورت مالي و دارايي 027
ضرب قلمها 070
ضربة فني 098
طراحي انسان 084
طراحي چهره 018
طراحي حروف 093
طراحي دکوراسيون 089
طراحي سند 135
طراحي صفحات وب 090
طراحي گرافيک 093 ,073
طراحي معماري 132 ,124 ,087 ,085
طراحي منظره 084
طراحي نور 087
طراحي و دکوراسيون آشپزخانه 088
طرح برنامة درسي ورزش 069
طرز کار موتورها 127
عقل 063
علم و هندسه 138
علوم دريايي 032
عملگرهاي رياضي 017
عمليات آبياري 001
عوامل محيطي 092
عيبيابي موتورها 127
فتيله 079
فتيلهها 078
فراکتالها 132
فرم 090 ،020
فرمان 020 Go To
فرهنگ کاربردي 094
فرهنگ معماري 055
فرهنگنامة اصطالحات هنر 094
فريم 090
فسخ ازدواج و طالق 120
فضا 118
فضا در معماري 056
فضاي داخل خانه 089
فعاليت ورزشي 115
فلوچارت103 ،038
فناوري اطالعات 126

فواره 077
فونت 122
فيزيولوژي طيور 064
فيزيولوژي ورزشي 096
فيلد 020
قاعدة بنت 116
قاعدة هشتايي 116
قالب 079
قالبها 078
قطعات رايانه 123
قطعهشناسي 104
قالببافي 097
قوانين و مقررات کشتي 098
کارآفرين 100
کارآفريني 099
کارآفريني 101
کاراکتر 076
کاربر رايانه 074
کاربرگ 083 ،060
کارپوشه 083
کارت توسعه 126
کارگزيني 072
کاريکاتور 076
کشت بافت 025
کالسترها 054
کالسهاي ويژة معلولين 069
کمبود و توجه بيشفعالي 106
کمدي و رومي 108
کمکهاي اوليه 109
کنترلهاي ويندوز 023
کنکور هنر 062
کودکان استثنايي 106
کودکياري 106
کيکهاي رژيمي112
کيکهاي فنجاني 112
کيکهاي کودکان 112
كروموزوم 025
كنترل وزن 052
كولر آبي هوايي 110
كيك فنجاني 111
گازها 081

گازها 077
گراف 070
گرافيست 024
گريدبندي 113
گزارش 020
گزارشهاي مالي 060
گشتاور 039
گلآرايي 139
گلدانهاي شمع 078
گوساله 029
گوشت 004
گياهان دو رگگيري 025
ليستها 016
مؤسسة حسابرسي 72
ماتريس 19
ماهي اسکار 14
ماهيهاي آکواريومي114 ،032
مايه خمير 29
مبارزة بيولوژيک 040
مثلثات 119
مجسمهساز024
مجموعهها 119
محاسبات و عيبيابي110
محصوالت الياف شيشه095
محيط آموزشي091
محيط زيست141
مدارهاي الکتريکي خوردو053
مدلسازي 105
مدلها و نقشههاي بافت 035
مدلهاي آرالديتي028
مديريت سيستمها 002
مديريت فايل075 ،011
مديريت کسب و کار 101 ,099
مديريت کالس013
مديريت مزرعة طيور064
مرغداري و پرورش جوجه065
مرورگر015
مسائل اجتماعي و جامعهشناسي مرتبط با
ورزش115
مسموميتها109
مصدوم109
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معادالت درجة 119 2
معلم تربيت بدني 069
معماري آسيا و خاورميانه 125
معماري آفريقا125
معماري آمريکا125
معماري اروپا125
معماري ايران133
معماري داخلي 087
معماري در ايران061
معماري سنتي ايران055
معماري شهرسازي046
معماري قرون وسطا و رنسانس 046
معماري و فضا133
معماري يونان و روم046
مکانيک خودرو 127
منابع آب001
مواد آلي080
موتور جستوجو019
موريس اشر118
موم079 ,028
مومها078
مونتاژ کردن سيستم123
مهرباني107
ميرنوروزي131
ميكروكنترلرها044
ميگو004
ميوه و سبزيجات134
نامهنگاري030
نامة اداري030
نرم افزار090
نرمافزار اکسل103

ورد006
نرمافزار مالتي مديا بيلدر 013
وزنکشي098
نرمافزار123 ,022
وسايل طراحي084
نرمافزاري اداري102
ويرايش اسناد012
نژادهاي طيور064
ويرايش صدا013
نژادهاي مرغ042
ويژوال بيسيک038 ,023
نصب ويندوز 021
ويندوز 012 7
نظريه دالتون 116
ويندوز054
نظريةکوانتوميپالنکنظريةبوهر116
ويندوز015 7
نقاشي024
هتروزيس025
نقشهخواني104
همدلي107
نقشهكشي086
هنر تجسمي117
نقطة جوش 080
هوش اخالقي107
نقطة ذوب080
هيدروژن141
نقطه117
105 3Dmax
نگارش اعداد030
019 Contact
نگارش رايانهاي 030
102 2007 Excel
نما086
022 ICT
نمايش اطالعات009
016 info path
نمايش سياهبازي131
130 IT
نمايشنامه 108
130 one note
نمايشنامه062 ,050
019 out look
نمودار 083
020 Query
نمودار پارتو103
130 share point
نمودار009
016 SHP
نوآوري 099
009 slide master
نورپردازي091
054 Terminal services
واژهپرداز136 ،135 ,010
واژهها و اصطالحات معماري در ايران075 User Accounts 055
130 Visio
وبالگ011
102 2007 Word
وجدان107
075 Wordpad
ورد 135 2007
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نام ناشر
پلك
آبزيان
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
028
114
133
پندارپارس
آرمانشهر
ديبا گران تهران
123 ,121 ,044 ,016 ,015
046
,082 ,075 ,074 ,040 ,038 ,037 ,031
پيام دانش روز
آفرنگ
136 ,130 ,126 ,103 ,090
104
 022 ،021 ,020 ,019 ,017 ,010 ,009راه نوين (آوا)
پيش دانشگاهيان
آواي دانش گستر
099
058
077
شريف
پيشروان
آواي مسيح
120
062
081 ،013
شهيدي
ترمه
آواي نور
056
101
100 ,063
صابرين
توسعه آموزش
بامداد كتاب
107 ,106
105 ,115 ,098 ,071 ،068 ,067 ,007،048
صفار
ثامنالححج
137
135 ,102 ,083 ،054
080
برگ نگار
طحان
جهاد دانشگاهي
094 ,084
132 ,091 ،087
029 ,025 ,001
بين المللي حافظ
عابد
 ,097 ,079 ,078 ,036 ,035 ,005 ,004دانشگاه بوعلي سينا
012 ،011
109 ,069 ,064
139 ,134 ,129 ,128 ,112 ,111
علم و دانش
پرتو واقعه
دانشگاهتربيتدبيريشهيدرجائي 138 ،080 ,055
141 ,095
065 ,043 ,042 ,041 ,032 ,026
فاتح
دانشگاه تهران
پرديس باوران
057
002
051
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كتيبه گيل
فدك ايساتيس
053
086
كلهر
فرهنگ سراي ميردشتي
124 ,085 ,061 ,089 ,088 ,076 ,070 ,066 ,047 ،018
كليد آموزش
122 ,118 ,113
105
فني ايران
كيفيت
127
110 ,008
قطره
گپ
131 ,108 ,050 ,045
030
كانون فرهنگي آموزش
مبتكران
119 ,072 ,059 ,033 ,027
116 ،062
كتاب آبان
مقدس
140 ,117 ,093 ,073

125
نص
023 ,014 ,006
نظر
049 ,024
ورزش
,092 ،068 ,052 ,039 ,007،034 ،003
096
ورسه
060
هله
132 ,091 ,087
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تلفيق نام ناشر و عنوان كتاب
آبزيان
 : 114ماهي اسكار
آرمانشهر
 : 046تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا
آفرنگ
 : 104كتاب آبي تعميرات موبايل
آواي دانش گستر
 : 077شگفتيهاي شيمي *
آواي مسيح
 : 031آموزش تولید محتوی الکترونیکی
 : 081شيمي عمومي براي آموزشكدههاي كشاورزي و فني
و حرفهاي *
آواي نور
 : 063خالقيت و تفكر  : 100 ,كارآفريني (اصول و مباني)
بامداد كتاب
 : 007آمادگی کامل برای بسکتبال
 : 048تجزيه و تحليل مسابقة فوتبال

 : 067راهنماي گردن درد
 : 068راهنمای ورزشکاران جوان
 : 071زنان ورزشكار( :تمرين براي موفقيت)*
 : 098قوانين و مقررات بينالمللي داوري كشتي
 : 115مباني جامعهشناسي در ورزش
 : 137هندبال (آموزش  -تكنيكها  -تاكتيكها -قوانين
و مقررات)
برگ نگار
 : 084طراحي 1و2
 : 094فرهنگ فشرده اصطالحات هنر آكسفورد
بين المللي حافظ
 : 004آشپزي آسان گريل و باربكيو
 : 005آشپزي با پنير
 : 035بافتني بزرگساالن 102
 : 036بافتني بزرگساالن 103
 : 078شمعسازي , 7
 : 079شمعسازي 8
 : 097قالببافي 404
 : 111كيكهاي فنجاني 2
 : 112كيكهاي فنجاني1
 : 128نان 1
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 : 129نان 2
 : 134نوشيدنيها و نرم نوشهاي مقوي1
 : 139هنر تزئين ميز ،سفره و گلآرايي
پرتو واقعه
 : 026اصول پرورش گاو گوشتي
 : 032اطلس ماهيان آكواريومي آب شيرين *
 : 041پرورش جوجه شترمرغ
 : 042پرورش طيورخانگي
 : 043پرورش ماهي در آبهاي شيرين
 : 065راهنماي تهويه در مرغداريها *
پرديس باوران
 : 051تعيين سن و بيماريهاي دهان و دندان در اسب
پلك
 : 028اصول ساخت مدلهاي آرالديتي و پالسترفومي در
صنعت ريختهگري
پندارپارس
 : 015آموزش شماتيك * Windows 7
 :016آموزش شماتيك * Microsoft Share Point 2007
 : 044پروژههاي پيشرفته ميكروكنترلرهاي  PICبه زبان , C
 : 121مرجع آموزشي فتوشاپ CS5
 : 123مرجع كامل ( A+2009آموزش استاندارد مهارتهاي
سختافزاري)*
پيام دانش روز
 : 009آموزش ( POWER POINTمهارت)6
 : 010آموزش ( WORDمهارت)3
 : 017آموزش صفحات گسترده (مهارت ) 4
 : 019آموزش فنآوري اطالعات (مهارت) 7
 : 020آموزش گام به گام واژه پرداز اكسس( مهارت)5
 : 021آموزش گامبه گام ويندوز (مهارت )2
 : 022آموزش گامبهگام مفاهيم پايه فناوري اطالعات
(مهارت)1
پيش دانشگاهيان
 : 058حسابداري شركتها (سال سوم فنيحرفهاي و كاردانش)

پیشروان
 : 062خالقیت آموزشی
ترمه
 : 101كارآفريني *
توسعه آموزش
 : 105كليد ( 3dMaxمدلسازي)*
ثامن الحجج
 : 080شیمی آلی عملی 1و2
جهاد دانشگاهي
 : 001آبياري عمومي
 : 025اصول اصال ح نبات *
 : 029اصول كاربردي پرورش گاوهاي شيري *
دانشگاه بوعلي سينا
 : 064راهنماي پرورش طيور در مناطق گرمسير *
 : 069روش تدريس تربيت بدني در مدارس *
 : 109كمكهاي اوليه و ايمني *
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
 : 095فناوري توليد الياف شيشه
 : 141هيدروژن
دانشگاه تهران
 : 002آبياري قطرهاي *
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 : 133نقش فضا در معماري ايران
ديبا گران تهران
 : 031اطالعات و ارتباطات
 : 037بانك اطالعاتيAccess 2007
 : 038برنامهسازي 1
 : 040پرورش انبوه زنبور تريگوگراما
 : 074سيستم عامل پيشرفته
 : 075سيستم عامل مقدماتي
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 : 082صحفه گسترده ()Excel 2007
 : 090طراحي صفحات وب
 : 103كاربرد  Excelدر مديريت و حسابداري
 : 126مفاهيم پايه فناوري اطالعات
 : 130نرمافزارهاي اداري تكميلي
 : 136واژهپردازي Word 2007
راه نوين (آوا)
 : 099كارآفريني
شريف
 : 120مديريت خانواده
شهيدي
 : 056چگونه به معماري بنگريم *
صابرين
 : 106كليدهاي آموختن درباره كودكان كمتوجه و
بيشفعال
 : 107كليدهاي پرورش رفتار و ارزشهاي اخالقي در كودكان
و نوجوانان
صفار
 : 054تنظيم و پيكربندي ويندوز سرور 2008
 : 083صفحهگسترده 2007
 : 102كاربر نرمافزار اداري
 : 135واژهپرداز ()Word 2007
طحان
 : 087طراحي داخلي ( فضا ،نور ،عناصر)*
 : 091طراحي و نورپردازي براي محيطهاي آموزشي *
 : 132نظم و بينظمي در معماري
عابد
 : 011آموزش تصويري گامبهگام اينترنت 2010
 : 012آموزش تصويري ویندوز 7
علم و دانش
 : 055جلوههايي از هنر معماري ايران زمين * ,

 : 080شيمي آلي عملي1و2
 : 138هندسة مناظر و مرايا*
فاتح
 : 057حسابداري شركتها
فدك ايساتيس
 : 086طراحي خانههاي مسكوني با 2010 Autocad
فرهنگ سراي ميردشتي
 : 018آموزش طراحي چهره *
 : 047تاملي در طراحي حروف
 : 066راهنماي جديد چاپ و گرافيك
 : 070روشهاي طراحي با قلم فلزي (راپيد)*
 : 076شخصيتپردازي در انيميشن *
 : 088طراحي دكوراسيون آشپزخانه
 : 089طراحي دكوراسيون اتاق نشيمن
 : 113گريدبندي در تايپوگرافي
 : 118مجموعه آثار گرافيكي موريس اشر
 : 122مرجع خالقيت در گرافيك
فني ايران
 : 127موتور خودرو و ماشينآالت سنگين
قطره
 : 045تئاتر معاصر آسيا
 : 050تركهها و استخوانها ( نمايش در دو پرده)
 : 108كمديهاي روم باستان  : 131 ,نظرية نمايش سياهبازي
كانون فرهنگي آموزش
 : 027اصول حسابداري(2سوالهاي امتحاني هنرستان)
 : 033امور عمومي بازرگاني
 :059حسابداري شركتها (سوالهاي امتحاني هنرستان)
 : 072سازمان و مديريت
 : 119مجموعة طبقهبندي شدة رياضيات 1و2
كتاب آبان
 : 073سواد بصري *
 : 093عناصر طراحي گرافيك *
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 : 117مباني هنرهاي تجسمي *
 : 140هنر رنگسازي
كتيبه گيل
 : 053تكنولوژي سيستمهاي الكترونيكي خودرو (پژو -405
سمند -پارس -پرايد)
كلهر
 : 061حكمتهاي پنهان در معماري ايران
 : 085طراحي پوسترهاي طرح و معماري
 : 124معماري رنگ(تكنيكهاي راندو)
کلید آموزش

 : 105کلید ( 3dMaxمدل سازی)

كيفيت

 : 008آموزش LOGo

 : 110كولرهاي آبي (ساختمان و تعمير)

نص
 : 006آفيس 2007
 : 014آموزش رجيستري( 650دستور حفاظتي ويندوز)*
 : 023آموزش ويژوال بيسيك در  21روز
نظر
 : 024از سير تا پياز هنر
 : 049ترسيم خط در هنر نگاه كن *
ورزش
 : 003آسیبهاي فوتبال  :پيشگیری و درمان
 : 007آمادگی بدنی کامل برای بسکتبال
 : 034ايروبيك  ،استپ
 : 039بيومكانيك فنون كشتي
 : 052تغذيه ورزشي
 : 068راهنمای ورزشکاران جوان
 : 092علم تمرين
 : 096فيزيولوژي انسان *

گپ
 : 030اصول نگارش و مكاتبات اداري

ورسه
 : 060حسابداري مالي عمومي

مبتكران
 : 062خالقيت نمايشي
 : 116مباني شيمي معدني

هله
 : 087طراحي داخلي ( فضا ،نور ،عناصر)*
 : 091طراحي و نورپردازي براي محيطهاي آموزشي *
 : 132نظم و بينظمي در معماري

مقدس
 : 125معماري قرن بيستم
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نشاني ناشران
آبزيان
تهران ،خيابان دكتر علي شريعتي ،ربروي حسينيه ارشاد،
خيابان شهيم ،پالك  ،3طبقه اول ،واحد  ،2تلفن22906220 :
ـ 22906221ـ 09121266005

آواي نور
تهران ـ خ .انقالب اسالمي ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد
نظري غربي ،پ 99 .تلفن،66967355 ، 66967356 :
09121083731

آرمانشهر
ميدان انقالب  ،خ  12فروردين  ،خ شهداي ژاندارمري
غربي  ،بن بست مركزي  ،پ  ، 1تلفن ،66972871 :
09123540039

اشراقي
تهران  -خ .انقالب ،مقابل دبيرخانه دانشگاه ،بازارچه كتاب ،پ6.
تلفن09123204115 ،66976200 ، 66413436 ، 66408487 :

آفرنگ
تهران – خميدان انقالب،ابتداي خ آزادي ،خ نو فالح  ،كوچه
فوالدي  ،پالك  3تلفن66569937 ، 66569912 :
آواي دانش گستر
تهران :خ انقالب  ،روبروي دانشگاه تهران ،بين فخر رازي و
12فروردين  ،ساختمان ظروفچي  ،ط  ،تلفن 66483030 :و
66492934
آواي مسيح
ساري -بخش-8خ سلمان فارسي ،نبش كوچه مردان شاهي،
كد پستي  4818933115تلفن، 3407005 ، 3260455 :
09111554164

بامداد كتاب
خيابان انقالب ،خيابان  12فروردين ،ابتداي خيابان وحيد نظري
شرقي ،پالك  ،100طبقه دوم ،واحد  ،3تلفن66481243 :
برگ نگار
تهران ـ خ .فاطمي ،مقابل هتل الله ،خ .باباطاهر ،ك .سهند
09121012191
شرقي ،پ ،7 .ط .دوم 88996595
بين المللي حافظ
تهران ،خ دماوند -ايستگاه منصورآباد – روبروي تامين اجتمايي
– انتشارات بين المللي حافظ تلفن77812155 :
پارسه نو
تهران  :خ انقالب  ،بين فروردين و ارديبهشت  ،جنب بانك صادرات،
داخل پاساژ 66971090 ،و  66492663و09126909906
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پرتو واقعه
تلفن 66414616 :تهران  -خ .انقالب ،بين قدس و وصال،
ك .اسكو ،پ14 .
پرديس باوران
تلفن 66975222 ، 09122751715 ، 66952277 :تهران ـ
خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و خ .فخررازي ،جنب بانك ملت،
ساختمان  ،1202ط .سوم ،واحد 6
پلك
تلفن09123401985 ، 09123132991 ، 66481065-6 :
تهران  -خ .انقالب ،خ .وصال شيرازي ،پ ،17.ط .چهارم ،واحد 5
پندار پارس
تهران – انقالب -ابتداي خ كارگر جنوبي  ،كوچه رشتچي ،
پالك ، 14واحد  16تلفن09122452348 ، 66494170 :
پيام دانش روز
تهران  -خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،ك .شهيد فاتحي داريان،
پ ،1واحد  1تلفن66965411 ، 66481636 ، 66465223 :

جهاد دانشگاهي ،واحد تهران
نشاني :تهران  -خ .انقالب ،خ .شانزده آذر ،ساختمان امور
دانشجويي دانشگاه تهران ،معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي
تهران تلفن09125625466 :
جهاد دانشگاهي (دانشگاه فردوسي مشهد)
مشهد  -م .آزادي ،پرديس دانشگاه فردوسي ،سازمان مركزي
جهاد دانشگاهي مشهد تلفن8832360-2 ، 8832367 :
دانشگاه بوعلي سينا
همدان ـ انتهاي خ .مهديه ،مقابل پارك مردم0811- 8274442
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
تهران ،لويزان ،خيابان شهيد شعبانلو ،روبرو چهارصد دستگاه
ارتش ،تلفن 9 :ـ 229770060
دانشگاه تهران
تهران -انتهاي خ .كارگر شمالي ،خ .شهيد فرشيمقدم
(شانزدهم) ،موسسه انتشارات دانشگاه تهران تلفن،88012078 :
88012080

پيش دانشگاهيان گزينههاي برتر
تهران  -تهرانپارس ،اتوبان شهيد باقري ،بلوار ارديبهشت ،باالتراز
خ .فرجام شرقي ،سمت چپ ،خ 178غربي (شهيد قاقي) ،پ11 .
تلفن77886482 ، 77886481 ، 77886480 :

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران  -پل كريمخان زند ،خ .ايرانشهر شمالي ،نبش ك .يگانه،
پ ،229 .ط .اول تلفن، 88821364 ، 88302482 :

پيشروان
تهران ـ خ .انقالب اسالمي ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري،
پ ،59 .واحد  4تلفن66954400 – 66485200 :

ديباگران تهران
تهران ،شهران  ،باالتر از فلكه دوم  ،بعد از بانك پاسارگارد  ،پ 7
تلفن 44304306 :

ترمه
تلفن 66963301 ، 66417346 ، 66401783 :نشاني :تهران
 خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،بين شهيد وحيد نظري وشهداي ژاندارمري ،پ290 .

راه نوين
تهران  -خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،خ .روانمهر شرقي ،پ،89.
ط .اول تلفن09122208124 ، 66974130 :

توسعه آموزش
تلفن 66964300 ، 66408368 :تهران  -خ .انقالب ،خ.
فخررازي ،ك .انوري ،پ10 .

شريف
تهران  -خ .قزوين ،نرسيده به دوراهي قپان ،جنب پمپ
بنزين ،ك .بهمن نوروزي ،پ 10 .تلفن 09125930791 :ـ
02613403586
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شهيدي
تهران  -خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري
غربي ،بن بست مركزي ،پ ،1 .واحد  2تلفن، 66961920 :
09123540039

فرهنگ سراي ميردشتي
نشاني :تهران  :خ كارگرجنوبي ،نبش وحيد نظري ،
مجتمع تجاري نادر  ،روبروي ستاد ارتش  ،ط  - 1تلفن، :
66490660-2

صابرين
تلفن 88968890 :تهران  -خ .فاطمي ،خ .پنجم ،ك .مرجان ،پ1 .

فني ايران
تهران ،خيابان شهيد مطهري ،خيابان ميرعماد ،نبش كوچه ،11
پالك  ،24تلفن 88505055 :ـ 88750447

صفار
تهران  -خ .انقالب ،مقابل دبيرخانه دانشگاه ،بازارچه كتاب ،پ6.
تلفن09123204115 ،66976200 ، 66413436 ، 66408487 :
طحان
تهران  -ميدان انقالب ،ابتداي كارگر جنوبي ،خ روانمهر  ،بن
بست دولت شاهي  ،پالك  ، 5واحد 1تلفن09121985617 :
و 66403191
عابد
تهران  -خ .كارگر شمالي ،نرسيده به بلوار كشاورز ،خ .قدر ،پ.
 ،4واحد  1تلفن66567626-7 ، 66515249 ، 66513321 :
علم و دانش
تهران  -خ .كارگر جنوبي ،خ .روان مهر ،پ،145 .ط .دوم تلفن:
66415459-60 ، 66950441 ، 09123587605

قطره
تهران :خ فاطمي ،خ ششم ،پالك ، 3زنگ اول ،تلفن88956537:
– 88973351 - 88952835
كانون فرهنگي آموزش
تلفن 66962400 ، 66962500 :نشاني :تهران  -خ .انقالب،
بين خ .صبا و خ .فلسطين پ 1015
كتاب آبان
تهران ،خيابان انقالب اسالمي ،خيابان فخر رازي ،كوچه فاتحي
درايان ،2واحد ،10تلفن 4 :تا  6695501ـ  6تا  66971494ـ
09121978449
كليد آموزش
تلفن 66964300 ، 66408368 :تهران  -خ .انقالب ،خ.
فخررازي ،ك .انوري ،پ10 .

ثامن الحجج
تهران  -خ .كارگر جنوبي ،خ .روان مهر ،پ،145 .ط .دوم تلفن:
66415459-60 ، 66950441 ، 09123587605

كتيبه گيل
رشت  -خ .منظريه ،مقابل هتل كادوس ،ابتداي خ .بهرام ،
ك-پ  41936 -53865تلفن3233889-0131 :

فاتح
تهران  ،ابتداي خ كارگر جنوبي  ،خ روانمهر  ،پ  ، 158ط سوم
تلفن 66477218 ، 09121776642 :

كلهر
تهران  -خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .وحيد نظري ،پ.
 ،82ط .پنجم ،واحد  10تلفن، 66973032 ،66469589 :
66973035

فدك ايساتيس
تهران ـ خ .انقالب اسالمي ،خ .ارديبهشت ،بين لبافي نژاد
و جمهوري پالك  10ط دوم 66481096 66465831
66482221

كيفيت
تهران ،ضلع جنوبي ميدان وليعصر ،كوچه نصر ،پالك ،18
طبقه سوم ،تلفن 88939016 :ـ 09125026525
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گپ
تلفن 021 -66437332 ، 09123257500 :نشاني :تهران :ص
– پ 14155 -5994 :

نظر
تلفن 88843294 ، 88828903 :تهران  -م .فردوسي ،خ.
ايرانشهر جنوبي ،ك .شريف ،پ ،2 .ط .همكف

مبتكران
تهران ـ خ .انقالب اسالمي ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري،
پ ،59 .واحد  4تلفن66954400 – 66485200:

نوآوران دانش پارسه
تهران  -خ .كارگر جنوبي ،خ .روان مهر ،پ،145 .ط .دوم تلفن:
66415459-60 ، 66950441 ، 09123587605

مانلي
تهران – انقالب -ابتداي خ كارگر جنوبي  ،كوچه رشتچي ،
پالك ، 14واحد  16تلفن09122452348 ، 66494170 :

ورزش
خيابان انقالب ،خيابان  12فروردين ،ابتداي خيابان وحيد نظري
شرقي ،پالك  ،100طبقه دوم ،واحد  ،3تلفن66481243 :

مقدس
تهران ،خ  12فروردين ،كوچه نوروز ،پالك  16ط همكف
تلفن66971090 09126909906 :

ورسه
آمل -خ .طالقاني ،جنب اباذر ،2طبقه فوقاني بيمه ايران ( گاج قديم )
ك-پ  46157 9495-تلفن 2220690 :و 0121- 2229404
تلفن09113121732 ، 2224218 ، 2278319 :

نص
تهران ،ميدان انقالب اسالمي ،خيابان منيزي جاويد -كوچه
بنبست مبين ،پالك  ،6تلفن 66953883 :ـ  66412385ـ
 :66957690- 66466574فاكس

هله
تهران – ميدان انقالب ،ابتداي كارگر جنوبي ،خ روانمهر  ،بن
بست دولت شاهي  ،پالك  ، 5واحد  1تلفن09121985617 :
و 66403191

