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مقدمه
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 uمنظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند ،كتاب آموزشي ناميد ،زيرا
هر كتابي پيامي براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي
و غيررسمي به رشتة تحرير درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي
كمكآموزشي ،ج) كتابهاي كمكدرسي.
*كتابهاي درسي :كتابهايي هستند كه براساس برنام ه درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع
ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزشي و متناسب با پايه،
رشته ،شرايط ذهني و سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است.
*كتابهاي كمكآموزشي :كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعة يادگيري ،افزايش دانش و
ت عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي
سواد علمي ،پرورش مهار 
تنظيم ميشوند و لزوم ًا به برنامة درسي دورة تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان
و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
*كتابهاي كمكدرسي :كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم
كردن آموزش جبراني براساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پاية تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند.
اين كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامة درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري،
كتابهاي تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.
 uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و
همچنين لزوم استفادة بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،شوراي عالي آموزش و پرورش،
وزارت آموزش و پرورش را به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري،
استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي،
نقش مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان كتابهاي آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان
و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهاي علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعۀ محیط آموزشي و تقویت
فرایند یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
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 uتشکیل دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهاي آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان
کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار
آشفتهای را که در عرصۀ تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنۀ این طرح
با تصویب آییننامۀ «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش،
در شهریور سال  1389از حوزۀ کتاب آموزشی به همۀ منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادۀ  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبة 828
به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی
و غیر دولتی ذیربط و تهیۀ فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضۀ مواد و منابع
استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
در مادۀ  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای
آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
برنامة توليد كتابنامههاي رشد در دورة آموزش متوسطه (فنی و حرفه اي و كاردانش)

کتابنامه

سطح پوشش

سال انتشار

شمارههاي یکم تا دهم

1376 - 1389

1384 - 1390

شمارة یازدهم

كتابهاي چاپ اول 1390

نيمة اول 1391

شمارة دوازدهم

كتابهاي چاپ اول 1391

نيمة اول 1392

شمارة سیزدهم

كتابهاي چاپ اول 1392

نيمة اول 1393

شمارة چهاردهم

كتابهاي چاپ اول 1393

نيمة اول 1394
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 uتهیۀ فهرستگان توصیفى كتابهاي آموزشى
با عنايت به مادة  5و  6آييننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی
كتابهاي علمی و آموزشی ،گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي
كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانة ساماندهي منابع آموزشي و
تربيتي پيگيري ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور،
لذا دبیرخانۀ ساماندهی ،هر سال فهرس 
به صورت مکتوب (کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي در
پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
uفرايند توليد كتابنامة رشد
«كتابنامۀ رشد» با هدف ارائۀ فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامۀ درسی دورههای آموزشی
آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحلة غربالگری است،
تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامۀ آموزشی و تربيتي کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها
خارج از زمان اعالم شده است ،از چرخۀ بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیۀ کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان
آشنا با برنامۀ درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارۀ کتاب براساس
شاخصها و معيارهاي تعيين شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از مراحل
بررسیها ،باید حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی دربارۀ
ویژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ
دهد :آیا در تدوین کتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛
درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به
عنوان یک مادۀ آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام
مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،کارشناسان آموزش و
پرورش ،مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشورجهت تجهیز کتابخانههای آموزشگاهی و کالسی
ارسال میشوند تا هنرجویان ،هنرآموزان و مدیران هنرستانها ،از آن بهره گیرند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی
این کتابنامهها در وبگاه سامان کتاب به نشانی samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و
عالقهمندان میتوانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
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 uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1392و یک سال قبل از
این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب ِ
آن را دربرمیگیرد .کتابهای داستان و شعر ،عناوینی است که عالوه بر کتابهای آموزشی به فهرست توصیفی
کتابنامه رشد افزوده شده است.
در این کتابنامه با  251عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  348عنوان كتاب رسیده انتخاب شده
است .بقیة كتابها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شدهاند.
بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب انتشارات سورة مهر با  25عنوان ،انتشارات
آوای نور با  23عنوان و انتشارات بینالمللی حافظ با  6عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات هنر ،مدیریت خانواده و رایانه به ترتیب  36 ،77و  24عنوان کتاب از
بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،انتشارات آوای نور ،سورة مهر ،مدرسه و کتاب آبان ،به ترتیب با 21 ، 25 ،27و  19عنوان
بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
 uشیوۀ تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را
برای خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زیر است :شمارۀ کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان
مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛
گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدۀ کتاب.
 uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه براساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،پایة تحصیلی ،كلمات
كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا هنرجویان ،هنرآموزان ،مربیان،
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
یک شمارۀ ردیف اختصاص داده شده است .نمایههای کتاب براساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این
شمارهها ارجاع میدهند.
 uهمکاران ما در این کتابنامه
ً
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوصا در بررسی کتابها حوصله
و دقت زیادی به کار بستهاند .اسامی کارشناسان و هنرآموزاني که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و
همکاریهایشان بهره بردیم در جدول( )1آمده است.
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(الف) اسامی کارشناسان ارزیاب گروههای درسی شاخه فنیوحرفهای و کاردانش -جدول شماره()1
ردیف

گروه آموزشی

1
		
2

الکترونیک

برق
		

تربیت بدنی
حسابداری و بازرگانی

5

علوم تربیتی

6

عمران

		

7

الکتروتکنیک

بهداشت و کودکیاری

3
4

رشته  /گرایش

حسابداری و بازرگانی
امور اداری
هتلداری

ساختمان
نقشهبرداری

نقشهکشی ساختمان

		
کامپیوتر

		

امور زراعی

فرشته داودی
نقی اصغری
اکرم دهقانی
شهربانو سرداری

معصومه رضوانفر

علی شاهمحمدی

بتول عطاران
کبری نورشاهی

داود سلطانی
ناهید مؤذنزاده

امیر رون
محمود معافی

مالک مختاری
مالک مختاری
مالک مختاری
محمدرضا یمقانی

امور باغبانی
کشاورزی
8
		
		

کارشناس :دفتر تألیف
محمود صموتی
شهرام نصیری سوادکوهی
مجتبی انصاریپور
معصومه صادق
سارا فرجاد
فاطمه قاسمزاده

كارشناس :هنرآموز

جلیل تاجیک

محمود اسالمی
حسین اکبرلو

امور دامی

سعید بدیعی

صنایع غذایی

میرمحمد شاملو

مجید شجاعی
امیرحسین متینی
مریم عبادی

محمدرضا یمقانی
نیلوفر بزرگنیا
فرزانه شیخی
یعقوب جعفریان
سهیال تکاور
ابوالفضل قلیبیگی
مسعود هماپور
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ردیف

9

گروه آموزشی

رشته  /گرایش

مدیریت خانواده
مکانیک خودرو

		
10
		

مکانیک

		

تأسیسات
نقشهکشی عمومی

		
11
		

		
		
		
		
		
		
12
		

		
		

ساخت و تولید
صنایع فلزی
صنایع چوب

مواد

هنر

صنایع شیمیایی
معدن

کارشناس :دفتر تألیف
رحمان هاشمی
رقیه مقیمی
محبوبه خلفی
شهال معظمی
داود نجفزاده
بهنام نیکنژاد
حسن عبداهللزاده
حسن آقابابایی
محمد لطفینیا
احمد آقازاده
حسن عبداهللزاده
طیبه کنشلو
اعظم صفاری

جمشید علیمحمدی
امیر ریاحی

خديجه بختياري

گرافیک
طراحی
نقاشی
طراحی و دوخت
صنایع دستی
انیمیشن
عکاسی

خدیجه بختیاری
خدیجه بختیاری
زهرا امانی تهرانی
بشری گلبخش
مژگان اصالنی
خدیجه بختیاری

سینما و نمایش

عصمت روحانی

موسیقی
چاپ دستی
معماری و نقشهکشی

رضا مهدوی
خدیجه بختیاری

كارشناس :هنرآموز
مهرانگیز دژآگاه

حسن آقابابایی
علیاصغر صالحی
محمد شاهنظری
مهدی ثنایی عالم
حسن آقابابایی
رابعه شیخزاده

ماندانا منوچهری
ماندانا منوچهری
ماندانا منوچهری
صدیقه آجورلو
آتنا عزیزی
مریم یگانه
فرزانه ناظرانپور

شادی جلیلیان
جواد رضائیان
نکیسا هدایتزاده
ماندانا منوچهری

پرستو آریانژاد
ملک طباطبایی

(ب) اسامی کارشناسان داستان و شعر

 .1حسین احمدی  .2حمید رضا داداشی  .3جعفر ربانی  .4محمد مهدوی شجاعی  .5محمدعلی قربانی  .6مهدی کاموس  .7یوسف قوجق
 .8علیرضا لبش  .9سید علیاکبر میر جعفری  .10عزتاهلل الوندی  .11محسن هجری  .12حبیب یوسفزاده
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 uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی
کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
شمارة مدخل

مؤلف

.88

كارداسي ،دايان

عنوان مجموعه
روش طراحي
گامبهگام

عنوان کتاب
رازهاي طراحي

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

پيوند جاللي

تهران :كتاب آبان1392 ،

 68ص

رحلی

گروه آموزشي

پایة تحصیلی

سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی
فني و حرفهاي
کلمات کلیدی

هنر

گرايش
طراحي

آموزش هنر ،آموزش طراحي ،سايه زدن،
طراحي پرتره
چکیده

طراحان بزرگ هميشه ساعات زيادي را براي طراحي در محيط بيرون از دفتر کار خود صرف کردهاند؛ در کافهها،
ايستگاههاي قطار ،باغهاي عمومي ،يا درواقع همهجا .يکي از سريعترين راههاي پيشرفت مهارتهاي طراحي
اين است که هميشه و همهجا ميتوان تمرين کرد .همه آنچه که براي طراحي در بيرون از خانه نياز داريم ،يک
دفتر طراحي ،چند مداد...،

برای بیان دیدگاههای خود دربارة این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان
زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي،
دبیرخانة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارة تلفن  )021( 88306071تماس
حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآمادة دریافت
دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامة شماره 14شاخة آموزش فني وحرفه اي و كاردانش )
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی و تربیتی دعوت میشود نسخهای
از کتابهای آموزشی چاپ اول سال  1393خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی
دبیرخانة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1393یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1394به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1393و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
 uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد .افزون
بر این فهرست این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها بهصورت
رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی به ویژه برای عرضة
مستقیم در  50هزار نمایشگاه در  50هزار مدرسه فرستاده میشود تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدة این
دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارة کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال
مجدد کتاب نیست.
 uمطابق آییننامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی در
صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند؛ و در فهرست کتابهای معرفی شده و
مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی قرار گیرند.
کتابهای ارسالی دورۀ فنیوحرفهاي و كاردانش باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد.
uجدول شماره ()2
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گروههای آموزشی فنیوحرفهای و کاردانش -جدول شماره ()2
ردیف
1

گروه آموزشی
برق

2
3

بهداشت و کودکیاری	
تربیت بدنی

4

حسابداری و بازرگانی

5

علوم تربیتی

6

علوم و فنون دریایی

7

عمران

8

کامپیوتر

	9کشاورزی
10

11

مدیریت خانواده

مکانیک

رشته  /گرایش

ردیف گروه آموزشی رشته  /گرایش

 .1الکترونیک
 .2الکتروتکنیک

.1حسابداری و بازرگانی
 .2امور اداری
 .3مالی

 .6نقشهکشی عمومی
 .7چاپ

12

مواد

 .1ناوبری
 .2مکانیک موتورهای دریایی
 .3الکترونیک و مخابرات دریایی
 .1ساختمان
 .2نقشهبرداری
 .1امور باغبانی
 .2امور زراعی
 .3امور دامی
 .4صنایع غذایی
 .5ماشینهای کشاورزی
 .1مکانیک خودرو
 .2ساخت و تولید
 .3صنایع فلزی
 .4صنایع چوب
 .5تأسیسات

13

هنر

 .1صنایع شیمیایی
 .2صنایع نساجی
 .3متالوژی
 .4سرامیک
 .5سیمان
 .6معدن
 .1گرافیک
 .2طراحی
 .3نقاشی
 .4طراحی و دوخت
 .5صنایع دستی
 .6انیمیشن
 .7عکاسی
 .8سینما و نمایش
 .9موسیقی
 .10معماری و نقشهکشی
 .11مرمت و آثار فرهنگی
 .12مجسمه سازی
 .13چاپ دستی
 .14پشتیبانی صحنه
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسب و مرتبط با برنامة درسى
دورة آموزش فنيوحرفه اي و كاردانش
(چاپ اول ـ سال )1392
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 .1دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :آتشبهجان دشمن (جلد  .)27تهران :سوره مهر،
 312 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده« :به چه بهايي؟»؛ «ميراث گذشتگان»؛ «هفت خواب ترسناک»؛ «در عرصه پرتالطم
خطر» و «آتشبهجان دشمن» .عنوان پنج متن نمايشي است كه کتاب حاضر آنها را در جلد بيست و هفتم
از مجموعه نمایشگاههای آسان ارائه داده است .اين نمايشنامهها که از متون کهن و جديد ادبيات
فارسي اقتباسشدهاند ،عالوه بر تمرينات کالسي رشتههاي هنري ،چه به شکل اجراي تئاتر و چه
حیطه ایده ،براي اجرا در مدارس مناسباند.

 .2دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :آخرين تابلو (جلد  .)23تهران :سوره مهر 272 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتابي که پيش رو داريد پنج متن نمايشي را ارائه ميدهد« :فداکاري»؛ «يادگار خانه
صاحب رمه»؛ «آخرين تابلو» .اين نمايشنامهها که از
پدري»؛ «آرزوهاي جاهالنه»؛ «حکايت آن
ِ
متون کهن و جديد ادبيات فارسي اقتباسشدهاند ،عالوه بر تمرينات کالسي رشتههاي هنري ،چه به
شکل اجراي تئاتر و چه حیطه ایدهپردازی ،براي اجرا در مدارس مناسباند و با پيشنهادهاي خوبي
براي بازيگري و کارگرداني نمايش و تحليل کوتاهي درباره آنها همراهاند .در پايان ،نويسنده با انتخاب
و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمايشنامه ،مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمايش و
تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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 .3شعاع کاظمی ،مهرانگيز .آسيبهاي رواني خانواده .تهران :آواي نور 296 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آسيبهاي رواني خانواده ،طالق ،خشونت در خانواده ،مديريت خانواده
* چکيده :کتاب حاضر برگرفته از ديدگاههاي روانشناسي ،مشاوره و اسالم به رشته تحرير درآمده
است و آسيبهاي رواني موجود در خانواده را بازگو ميکند .کتاب در  17فصل ،با جمعبندي جامعي
درباره مشکالت رواني و تأکيد بر ابعاد آن ،تهيه و تدوینشده است تا درمانگران خانواده ،بهطور
همهجانبه به چنين مشکالتي بنگرند .طالق عاطفي ،خشونت در خانواده ،کودکآزاري در خانواده و
کودکان استثنايي عنوانهاي بعضي از فصلهاي اين کتاب هستند.

 .4دنياي هنر :آشپزي غذاي كودك .اكرم ذاكري .تهران :بینالمللی حافظ 72 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :کودکياري ،کودک و والدين ،تغذیه کودکان ،تهیه غذا براي کودکان
* چکيده :چند عامل مهم براي برنامهريزي رژيم غذايي کودک وجود دارد که بايد موردتوجه قرار
گيرند :در چه مرحله سني شير گرفتن شروع شود ،چه غذاهايي بخورد و در چه زماني ،چگونه غذاها
را سريع و آسان آماده کنيم طوري که مواد مغذي الزم به بدن کودک برسد .در اين کتاب با بيش از
 50دستورالعمل آشنا خواهيد شد که با توضيحات قدمبهقدم به والدين آموزش ميدهند که چگونه به
کودک خود يک وعدهغذا بدهند .کتاب داراي پنج فصل با اين عنوانهاست :غذاهاي مناسب کودکان
قبل از شير گرفتن؛ غذاهاي مناسب کودکان شش تا شش ماه و نيمه؛ غذاهاي مناسب کودکان هفتتا
نه ماهه؛ غذاهاي مناسب کودکان نه تا  12ماهه؛ غذاهاي مناسب کودکان از نوزادي تا زمان راه افتادن.
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 .5وايت ،جنيفر .دنياي هنر :آشپزي فقط با  3مواد اوليه .اكرم ذاكري .تهران :بینالمللی حافظ،
 60 ،1392ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش آشپزي ،انواع غذا ،انواع دسر ،انواع ساالد ،انواع سوپ
* چکيده :کتاب حاضر ،طرز تهیه برگزيدهاي از انواع غذاهاي سالم و خوشمزه را به اين شرح توضيح
ميدهد :ساالد پاپايا و زنجبيل؛ طالبي با توتفرنگي گريل شده؛ دانه جو و گردوي برشتهشده؛ دسر
مخلوط تمشک و ماست با جو برشته؛ ساندويچ نان شکالتي؛ موز کباب شده با ماست و عسل؛ و...
کتاب ضمن ارائه تصويرهاي رنگي زيبا ،مواد موردنیاز هر غذا را همراه با روش تهیه آن بيان کرده است.

 .6باوي ،اميد  /گودرز ،سعيد .آموزش تصويري ايلوستريتور .تهران :پرسون 288 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،نرمافزار ايلوستريتور ،طرحهاي گرافيکي
* چکيده« :ايلوستريتور» نرمافزار قدرتمند ترسيم و طراحي گرافيک است که در هر دو
سیستمعامل ويندوز و مکينتاش قابلاجراست .ايلوستريتور خود بهتنهایی برنامهاي مستقل و جزو
قديميترين محصوالت شرکت «ادوبي» است .با کمک آن توانايي طراحي هر چيزي ،از يک آيکن
ساده گرفته تا يک طراحي سنگين و چندالیه را خواهيد داشت .اين کتاب در  14فصل ،خوانندگان را
با محيط نرمافزار ايلوستريتور ،نحوه ايجاد يک سند و تنظيم امکانات نمايشي ،چگونگي کار با اشيا و
ترسيمهها ،روش بهکارگيري و مديريت رنگها ،تنظيم خصوصيات زمينه و خط دوره ،نحوه کار با نقاط
و مسيرهاي برداري ،چگونگي کار با اليهها ،حروف و متن ،روش کار با تصويرها و سبکهاي گرافيکي،
و اعمال و تنظيم افکتها ،چگونگي رسامي و نقاشي و کار با سمبلها در ايلوستريتور ،و گرفتن چاپ
و خروجي از اسناد آشنا ميکند .اين نرمافزار ،بهعنوان بخشي از بستة (پکيج) طراحي گرافيک حرفهاي
شرکت ادوبي ارائه ميشود تا در ساية تعامل با اين نرمافزارها ،طراحي و ايجاد طرحهاي گرافيکي براي
انتشار روي کاغذ ،انتشار در صفحات وب ،تلفنهاي همراه و ديگر محيطهاي الکترونيک با سهولت
بيشتري انجام پذيرد.

 22فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .7حاجيلري ،رمضانعلي .آموزش تعمير لوازم گازسوز .تهران :صفار 200 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :تأسیسات
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش تعمير لوازم گازسوز ،مشعل ،سيستم حرارت مرکزي آبي ،روشهاي انتقال
گرما ،اتصاالت لوله ،انواع گازهاي سوختي
* چکيده :در جهان امروز تأمين آسايش و رفاه زندگي ازجمله آرزوهاي بشر است که فراهم ساختن
گرما و دماي مطلوب يکي از آنها محسوب ميشود .اين امر با استفاده از فناوريهاي جديد و
بهکارگيري تأسيسات حرارتي و برودتي در طراحي و اجرا تحقق مييابد .در فراهم ساختن گرما و تهویه
مطبوع اين عوامل مدنظرند :کنترل دما ،کنترل رطوبت ،جابهجايي هوا و پاکيزگي هوا .در اين کتاب
سعي شده است مطالب بهصورت ساده و روان بيان شوند تا عالقهمندان بتوانند نکات آموزشي آن را در
شش بخش به اين شرح فراگيرند :تعاريف فيزيکي؛ لوله و اتصاالت آن؛ اصول کار لوازم گازسوز؛ مشعل؛
سيستم حرارت مرکزي؛ روش محاسبه تجهيزات شوفاژ ساختمان .ضمن ًا مخاطبان نمونه سؤاالت
چهارگزينهاي رشته تعمير آبگرمکن ديواري را در بخش هفتم اين کتاب مييابند.

 .8موسوي جزايري ،محمدوحيد .آموزش خواندن و خوشنويسي در دستنوشتههاي خط
كوفي اوليه .تهران :كتاب آبان 252 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش خوشنويسي ،خط كوفي ،نگارش قرآن ،تمدن اسالمي
* چکيده :در تاريخ خوشنويسي اسالمي ،خط كوفي ،اولين خطي است كه براي نوشتن قرآن بهكار
رفت اين خط در طول سه قرن آغازين دوره اسالمي ،خط ويژة نگارش قرآن بوده است .خط كوفي
بهصورت عيني به وحي الهي ،به اولين انتشار قرآن در جهان ،و حتي پيريزي تمدن اسالمي مربوط
ميشود .كتاب حاضر ،نهتنها كتابي كاربردي و آموزشي ،بلكه كتابي براي مشاهده است .بهبیاندیگر،
كتاب تصویري از هنر را انعكاس ميدهد كه تحوالت غربي و جديد هنر آن را به فراموشي سپرده و
يا از بين بردهاند .يكي از ويژگيهاي اين كتاب آن است كه در نوع خود ،به مطالعات نسخهشناسي
نيز كمك ميكند .بهعالوه ،خواندن و خوشنويسي از دستنوشتههاي خط كوفي را به عالقهمندان
آموزش ميدهد.
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 .9هادينات ،برندا .آموزش طراحي  .For DUMMIESمهرداد مجيدي .تهران :آوند دانش،
 333 ،1391ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :طراحي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش طراحي ،سايه زدن ،طراحي سهبعدي ،پرسپکتيو ،نور در
طراحي ،طراحي انسان ،طراحي حيوان
* چکيده :اين کتاب بر آموزش اصول اولیه طراحي براي هنرجويان تازهکار تمرکز دارد و مهارتهاي
تکنيکي قوي را که براي طراحي نياز است به هنرجويان ميآموزد .در اين کتاب ،موضوعات بر اساس
نياز عالقهمندان و بهگونهای محرک و الهامبخش افکار و پيشرفت دهنده خالقيت تنظیمشده است .در
بيشتر صفحات کتاب ،اطالعات مفيدي درباره لوازم طراحي خواهيد يافت .بيش از  300تصوير در اين
کتاب به چشم ميخورد که مرتبط با متن و براي کمک به درک بهتر موضوع گنجاندهشدهاند .وجود
تصويرهاي سرگرمکننده ،از ويژگيهاي بارز اين کتاب است که حتي درک دشوارترين موضوعات کتاب
را جالب و لذتبخش کردهاند .اين کتاب در ابتدا به هنرجو کمک ميکند که با طراحي ،احساس راحتي
داشته باشد .پسازآن ،از اصول اولیه خريد وسايل تا طرز نگهداشتن مداد در دست و ترسيم خط راست
تا اجراي سايه زدن را به او ميآموزد .کتاب در پنج بخش و  24فصل تدوینشده است.
 .10قاسمنژاد ،مهپري .آموزش گامبهگام و سيستماتيك شنا براي كودكان و نوجوانان.
تهران :ورزش 168 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش شنا ،شیرجه ،تربیتبدنی
* چکيده :كتاب حاضر ،كتابي كاربردي است كه بر اساس آموزش گامبهگام و باهدف يادگيري شنا
در كمتر از  45ساعت طراحیشده است .اين كتاب راهنماي روش تدريس ويژة معلمان ورزش است.
همچنين با توضيحات ساده و معنيدار ،همه عالقهمندان را راهنمايي ميكند .اين كتاب مهارتهاي
شناهاي كرال سينه و كرال پشت را بهصورت مجزا آموزش داده است و به دوستداران شنا ،سرخوردن،
شنا كردن زیرآب ،پريدن در آب و در عميق شنا كردن را ياد ميدهد.

 24فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .11عفراوي ،بهرام .آنچه طراحان گرافيك و ناظران چاپ ميدانند .تهران :كتاب آبان،
 208 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش طراحي ،چاپ ،فرمبندي چاپي ،ليتوگرافي ،صحافي
* چکيده :طراحان و ناظران چاپ بايد اطالعات خود را به روز كنند .هر روز شاهد ظهور امكان
چاپي جديدي هستيم كه هرکدام از آنها ويژگي خاص خود را دارد و كنترل و مراقبتهاي خود را
ميطلبد .بنابراين طراحان قبل از آنكه شروع به طراحي كنند ،بايد شیوه چاپ را نيز مدنظر داشته باشند
و محدوديتهاي آن را بشناسند .آنچه در اين كتاب بررسیشده ،گوشهاي از مشكالتي است كه امكان
دارد در فرايند طراحي تا چاپ اتفاق بيفتد .حل چنين مشكالتي بهروز شدن اطالعات و آموزشهاي
پيدرپي طراحان و گرافيستها را ميطلبد .در  11فصل اين كتاب تالش شده است ،همه موارد الزم
و خطاهايي كه ممكن است طي مراحل طراحي تا چاپ يك كار به وجود آيند ،بررسي شود؛ مباحثي
همچون فرمبندي چاپي ،رنگ در طراحي ،ليتوگرافي ،صحافي ،ارزيابي كار چاپي و محاسبه هزينههاي
كار چاپي ،اهم عنوانهاي اين كتاب هستند.

 .12دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :آهاي صبح شده (جلد  .)9تهران :سوره مهر،
 288 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب با مقاله «ضرورت وجود متون نمايشي مناسب از حيث جنسيت و دوره تحصيلي
در مدارس» آغاز ميشود و در ادامه با راهکارهاي ساده به پرسشهاي بنياديني در مورد چگونگي
انتخاب نقش ،چگونگي تمرينات بازيگري و نظارت فني بر روند آن ،چيستايي خواندن و تحليل نقش
نمايشنامه ،ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا ،چگونگي صحنهپردازي اجرايي مناسب براي نمايش
عروسکي ،و استفاده از فضاي کالس به اين منظور پاسخ ميدهد .پنج متن نمايشي ارائهشده در اين
کتاب عبارت است از« :دشت بزرگ مال کيه؟»؛ «آهاي صبح شده»؛ «چشمهايت را بگشا»؛ «به ،به،
به چه باغي!»؛ «خيلي سادهاي همسايه!» .اين نمايشنامهها که اقتباسي از متون کهن و جديد ادبيات
فارسي هستند ،عالوه بر تمرينات کالسي رشتههاي هنري ،براي اجرا در مدارس هم مناسباند .در
پايان ،نويسنده با انتخاب و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمایشنامه ارائهشده ،مجالي براي
شرکت فعال مخاطبان نمايش و تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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 .13دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :آيا نمك خدا را خوردهاي؟(جلد  .)20تهران:
سوره مهر 264 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :تئاتر و نمايش ،نمايشنامههاي عروسکي ،نمايش در کالس
* چکيده :جلد بيستم از مجموعه «نمايشنامههاي آسان» شامل پنج نمايشنامه است« :گلدان خالي،
نترس مراقبم ،من کلوچه بيشتري ميخواهم ،آيا نمک خدا را خوردهاي؟ و کاشکي شنا بلد بوديم» .اين
اثر همانطور که از نامش پيداست ،در قالبي ساده و روان ،پنج داستان را که از آثار ادبي کهن ايران
الهام گرفتهاند ،روايت ميکند و در خالل آنها ،نکاتي اخالقي و اجتماعي مانند ضرورت رعايت عدالت،
عاقبتانديشي ،راستگويي ،حفظ حرمت همسایه و ...را به تصوير ميکشد.

 .14اگين ،برنت  /جت ويگ ،شرين .ابر غذاها  .For DUMMIESسارا كاظميمنش .تهران:
آوند دانش 132 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* گرايش  /رشته0 :
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :ابر غذاها ،پرهيز غذايي ،خواص غذاها ،آماده كردن غذا ،كنترل وزن
* چکيده :نيروي غذاها در یاریرساندن يا صدمه زدن به بدن بسيار خارقالعاده عمل ميكند .همه ما
بيماراني را ديدهايم كه با دست كشيدن از عادتهاي بدخوري و يا پرخوري و روي آوردن به غذاهاي
سالم و کم خوری ،در وضعيت تندرستي خود بهبود چشمگيري ايجاد كردهاند .اين كتاب به خوانندگان
ميآموزد كه به چه غذاهايي نيازمند هستند ،غذاهاي مزبور ازنظر علمي چه خواصي دارند ،و چگونه
ميشود آنها را آماده كرد .همچنين در اين كتاب عالقهمندان ياد ميگيرند :خوراكيهاي بسيار سالمي
را خريداري و آماده كنند؛ عادتهاي غذايي را بهبود بخشند؛ نيرو را افزايش و وزن را تحت كنترل
درآورند؛ از بيماريها پيشگيري كنند؛ از هزينههاي گزاف درماني بپرهيزند.

 26فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .15ماندگاري ،عبدالكريم .ابزار دقيق و تجهيزات اندازهگيري سطح مخازن .تهران :قديس،
 542 ،1391ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :تأسیسات
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ابزار دقيق ،اندازهگيري سطح ،سنجش دما ،سنسور ،سيستم حباب هوا
* چکيده :امروز کاربرد ابزار دقيق در کارخانهها و فرايندهاي متنوع صنعتي بهوفور ديده ميشود.
گستردگي و تنوع ابزار دقيق ،يادگيري کار با آنها را دشوار و زمانبر کرده است .از ابزار دقيق عموم ًا
براي اندازهگيري چهار پارامتر دما ،فشار ،سطح و فلو استفاده ميشود .در اين کتاب که آن را در 23
فصل ميخوانيد ،انواع روشها و تجهيزات اندازهگيري سطح مخازن ،تانکها و مواد انباشتهشده معرفي
ميشوند .بهعالوه ،اصول عملکرد ،موارد استفاده ،نحوه نصب ،مزايا ،معايب و محدوديتهاي کاربرد
هر روش بهتفصیل توضيح داده ميشوند .در انتهاي کتاب نيز نحوه کار با نرمافزارهاي «Aspen
 »BUSHEIو « »Aspen SLOSHتوضيح دادهشده است .توسط اين دو نرمافزار ميتوان وسیله
مناسب را بهصورت کام ً
ال حرفهای انتخاب کرد.

 .16بري ،مارك .اثرات نامطلوب تدريس خصوصي .حسن ستايش .تهران :آواي نور،1392 ،
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* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :اثرات نامطلوب تدريس خصوصي ،ياددهي و يادگيري ،آموزشوپرورش ،مقایسه
آموزش در کشورها
* چکيده :تدريس خصوصي پدیده مهمي در برخي از ممالک آسياي شرقي ،مخصوص ًا ژاپن ،کره
و تايوان بوده است .در کشورهاي ديگري مثل مصر ،مالتا ،روماني و هندوستان نيز بيش از یکسوم
دانشآموزان مدام در کالسهاي خصوصي شرکت ميکنند .عليرغم اينکه تدريس خصوصي ميتواند
نتايج مثبتي مانند بهبود يادگيري دانشآموزان ،فراهم شدن زمینه فعاليتهاي سازنده در ساعات خارج
از مدرسه و تأمين درامد و شغل براي معلمان به دنبال داشته باشد ،از تبعات منفي نيز مبرا نيست .اختالل
در برنامه درسي ،فشار بر دانشآموزان کمسنوسال ،تشديد نابرابريهاي اجتماعي ،و سوءاستفاده برخي
معلمان از دانشآموزان خود ،پارهاي از تبعات منفي تدريس خصوصي است .در کتاب حاضر ،مخاطب
در آغاز با ماهيت ،ميزان و علل تدريس خصوصي در کشورها آشنا ميشود .آنگاه به ترتيب جنبههاي
آموزشي ،اجتماعي و اقتصادي اين پديده را مطالعه ميکند و ابعاد تأثير چنين آموزشي را ميشناسد.
نویسنده کتاب در ادامه ،ضمن اينکه انواع مختلف موقعيتهاي تدريس خصوصي را مرور ميکند ،به
نظامهاي موجود در موريس ،سنگاپور ،تايوان و کره ميپردازد.
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 .17گروه مؤلفین بنياد  ICDLايران .ارائه مطالب پيشرفته .Advanced PowerPoint
تهران :مدرسه 120 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش كار با رايانه ،ICDL ،آموزش رايانه ،پاورپوينت
* چکيده :جلد دوم از مجموعه «كتابهاي آموزش استاندارد بينالمللي برنامه درسي ،»ICDL
كار با نرمافزار پاورپوينت را در سطح پيشرفته شرح ميدهد .به كمك اين كتاب كاربر ميتواند كار
ويرايش ،قالببندي ،طراحي و تنظيمات يك مطلب را در سطح باالتري انجام دهد .همچنين كاربر
از اين كتاب ،فنهای موردنیاز براي توليد و اجراي موفق ارائه مطلب را ميآموزد .طراحي ،افكتهاي
زمينه ،واردکردن متن ،زمینه اشيا ،مرتب كردن اشيا ،تبديل كردن تصويرها ،برش و ويرايش تصوير،
ايجاد فلوچارت و ويرايش آن ،تنظيم نمايش اساليد ،لينك كردن متن و ...برخي از عنوانهاي اين
كتاب هستند.

 .18سعيدي ،مهدي .از خط تا خط .تهران :آبان 350 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پوستر ،نمايشگاه پوستر ،گرافيستهاي معاصر ايران
* چکيده :كتاب «از خط تا خط» حاوي منتخبي از آثار مهدي سعيدي است .از ويژگيهاي اين
اثر ،هنر خوشنويسي است كه در پوسترها بهوضوح قابلرؤیت است .در اين كتاب شاهد آن هستيم كه
سعيدي حروف فارسي را در قالب پرندگان نوشته و مجموعهاي از آالت موسيقي را طراحي كرده است.
همچنين ،پوسترهاي زيادي در اين كتاب ارائهشدهاند كه همه آنها از نمايشگاههاي متفاوت كشورها
انتخابشدهاند .عنوانهاي برخي از اين پوستر عبارتاند از :و خدا انسان را آفريد؛ كتاب كودك؛ سال
نو مبارک باد؛ با همه حيوانات مهربان باشيم؛ نژادپرستي روح انسان را له ميكند .اين كتاب در 356
صفحه ،پوسترهاي رنگي متفاوتي را عرضه ميدارد و به گرافيستها معرفي ميكند.
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 .19دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :از صميم قلب (جلد  .)28تهران :سوره مهر،1392 ،
 304ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب «از صميم قلب» از مجموعه نمايشنامههاي آسان است که اطالعات مناسبي
درباره انواع عروسکهاي نمايشي ،طرز ساخت ،محدوديتها و توانمنديها در اختيار هنرآموز و هنرجو
ميگذارد .اين کتاب شامل پنج نمايشنامه به اين شرح است« :خيلي سخته!»؛ «عاقبتبهخیر»؛ «دعوا
تمام شد»؛ «وقت گل ن ِي!»؛ «از صميم قلب» .اين نمايشنامهها که از متون کهن و جديد ادبيات
فارسي اقتباسشده است ،عالوه بر تمرينات کالسي رشتههاي هنري ،چه به شکل اجراي تئاتر و چه
حیطه ایده پردازی ،براي اجرا در مدارس مناسباند.

 .20ايسن ،كووس  /استيور ،روزلين .اسكچينگ (اصول پايه طراحي ،اسكچ و راندو در طراحي
صنعتي) .زويا نوروزي .تهران :كتاب وارش 200 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :ساخت و توليد ،نقشهکشی عمومي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش طراحي ،طراحي صنعتي ،اسکچينگ ،راندو
* چکيده« :اسکچينگ» مفهومي است که هر طراح و هر انسان براي «روند مدار کردن تفکر»
و به نتيجه رسيدن از آن استفاده ميکند .طراح با اسکچ زدن يا (طرح زدن) فکر ميکند ،ايدههايش را
پياده ميسازد و توسعه ميدهد ،و مهمتر از همه آنها را ثبت ميکند .اسکچينگ ،پندار و گفتار طراح و
نحوه ديد او را مشخص ميکند .کتاب حاضر ميتواند ادامه کتاب «اصول اسکيس و فنهای راندو در
طراحي صنعتي» در نظر گرفته شود و بهصورت يکپارچه در آموزش ترسيم مورداستفاده قرار گيرد .اين
کتاب چگونگي به وجود آمدن ترسيم را نشان ميدهد .اسکچينگ و مراحل طراحي ،روش ترسيم ،زاویه
ديد ،حالت رنگ و مواد ،اسکچينگ حسي و زمینه محصول ،عناوين اصلي کتاب هستند .اسکچينگ
ميتواند بخش عمدهاي از فرايند طراحي را ثبت کند.
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 .21فارسي ،طيبه  /واحد پرست ،شيما .اسكيس و راندو در  13فصل .تهران :فرهنگسراي
ميردشتي 304 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :بياض
* کلمات کليدي :آموزش اسکيس و راندو ،انواع خط ،انواع رنگ ،ترکيب رنگ ،پرسپکتيو ،شيببندي
* چکيده :خط مهمترين عنصر بصري در طراحي است که در زيبايي و قابلقبول بودن اسکيسها
و کروکيها و حتي راندوهاي ماژيکي ،تأثير بسزايي دارد .اسکيس يا راندو ،بنا به نوع خطوط بهکاررفته
در آن ،ممکن است قوي يا بيحوصله ،و اثري ارزشمند و قابلقبول يا فاقد ارزش هنري باشد .اولين
و مهمترين گام در يادگيري اسکيس ،کروکي و راندو ،مهارت يافتن در ترسيم خطوط قوي و صحيح
است .کتاب حاضر بهگونهای کاربردي ،بهصورت خودآموز و به سبک آموزش گامبهگام در  13فصل
نگارش يافته است .فصل اول عالقهمندان را با انواع خط ،نحوه بهدست گرفتن قلم ،نحوه ترسيم خطوط
مدادي ،انواعهاشور و کاربرد آنها ،آشنا ميسازد .در فصلهاي دوم ،سوم و چهارم کاربرد رنگ و انواع
رنگها و ترکيب آنها ،راندو و تکنيکهاي آن و استفاده از طبيعت و انواع بافتها شرح دادهشده است.
مصالح ،عالئم گرافيکي ،فونت ،مبلمان ،ماشين ،فيگور و پالن ،نما و برش ،پرسپکتيو و شیب بندی،
عنوانهاي اصلي فصلهاي پنجم تا سيزدهم هستند.
 .22جعفري ،امين  /ملكي ،سلما  /حسین زاده ،فاطمه .اصول طراحي دانشكده معماري .تهران:
طحان 144 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش معماري ،تاریخچه معماري ايران ،معماري دانشکده ،تأثير اقليم در
معماري ،معماري جهان
* چکيده :يکي از بازتابهاي بحران هويت درزمینه فعاليتهاي هنري ،عرصه معماري و ساختوساز
است .ساختوساز معمارانه در کشور ما در حال گذر از دوران سخت بحران هويت است و تمام توان
خويش را در جهت تسريع گذر از اين دوران و ورود به دوران خوديابي شکوفايي فرهنگي بهکار گرفته
است .شناخت مسئله طراحي در دانشکده معماري ،نيازمند شناخت ماهيت معماري و آموزش آن از
ابعاد گوناگون و شناخت فضا از منظر روانشناسي تربيتي محيطي در جهت آموزش است .حاصل اين
شناخت ،مفاهيم و مباني نظري طرح را پديد ميآورد .کتاب حاضر ،که در حوزة معماري انتشاریافته،
به شناخت مسئله طراحي دانشکده معماري پرداخته و در پنج فصل به ابعاد گوناگون شناخت فضاي
معماري اشارهکرده است :دانشکده هنر و معماري در ايران و جهان؛ مباني نظري؛ ضوابط و استاندارد؛
ساختمان آموزشي در اقليمهاي مختلف؛ ارزيابي و بررسي نمونههاي داخلي و خارجي فضاي معماري.
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 .23محمدي بوساري ،محمد .اصول و مباني تعمير و نگهداري خودروي  .L90تهران :راه
نوين 880 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :مكانيك خودرو
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش مكانيك خودرو ،خودروي  ،L90لوازم خودرو L90
* چکيده :مشخصات عمومي خودروي  ،L90شناسايي موتور و روش نگهداري و تعمير آن ،شناسايي
گيربكس ،سيستم تعليق ،سيستم فرمان ،سيستم ترمز معمولي و  ،ABSسيستم سوخترساني
انژكتوري و شناسايي دستگاههاي الكتريكي و روش نگهداري و تعمير آنها ،اطالعاتي درباره خودروي
 L90هستند كه مؤلف اين كتاب مجموعه آنها را تحت عنوان «اصول و مباني تعمير و نگهداري
خودروي  »L90در اختيار خوانندگان قرار ميدهد .در ابتداي هر مبحث اصول و مباني آن ،مشتمل بر
تئوري و مطالب علمي ،بیانشده است.

 .24محمدي بوساري ،محمد .اصول و مباني تعمير و نگهداري خودروي ريو .تهران :راه
نوين 638 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :مكانيك خودرو
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش مكانيك خودرو ،خودروي ريو ،تعمير و نگهداري ريو
* چکيده :خودروي «ريو» با داشتن تجهيزات الكترونيكي پيشرفتهاي مانند سيستم ضد سرقت،
سيستم كولر هوشمند ،سيستم سوخترساني و جرقهزني ،داراي سيستمهاي مكانيكي پيشرفتهاي مانند
سيستم دوميل سوپاپرو و چهار سوپاپ در هر سيلندر بوده كه به خودرو راندمان حجمي قابلقبول
و شتاب خوبي بخشيده است .براي باز و بسته كردن،تعمير يا تعويض اجزا و قطعات الكتريكي و
الكترونيكي در چنين خودروهايي ،به دانش و شناخت اوليه نياز است .كتاب حاضر كه آن را در هفت
بخش ميخوانيد ،اطالعات مفيدي درزمینه عملكرد سازوكارها ،اصول و مباني سيستمها و ابزار و
تجهيزات عيبيابي ،به خوانندگان داراي خودروي ريو ميدهد .كتاب كوشيده است كه قبل از شروع
هر فصل ،اصول و مباني ناظر بر محتواي آن فصل را مورد تجزيهوتحليل قرار دهد و سپس روش باز
كردن و بستن و عيبيابي قطعات را آناليز كند .درنهایت هم روش تعويض قطعه و گشتاور بستن با
مقدار نيز توصیهشده است.
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 .25خسروي ،معصومه  /استوار ،زهره  /اعظمي ،سعيد .اضطراب امتحان و راهبردهاي مقابله
با آن .تهران :علم 242 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،مشاور ،كارشناس ،مربي كودك
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :اضطراب امتحان ،راهبردهاي مقابله با اضطراب
* چکيده :اضطراب امتحان نوعي دلشوره است که با عالئم روانشناختي آن را تشخيص ميدهند.
اضطراب مزبور در کودکان عالئمي نظير تعريق زياد ،تند شدن ضربان قلب و گرفتگي عضالت ،سردرد،
شکمدرد ،اشکال در تمرکز ،تحريکپذيري و عصبانيت را نشان ميدهد .در کل ميتوان عالئم اضطراب
را به چهار گروه شناختي ،عاطفي ،رفتاري و فيزيولوژيکي تقسيم کرد عملکرد اصلي اين عالئم ،به وجود
آوردن پاسخهاي تطابقي در موقعيتهاي خطرزاست .در فصل اول کتاب ،مفهوم اضطراب و عالئم
آن و همچنين انواع اضطراب ،سازوکار شکلگيري اضطراب در بدن ،اضطراب در کودکان و نوجوانان،
رويکرد نظري اضطراب و سببشناسي اضطراب تشريح شده است .در فصلهاي دوم و سوم ،اضطراب
آموزشگاهي و انگيزه و اضطراب امتحان بیانشده است .رويکردها و شيوههاي درماني کاهش اضطراب
امتحان و راهبردهاي مقابله با اضطراب امتحان ،موضوعاتي هستند که خوانندگان آنها را در فصلهاي
چهارم و پنجم ميخوانند .درمجموع ،اين کتاب راهنماي خوبي است تا خوانندگان در روزهاي پيش و
هنگام برگزاري امتحان در مقابله با اضطراب امتحان توفيق يابند.
 .26نويفرت ،ارنست .اطالعات معماري (نويفرت  .)2013روزبه احمدينژاد ،متينه كشاورز .تهران:
طحان 574 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش طراحي و معماري ،مديريت در طراحي معماري ،مديريت ساخت،
ساختمانهايمرتفع
* چکيده :کتاب «اطالعات معماري ،نويفرت  »2013ارزشمندترين و مهمترين مرجع معماري براي
عالقهمندان و دانشپژوهان اين رشته است .اين کتاب حاوي اطالعات ارزشمندي در خصوص استانداردهاي
طراحي در دو بخش است :يکي ابعاد اجزا و عناصر شکلدهنده فضا و ديگري کاربريهاي گوناگون که
فضا و يا مجموعههاي مذکور را شکل ميدهند .همواره گام اول ،طراحي يک فضا ،آگاهي از اجزاي آن فضا
و اندازههاي استاندارد آن بر اساس ابعاد بدن انسان است و نياز به دانش اين موضوع ،موجب شکلگيري
اين کتاب شده است .درمجموع اين کتاب را ميتوان به چهار بخش عمده تقسيم کرد که سرفصل آنها
عبارتاند از .1 :عالئم اختصاري و ضروريات نقشهکشي و..؛  .2مباني و اصول طراحي ،شامل ساختمان پايدار،
مديريت منابع ،مرمت و نوسازي ،مديريت طراحي و ساخت و..؛  .3تعاريف و استانداردهاي اجزا و عناصر
معماري شامل فنداسيون ،ديوار ،دالهاي کف ،بام ،پنجرهها ،شيشه و..؛  .4کاربري و فضاهاي گوناگون
و استانداردها و ضوابط کلي حاکم بر آنها که ازجمله اين موارد ميتوان به ضوابط طراحي دانشگاهها،
مهدکودکها ،ساختمانهاي مرتفع مسکوني ،اداري و تجاري ،بيمارستان ،اماکن ورزشي و ..اشاره کرد.
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 .27فتوت كريمي ،رضا .الفباي مديريت و سرپرستي سازمان .تهران :سخنوران 48 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* گرايش  /رشته :امور اداري
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش مديريت ،سرپرستي سازمان ،سازماندهي سازمان ،مديريت مواد
* چکيده« :سازمان» يک ساختار هماهنگ شده و آگاهانه است که در آن فعاليتها بهصورت
بنيادي و مداوم براي رسيدن به هدف کلي يا مجموعهاي از هدفها جريان دارد« .مديريت» فرايند
بهکارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامهريزي ،سازماندهي ،بسيج منابع و امکانات،
هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي موردقبول ،صورت
ميگيرد .کتاب «الفباي مديريت و سرپرستي سازمان» ،ضمن تعريف و شرح معنا و مفهوم دو واژة
مديريت و سازمان ،مباحثي همچون انواع سازمان ،مباني سازماندهي سازمان ،انگيزش کارکنان ،ايمني
و حفاظت فني ،کارسنجي و روش سنجی ،کنترل موجودي ،وظايف مديريت مواد ،کنترل کيفيت و
بهرهوري را شرح داده است .کتاب با ارائه جدول و نمودارهاي آماري ،مفاهيم متني خود را نيز تکميل
کرده است.

 .28دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :امروز يك روز ديگه است (جلد  .)11تهران:
سوره مهر 288 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب پيش رو پنج متن نمايشي را به اين شرح ارائه ميدهد« :امروز يک رو ِز ديگه
است»؛ «سبز علی مهربونه!»؛ «دريا خاشاک نميپذيرد»؛ «حتم ًا راهي هست»؛ «بهاي دزدي» .اين
نمايشنامهها که از متون کهن و جديد ادبيات فارسي اقتباسشدهاند ،براي اجرا در مدارس مناسباند و
با پيشنهادهاي خوبي براي بازيگري و کارگرداني نمايش و تحليل کوتاهي درباره آنها همراه شدهاند.
در پايان ،نويسنده با انتخاب و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمايشنامه ،مجالي براي شرکت
فعال مخاطبان نمايش و تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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 .29جغتايي،مريم .انتخاب جنسيت فرزند پيش از بارداري .مشهد :پرستاران جوان 60 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پایة تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش خانواده ،مديريت خانواده ،تعيين جنسيت
* چکيده :اگر به اطرافمان نگاهي بيندازيم ،متوجه ميشويم كه زوجهاي زيادي خواهان انتخاب
جنسيت فرزندشان هستند .امروزه با استفاده از دانش پزشكي ،زيستشناسي و علم تغذيه ميتوان
جنسيت فرزند را انتخاب كرد .اين كتاب كه موضوعاتي چون :سازوكار تعيين جنسيت جنين ،روش
تغذيهاي ،روش تعيين زمان ،روش سن مادر و ...را شرح ميدهد ،خوانندگان را راهنمايي ميكند كه با
روشهاي علمي و كاربردي ،و آسان و قابلاجرا در منزل جنسيت دلخواه فرزندشان را پيش از بارداري
تعيين كنند.

 .30بوسكو ،جيمز اس  /گوستاوسون ،ويليام اف .اندازهگيري و ارزشيابي در تربیتبدنی.
غالمرضا سراج زاده .تهران :بامداد كتاب 244 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش تربيتبدني ،اندازهگيري و ارزشيابي
* چکيده :ازجمله مشكالتي كه آموزگاران بهويژه معلمان ورزش همواره با آن سروكار دارند،
وجود اطالعات كمي گوناگون و محاسبه عملكردهايي است كه بايد آنها را سازماندهي كرد.
كتاب «اندازهگيري و ارزشيابي در تربيتبدني» ،ضمن محاسبه عملكردها و امتيازات آزمونها ،و نيز
اندازهگيري ابعاد در آموزش تربيتبدني ،مجموعه اطالعاتي را كه معلمان بايد در اين زمينه به آنها
توجه داشته باشند ،ارائه داده است .كتاب در  13بخش مهمترين اطالعات اندازهگيري و ارزشيابي در
تربيتبدني را بيان ميكند .ضرورت بهكارگيري آزمونها ،آزمونهاي سنجش قابليت حركتي ويژه
(قدرت ،توان ،چابكي ،تعادل ،استقامت عضالني ،و استقامت قلبي ـ عروقي و تنفسي) ،آزمونهاي
سنجش مهارتهاي ورزشي (شامل رشتههاي ورزشي انفرادي و دونفره ،و رشتههاي ورزشي قديمي)
بخشي از عنوانهاي اين كتاب هستند كه مؤلفان با توجه به بهكارگيري آزمون در برنامههاي درسي
تربيتبدني ،اقدام به تدوين آن كردهاند.
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 .31ابناء رودحله ،فرانك .انگلشناسي و بیماریهای انگلي .كرج :ملرد 72 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* گرايش  /رشته :امور دامي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :بهداشت دام ،دامداری ،انگلشناسي ،بيماريهاي انگلي ،انگلهاي كرمي
* چکيده :انگلشناسي علم پرداختن به موجودات زندهاي است كه براي بهدست آوردن غذا،
بهطور موقت و يا دائم در سطح خارجي يا داخل بدن موجودات زنده ديگر زندگي ميكنند .انگلهاي
دام به سه گروه عمده انگلهاي داخلي ،خارجي و خوني تقسيم ميشوند .كتاب حاضر ضمن ارائه
مطلب در شرح انگلهاي دام ،به انگلهاي كرمي نشخواركنندگان شايع در ايران و روشهاي كنترل
و پيشگيري از بيماريهاي انگلي ميپردازد.

 .32فرخزاده ،محمد  /حيدري ،علیاکبر .ايستايي  .2تهران :فاطمي 180 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش معماري ،ايستايي ،مقاومت مصالح ،بارگذاري ،سازههاي فلزي و بتني
* چکيده :تدوين آييننامههاي بارگذاري گامي مهم است که در جوامع مهندسي برداشتهشده تا
معيارهايي براي يافتن بارهاي وارد بر ساختمان پيش از طراحي و اجرا ،در اختيار مهندسان قرار گيرد.
«آییننامه بارگذاری» و «زلزله» اولين مباحثي هستند که اين کتاب در صفحات اولیه خود براي
خوانندگان تشريح ميکند .کتاب با بياني جامع و مفيد به چهار مبحث بارگذاري ،مقاومت مصالح،
سازههاي فلزي ،و سازههاي بتني ميپردازد .اين مباحث مرجعي مناسب براي درسهاي ساختمان،
عناصر و جزئيات در دورههاي کارشناسي به باال هستند .اين کتاب با خالصهاي از جمعبندي هر فصل
تحت عنوان «هدفهاي رفتاري» ،آموزههاي خوانندگان را موردسنجش قرار ميدهد.
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 .33دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :اين خونه ديگه موش نميخواد (جلد .)19
تهران :سوره مهر 320 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش تئاتر و نمايش ،نمایش عروسکی ،نمايشنامه.
* چکيده :جلد نوزدهم از مجموعه «نمايشنامههاي آسان» شامل پنج نمايشنامه ميشود« :من
از تيغات بدم مياد ،اين خونه ديگه موش نميخواد ،ارزانفروش ،زندگي چيه؟ و با هم بياين تماشا».
در اين کتاب ،نويسنده با الهام گرفتن از ادبيات کهن ايران و با زباني ساده و کودکانه ،مسائلي مانند
مشارکت در فعاليتهاي جمعي ،مسئوليتپذيري ،شناخت حقوق ديگران و اهميت آموزش را در قالب
نمايشي بيان ميکند.

 .34دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :باارزشترین هديه (جلد  .)29تهران :سوره مهر،
 296 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتابي که آن را ميخوانيد با راهکارهاي ساده به پرسشهاي بنياديني در مورد چگونگي
انتخاب نقش ،چگونگي تمرينات بازيگري و نظارت فني بر روند آن ،چيستايي خواندن و تحليل
نقش و نمايشنامه ،ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا ،چگونگي صحنهپردازي اجرايي مناسب براي
نمايش عروسکي و زنده ،و استفاده از فضاي کالس به اين منظور پاسخ ميدهد .کتاب در کنار مقاله
«انواع نمايش عروسکي»  -که اطالعات مناسبي درباره انواع عروسکهاي نمايشي ،طرز ساخت،
محدوديتها و توانمنديها در اختيار هنرآموز و هنرجوي مخاطب ميگذارد -اين پنج متن نمايشي
را هم ارائه ميدهد« :من هم آخر نمايش رو نميدونم!»؛ «باارزشترين هديه»؛ «بيگناه محکوم به
اعدام»؛ «جنگ نکن پادشاه! شکستميخوري!»؛ «حاال ُچقلي من رو ميکني؟» .در پايان ،نويسنده
با انتخاب و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمايشنامه ،مجالي براي شرکت فعال مخاطبان
نمايش و تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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 .35كاليوگا ،اسالوا .بارشناختي و طراحي آموزشي .محمدحسن امير تيموري ،سونيا موسي
رمضاني ،الهه واليتي .تهران :آواي نور 176 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،مشاور ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :نظریه بارشناختي ،طراحي آموزشي ،سازمان حافظه ،مطالعات شناختي
* چکيده :يکي از نظريههاي قدرتمند يادگيري در روانشناسي تربيتي «نظریه شناختي» است .طبق
اين نظريه ،يادگيري انساني از فرايندهاي دروني تأثير ميپذيرد .ازجمله مباحثي که در روانشناسي
تربيتي بر اساس ديدگاه خبر پردازی براي حمايت از فرايند پردازش دادهها در حافظه فعال ایجادشده،
نظریه «بارشناختي» است .درواقع تالش اصلي طراحان آموزشي بايد طراحي ساختن درسها به
طريقي باشد که با فرايندهاي يادگيري انساني سازگار باشند .نظریه بارشناختي که محتواي موضوعي
آن را در چهارفصل کتاب پيشرو ميخوانيد ،نمونهاي از اين تالش در طراحي آموزشي است .عنوان
فصل اول کتاب ،معماري بنيادي شناخت انسان است که در آن به سازمان حافظه و بازنماييهاي دانش
ميپردازد .در سه فصل بعدي کتاب با اين عنوانها آشنا ميشويد :مطالعات شناختي؛ ديدگاه بارشناختي
در طراحي آموزشي؛ اصول بارشناختي در طراحي آموزشي براي يادگيرندگان خبره.

 .36انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران .بازديد (چهارمين نمايشگاه موزه گرافيك ايران) .تهران:
كتاب آبان 120 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :چهارمين نمايشگاه موزة گرافيک ايران ،بازديد ،آموزش گرافيک ،هنرهاي
تجسمي ،آثار گرافيستهاي ايران ،پوسترهاي تبليغاتي
* چکيده :کتابي که تصوير روي جلد آن را پيش رو داريد ،منتخبي از پوسترهاي نمايشگاهي است
که در چهارمين نمايشگاه موزة گرافيک ايران به نمايش گذاشتهاند .مجموعه پوسترهاي اين کتاب،
يادآور خاطرات مشترک نسلي از هنرمندان دهة  40تا ابتداي دهة  70شمسي است .آثار ارائهشده در
اين کتاب در موضوعات گرافيک ،عکاسي ،نقاشي ،تصويرسازي و ...طبقهبندیشدهاند .اين آثار که با
تکنيکهاي متفاوت چاپ و طراحي توسط  30هنرمند پديد آمدهاند ،فرهنگ را به تاريخ پيوند ميدهند.
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 .37دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :ببخشيد ،اشتباه شد (جلد  .)15تهران :سوره
مهر 304 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش تئاتر و نمايش ،نمايشنامه ،مشاهير نمايشنامه
* چکيده :جلد پانزدهم از مجموعه «نمايشنامههاي آسان» شامل پنج نمايشنامه است :ببخشيد
اشتباه شد ،گربه و پلنگ ،موش و بز زنگولهپا ،نارفيق و آماده براي فردا» اين کتاب نيز مانند ساير
جلدهاي اين مجموعه ،به تحليل اشخاص نمايش ،گفتوگوي پيش از اجرا ،و در آخر به معرفي
مشاهير ميپردازد.

 .38هيز جيكبز ،هايدي .برنامه درسي قرن  .21محسن خاتمي ،محمدحسین زارعي .تهران:
آواي نور ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :برنامه درسي ،يادگيري ،فناوري اجتماعي ،سوادآموزي
* چکيده :کتاب حاضر که آن را در  13فصل ميخوانيد ،بر اساس نياز به تغيير اساسي ،بهروزرسانی
و تزريق زندگي به درون برنامه درسي تدوینشده و بهطور چشمگيري ميخواهد شکل مدارس را تغيير
دهد .تا با نيازهاي زمان منطبق شوند .مؤلفان کتاب درصدد بودهاند که تعليم و تربيت اساسي در دنياي
متحول امروز را با رسالت اساسي رشته برنامهريزي درسي پيوند دهند .کتاب مطالب خود را از برنامه
درسي پايه در دنياي امروز آغاز کرده و با عنايت بهضرورت تجديدنظر در برنامه درسي قرن  ،21آن
را به اتمام رسانده است.
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 .39قادري ،مصطفي  /كرمكار ،سودا .برنام ه درسي و فرهنگ .تهران :آواي نور 186 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :كارشناس
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :برنامه درسي ،کتابهاي درسي ،فرهنگ بومي ،فرهنگ علمي ،يادگيري فرهنگي
* چکيده :فرهنگ در برنامه درسي به دو دليل حائز اهميت است :نخست اينکه روابط فرهنگي درون
جامعه يا کشور ،مستقيم ًا مسائل برنامه درسي را تحت تأثير قرار ميدهند ،دوم اينکه ميتوان چگونگي
تأثير فرهنگهاي جهاني بر محيطهاي آموزشي در آموزشوپرورش کشورها را تحليل کرد .هرگونه
تحليل يا تفسير برنامه درسي بدون درک مسائل فرهنگي کوتهبينانه و مسئله آفرین خواهد بود .رکود
فرهنگي باعث رکود برنامه درسي و رکود برنامههاي درسي نيز موجب رکود فرهنگي ميشود .کتاب
پيشرو با شناسايي بنبستهاي فرهنگي براي گفتوگو ،ضمن نقد سياستهاي فرهنگي موجود
در جهان ،واقعيتهاي ناخوشايند در برنامههاي درسي فعلي را مرور کرده است .فصل اول کتاب،
سياستهاي فرهنگي در کتابهاي درسي فعلي را نقد ميکند .در فصل دوم ،تحليلهاي زباني برنامه
درسي مطرحشدهاند .فصل سوم به رابطههاي تعارضآميز فرهنگ بومي و فرهنگ علمي در برنامه
درسي ،با مثالهايي از فرهنگهاي گوناگون ميپردازد .در فصل چهارم ،مدلهاي يادگيري فرهنگي
شرح دادهشدهاند.

 .40دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :بوسه بر دست پدر (جلد  0)24تهران :سوره
مهر 272 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :پنج متن نمايشي« :بوسه بر دست پدر»؛ «زهر در شير»؛ «تجربهاي ديدني»؛ «حق با
کيه؟»؛ «خوشباور» که کتاب حاضر به شرح آن پرداخته است از متون کهن و جديد ادبيات فارسي
اقتباسشدهاند ،عالوه بر آن ،کتاب تمرينات کالسي رشتههاي هنري را چه به شکل اجراي تئاتر و
چه به سبک ايدهپردازي ،براي اجرا در مدارس مناسب ميداند .همچنين کتاب پيشنهادهاي خوبي را
براي بازيگري و کارگرداني نمايش و تحليل کوتاهي درباره آنها ارائه ميدهد .در پايان ،هم با انتخاب
و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمايشنامه ،مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمايش و
تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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 .41دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :پدربزرگ تنهاست (جلد  .)14تهران :سوره مهر،
 304 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتابي که تصوير جلد آن را ميبينيد با پنج متن نمايشي ارائهشده است« :پدربزرگ
تنهاست!»؛ «جاي زباله کجاست؟»؛ «دوستت دارم من زياد!»؛ «نمايش تمام شد»؛ «چشمهاتو باز
کن!» .اين نمايشنامهها از متون کهن و جديد ادبيات فارسي اقتباسشدهاند و براي اجرا در مدارس
مناسباند.

 .42حسنپناه ،داوود  /اكبرلو ،حسين .پرورش و فراوري سيبزميني خوراكي و بذري.
تهران :دانش نگار 224 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :كشاورزي
* گرايش  /رشته :امور باغباني
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش كشاورزي ،پرورش سيبزميني ،تاریخچه سيبزميني ،گياهشناسي
سيبزميني
* چکيده :باآنکه مصرف سيبزميني بهخصوص در مراكز پيدايش آن ،پیشینه درازي دارد ،اما زراعت
آن در مقايسه با برخي از گياهان زراعي ،مثل غالت ،چندان قديمي يا پر سابقه نيست .سيبزميني
ازنظر غذايي بسيار ارزشمند است و جايگاه ويژهاي بين ساير محصوالت زراعي دارد .سرعت گسترش
و توسعه كاشت اين گياه بهعنوان يكي از گياهان پربازده و سرشار از انرژي بين گياهان زراعي
بينظير است .كتاب حاضر ،حاصل تلفيق تجربيات آموزشي و پژوهشي است و با استفاده از آخرين
يافتههاي علمي درزمینه زراعت سيبزميني به نگارش درآمده است .در فصل اول مخاطبان با جايگاه،
ارزش و اهميت گياه و محصول سيبزميني آشنا ميشوند و كلياتي درباره اين گياه فراميگيرند .در
فصلهاي دوم و سوم خصوصيات گياهشناسي و اكولوژيكي سيبزميني و در فصل چهارم شرايط بذر
و بستر كاشت اين گياه تشريح ميشود .در فصلهاي پنجم تا هفتم مراحل كاشت ،داشت ،برداشت و
نگهداشت به بحث گذاشتهشده است.
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 .43مورنو ،ناتالي .دنياي هنر :پيشبندهاي زيبا براي آشپزخانه .اكرم ذاكري .تهران :بینالمللی
حافظ 60 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش خياطي ،پيشبندهاي آشپزخانه ،طراحي و دوخت
* چکيده :کتاب حاضر حاوي طرحهايي از پيشبندها براي کار در آشپزخانه است .کتاب ضمن معرفي
لوازم موردنیاز براي دوخت اين پيشبندها ،الگوهاي متفاوتي را طراحي و آماده کرده و روش دوخت
هرکدام را هم بيان داشته است .پيشبند با لبههاي دالبر ،کيکهاي فنجاني ،شکوفههاي گيالس،
مرنيگهاي ليمويي ،ميوههاي تابستاني ،جيبهاي بزرگ ،پيشبند دورو با کمربندي پهن و پاپيوني،
پيشبند با حاشیه تکهدوزي ،پيشبند با مدل ترک ،پيشبند تابستاني و پيشبند با کمر پیله داده ،ازجمله
طرحهاي اين کتاب هستند که هرکدام با تصويرهاي رنگي زيبا و دستورالعمل دوخت همراهاند.

 .44بارنيكت ،جان .تاريخ پوستر .مهدي نوري مقدم .تهران :مارليك 288 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،تاريخ پوستر ،هنر گرافيک ،تأثير پوستر بر جامعه
* چکيده :بیشک هنر يکي از خالقيتهاي بشري است و «کلمات تصوير» را بايد فرمهاي زباني
آن دانست« .پوستر» بر اساس کارکرد از پيش تعیینشدهاش  -تبليغات تجاري و سياسي  -خود را
بهعنوان نوع جديدي از هنر معرفي کرده است .تاريخ هنر پوستر بهعنوان يکي از شاخههاي هنر
گرافيک ،به حدود سال  1870ميالدي بازمیگردد .اين هنر را بايد گونه و شاخهاي از هنر گرافيک
دانست که در حدود صدسال خود را بهعنوان فرم هنري مستقلي به جهانيان بازشناساند .پوستر را ميبايد
فرزند مشروع و مستقل گرافيک دانست .پوسترها به شيوههاي گوناگوني ،همانند اعالنهاي گرافيکي
چاپي ،پوسترهاي طرح دستي ،بيلبورد و گونههاي مختلف ديگر طراحي ميشوند .مطالب کتاب تاريخ
پوستر ،در پنج فصل به اين شرح تنظیمشدهاند :پوسترهاي هنري؛ جنبش هنرهاي رسمي و تزئيني،
طراحان حرفهاي ،و طراحي پوستر در دهههاي  1940و 1950؛ پوستر و جامعه؛ سياست ،انقالب و
جنگ .در اين کتاب سعي شده است بهتفصیل هر آنچه تاکنون درباره تولد و رشد و نمو هنر پوستر و
منابع و مراجع گوناگون آمده است ،يکجا جمعآوري شود .شاخصهای مهم تاريخ پوستر که در اين
کتاب آمدهاند ،عبارتاند از :نحوه زايش طراحي پوستر از نقاشي و گرافيک پيش از خود ،تکنيکهاي
اجرايي پوستر ،سبکهاي گوناگون پوستر ،چهرههاي شاخص و تأثيرگذار خلق پوستر در طول تاريخ،
تحوالت و تغییرات مفهومي تکنيکي ،تأثير جريانهاي مختلف اجتماعي در شيوهها ،و مطالب ديگر.
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 .45گشايش ،فرهاد .تاريخ هنر ايران و جهان .تهران :مارليك 320 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :رشتههای هنر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تاريخ هنر ايران و جهان ،هنر باستان ،هنر اسالمي ،آموزش هنر
* چکيده :در هنر پيکرتراشي و نقاشي سومري ،نشانههايي از حضور انسان را مييابيم .در نقاشيهاي
پیشازتاریخ ،تصوير انسان غايب بود و حداکثر به چند طرح انتزاعي و خطي خالصه ميشد .اما در هنر
سومري ،نقاشي نقش برجسته و مجسمههايي از انسان را مشاهده ميکنيم .اين کتاب ضمن پرداختن
به هنر و تمدن سومريان ،به هنر جهان باستان (ازجمله هنر بينالنهرين) ،به تاريخ هنر در غرب و شرق،
هنر اسالمي و تاريخ هنر ايران نيز ميپردازد و در ادامه دوستداران هنر را با وقايعنگاري تاريخ هنر ايران
و فهرست بناهاي تاريخي ايران آشنا ميسازد.

 .46خسروجردي ،نرجس  /مكرمدوست داخواه ،حبيبه .تأملي بر الفباي طراحي در فضاهاي
آموزشي مقطع ابتدايي .تهران :طحان 480 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :طراحي و معماري ،طراحي در فضاهاي آموزشي ،تاریخچه مدارس جهان،
آموزشوپرورش در دوره باستان ،تحوالت آموزشوپرورش ايران
* چکيده :معماري مدرسه ابزاري براي جاودانگي تمدن ايراني  -اسالمي است .معماري روي رفتار
تکتک افراد جامعة بشري ،بهويژه قشر دانشآموزان که در اوج يادگيري و پذيرش هستند ،بسيار
تأثيرگذار خواهد بود .کتاب حاضر سعي داشته است ،با نگاهي جامع و همهجانبه ،عوامل تأثيرگذار بر
ارتقاي کيفي فضاهاي يادگيري را تحليل کند و با توجه به آن ،طراحي مناسب فضاهاي آموزشي اصول
و مباني معماري را ارائه دهد .کتاب با اين عنوانها آغاز ميشود :گذري بر تاریخچه مدارس جهان؛
تحوالت آموزشوپرورش ايران؛ نقد و بررسي و مقايسة نظامهاي آموزشوپرورش؛ نقش محيط کالبدي
در پويايي آموزشوپرورش نوين .در مباحث بعدي کتاب عالقهمندان با اين عناوين آشنا ميشوند؛
عوامل تأثيرگذار بر ارتقاي کيفيت محيطهاي يادگيري؛ روانشناسي کاربر و محيطهاي يادگيري؛ ايجاد
امنيت رواني در محيطهاي يادگيري (رنگ ،نور ،صوت ،تهويه ،فرم ،فضاي سبز ،بازي و ورزش ،نقاشي
بهعنوان تفکر نمادين دانشآموزان ،قصه و قصهگويي ،شعر و موسيقي ،رسانههاي آموزشي)؛ ايجاد
امنيت کالبدي و آسايش محيطي در محيطهاي يادگيري (اقليم و ايمني)؛ الفباي طراحي محيطهاي
يادگيري (انواع سازماندهي ،شاخصههاي طراحي در احياي محيطهاي يادگيري ،معرفي ریز فضاها
در محيطهاي يادگيري ،تناسبات انساني و تأثير آن در طراحي ،برنامهريزي کالبدي و آييننامهها).
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 .47هيمپ ،تام .تبليغات مرده است ،زندهباد تبليغات .آرمينه آواك قهرماني .تهران:
فرهنگسراي ميردشتي 200 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تبليغات ،ترفندهاي تبليغاتي
* چکيده :اين کتاب در سه بخش به فرايند و راههاي تبليغاتي ميپردازد .در بخش اول چهار عامل
مؤثر در فرايند ايجاد يک کار تبليغاتي متفاوت را شرح ميدهد که عبارتاند از :حضور نزديک در کنار
مخاطب؛ تکتازي در ميدان؛ حضور نامرئي؛ غیرقابلپیشبینی بودن .بخش دوم کتاب به ترفندهاي
تبليغات متفاوت ميپردازد .ساختار اجرايي برنامههاي درازمدت تبليغاتي را هم در بخش سوم کتاب
ميخوانيد .در اين کتاب عالقهمندان فرايند کار تبليغاتي و فنون آن را با مشاهده تصويرهاي رنگي
ازنظر ميگذرانند.

 .48محبي ،عظيم .تبيين يادگيري و آموزش (با تأکید بر مباني و رويكرد سند برنامه درسي ملي
جمهوري اسالمي ايران) .تهران :آواي نور 144 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :يادگيري ،آموزش ،سند برنامه درسي ،نظريههاي يادگيري
* چکيده :ژان ژاک روسو ،يکي از فالسفه قرن هيجدهم ،در رساله معروف خود در مورد آموزش،
مينويسد« :کودک نه از طريق لغات ،بلکه از طريق تجربه ،و نه از طريق کتابها ،بلکه از طريق کتاب
زندگي بايد آموزش ببيند« ».برنامه درسي» ماهيت ًا از مباني ديني ،طبيعي ،اجتماعي ،فطري و ...الهام
ميگيرد و بايد زمينهساز تربيت همهجانبه دانشآموزان در تحقق مراتبي از حيات طيبه باشد .کتاب
پيشرو ،يادگيري و آموزش را با تأکيد بر مباني و رويکرد «سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي
ايران» تبيين ميکند و در آن به اين مباحث ميپردازد :ويژگيهاي يادگيرنده در نظریه اسالمي تعلیم؛
بررسي يادگيري از منظر مباني روانشناختي؛ نظريههاي يادگيري .در اين کتاب سه راهبرد اصلي
آموزش و تدريس به اين شرح معرفیشدهاند .1 :راهبرد زمینه محور؛  .2راهبرد تعاملي و مشارکتي؛ .3
راهبرد انتقالي.
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 .49ماندگاري ،عبدالكريم .ترانسميتر فشار و كاربردهاي آن در ابزار دقيق .تهران :قديس،
 232 ،1391ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :تأسیسات
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ترانسميتر فشار ،اندازهگيري فشار ،انواع فشار ،اندازهگيري فلو
* چکيده :بخش عمدهاي از اندازهگيريهاي صنعتي به نحوی و در شکلهاي متفاوت با فشار
در ارتباط است .براي مثال« ،فلو سياالت» غالب ًا با تعيين فشار موجود در دونقطه متفاوت يک
سيستم اندازهگيري ميشود .يکي از رايجترين و مفيدترين دستگاههاي اندازهگيري فشار در صنعت،
«ترانسميتر فشار» است .در اين کتاب ،عالوه بر کاربردها و موارد استفاده اين دستگاه ،نحوه ساخت
آن را نيز موردبحث قرارداده است .شش فصل اين کتاب در اصل براي متخصصان ابزار دقيق که هرروز
با اين وسيله سروکار دارند ،تأليف شده است .اما خواندن آن براي هنرجويان و هنرآموزان تازهکار نيز
مفيد است و باعث پيشرفت سريع آنان در يادگيري عملي و مهارت در کار خواهد شد .توجه به نکات
و توصيههاي ذکرشده در اين کتاب ،ديد عملي خواننده را وسعت ميبخشد و او را در هر چهبهتر انجام
دادن وظايف محوله ياري ميکند ».ساختار داخلي ترانسميترهاي فشار و کاربرد و موارد استفاده آنها،
اندازهگيري سطح مخازن با استفاده از ترانسميترهاي فشار تفاضلي و ...سرفصلهاي اين کتاب هستند.
 .50همايوني ،صادق .از ايران چه ميدانم؟  :109 /ترانههاي محلي ايران .تهران :دفتر
پژوهشهای فرهنگي 120 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :موسيقي
* پاية تحصيلي :پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش موسيقي ،ترانههاي محلي ايران ،تاریخچه ترانه
* چکيده« :ترانه» در ايرانزمين پيشينهاي كهن دارد .ترانه همزاد ايرانيان است و نشانهها ،گواه از
ديرينگي آن در اين سرزمين دارد .كتاب «ترانههاي محلي ايران» پيشينه و بنمایه ترانه را بيان ميكند
ايران فرهنگي را شرح ميدهد.
و ويژگيهاي ترانه ،گونه شناسی ترانههاي محلي و ترانه در گستره ِ
كتاب حاضر آگاهي دقيق و سودمندي در حوزة ترانه ارائه ميدهد و مدعي است ،ترانه بهعنوان ميراثي
معنوي و كاربردي ،در زندگي مردم گسترش و رواج دارد .چنين كتابي در نظام آموزشي كشور به
شكوفايي هرچه بيشتر هنر موسيقي ياري ميرساند و نقشي شايسته و مفيدي در اين زمينه ايفا ميكند.
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 .51مهرينژاد ،ابوالقاسم  /اصغري نژاد پريسا .تربيت از ديدگاه معصومين (ع) و قرآن كريم.
تهران :آواي نور 240 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :تربيت از ديدگاه معصومين ،تربيت از ديدگاه قرآن کريم ،تربيت کودک ،کودک
و والدين
* چکيده :ازنظر رسول خدا (ص) دوره تربيت کودک به دو دوره پيش و پس از تولد تقسيم ميشود.
دوره پيش از تولد موضوعات انتخاب همسر ،آداب زناشويي و مراقبتهاي ايام بارداري را در برمیگیرد و
مقدمه و زمينهساز تربيت کودک بعد از تولد است .کتاب حاضر با گذري بر احاديث و روايات پيامبر (ص)
و ائمه معصوم در خصوص تربيت تدوینشده است تا مخاطبان را با نحوه تربيت کودکان و نوجوانان از
منظر پيامبر اسالم (ص) و ديگر معصومين آشنا کند.

 .52بنياسدي ،محمدعلي .تصويرگري كتاب كودك .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 80 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :تصويرگري كتاب كودك ،نقاشي ،گرافيك ،آموزش هنر
* چکيده :تصويرگر سازوكار خود را از «نقاشي» وام ميگيرد و تعهد به مخاطبش را از «گرافيك».
او همواره ملزومات چاپ و تكثير را در نظر دارد و براي رسيدن به نتيجهاي مطلوب ،خود را موظف به
رعايت نكات ضروري و الزم آن ميداند .اين كتاب نيز يكي از كتابهاي اصلي تصويرسازي است
كه در آن كاربرد نقاشي و گرافيك در تصويرگري كتاب كودك مطرحشده است .كتاب در آغاز به
نقش نقاشي و گرافيك در تصويرسازي اشاراتي دارد .آنگاه طبقهبندي موضوعات و ردهبندي سني در
كتابهاي كودكان ،تصويرهاي غيرتخيلي تاريخي و تصويرهاي غيرتخيلي مفهومي يا آموزش مفاهيم،
رابطة تصويرگر و نویسنده متن ،ارتباط تصويرگر با متن و تنوع شخصيتها در تصويرسازي كتابهاي
كودكان را موردبحث قرارداده است.
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 .53مؤذنزاده ،زهرا .تفريح و نقش آن در سالمت فرد و اجتماع از ديدگاه اسالم .قم:
جامعهالقرآن الكريم 128 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تفريح ،اجتماع ،تفريح و اسالم
* چکيده :يكي از غرايزي كه انسان خواهناخواه در پي ارضاي آن برميآيد ،احساس نياز به زماني
است كه در آن ،هم نيروي تحليلرفتة خود را در ساعات و ايام گذشته به دست آورد و تدارك كند،
و هم به آمادگي بيشتر و ذخيرهسازي امكانات روحي و رواني براي حضور فعال ،پرتحرك و بانشاط
درصحنه پيشرفت شخصي و اجتماعي در آينده بپردازد .هدف از نگارش اين كتاب ،بررسي تفريحات
سالمي است كه در آيات و روايات ریشهدارند و اسالم آنها را تأييد كرده است .نياز به تفريح و انواع
تفريحات سالم ،تفريحات ناسالم ،و آثار فردي و اجتماعي تفريحات سالم از ديدگاه اسالم ،موضوعاتي
هستند كه در كتاب به نگارش درآمدهاند.

 .54الپتن ،آلن .تفكر طراحي گرافيك .نازيال محمد قليزاده .تهران :فرهنگسراي ميردشتي،
 184 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،خالقيت و تمرکز ،تحقيق بصري ،ايدهيابي ،تفکر ،خلق فرم ،فرايند
طراحي
* چکيده :فرايند طراحي ترکيبي از شهود ،درک عميق و انديشه است .مفهوم تفکر طراحي معمو ًال
به فرايندهاي ايدهيابي ،تحقيق ،مدلسازي و تعامل با کاربر مربوط ميشود .کتاب حاضر که آن را در
چهارفصل ميخوانيد ،بيش از  24روش را براي تفکر و خلق کردن موردبررسی قرارداده است که حدود
سه مرحله اصلي از «فرايند طراحي» را به اين شرح سازماندهي کرده است و در برمیگیرد :شناسايي
مسئله؛ ايدهيابي؛ خلق فرم .مخاطب ميتواند اين تکنيکها را ترکيب و مطابق با پروژهها و ويژگيها
هماهنگ کند و به کار بندد .تمرينهاي کتاب دربرگیرنده فعاليتها و رويکردهاي تيمي و همچنين
روشها و تکنيکهايي هستند که به طراحان کمک ميکند خالقيت فردي خود را توسعه دهند و به
نمايش درآورند.
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 .55طباطبايي ،حميد .تمرين با كش .تهران :ورزش 88 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش تربيتبدني ،تمرين با كش ،ابزار ورزشي ،تقويت عضالت بدني
* چکيده :چندي است كه از «نوارهاي كشي» به شكلها و اندازههاي متنوع در تمرينات گروههاي
گوناگون ورزشي استفاده ميشود .كاربرد اين وسيله ،ابتدا با هدف بازتواني اندام آسیبدیده و يا تقويت
عضالت ضعيف شده آغاز شد و اكنون شاهد استفاده همهگير آن در بيشتر مكانهاي ورزشي هستيم.
از اين ابزار ورزشي ميتوان براي انجام بهتر عمليات ورزشي و رشد و بهبود عملكرد اندام بهره گرفت.
كتاب حاضر با چنين هدفي تدوینشده است و درواقع راهنما و ارائهدهنده تمريناتي است كه بهوسیله
نوارهاي كشي انجام ميگيرد .اين اثر كه بهعنوان يكي از جديدترين و درعینحال ،كاربرديترين
كتابها در حوزة سالمت و تندرستي از آن ياد ميشود ،حاوي دستورالعملهايي ساده ،ارزشمند و مفيد
براي انجام تمرينات گوناگون با كش بهمنظور رسيدن بهتناسب اندام و تقويت عضالت بدن است.

 .56خيرآبادي ،جمشيد .تمرينات دو نفره براي افزايش استقامت و قدرت عضالني.
تهران :ورزش 176 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش تربيتبدني ،تقويت عضالت ،تمرينات دونفره
* چکيده :بدنسازي بدون استفاده از وسايل بدنسازي و حركات پرخطر براي ورزشكاران خردسال،
نونهال و نوجوان امري مهم و الزم است .براي پيشگيري از پيامدهاي نامطلوب ناشي از كار با وزنه و
دستگاهها ،معمو ًال پيشنهاد ميشود از بدنسازي دونفره كه فوايد زيادي دارد ،استفاده شود .كتاب حاضر
ضمن شرح فوايد بدنسازي دونفره ،تمرينات مفصلي را براي افزايش استقامت و قدرت عضالني بدن
ارائه ميدهد.
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 .57متين ،ابوالقاسم .تندرستي خوردني است .تهران :سفير اردهال 448 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آدابورسوم غذايي ،سفره ايراني ،انواع غذا ،شناخت خوراكيها ،غذا و سالمت
انسان
* چکيده :سهم بزرگي از تندرستي مربوط به خوردنيهاست .هر چيز را نميتوان خورد و براي همه
عمر هم در سنين متفاوت نميتوان همه خوردنيها را برحسب عادت غذايي مصرف كرد .كتاب حاضر
حاوي نكات برجسته و مطالب بهروز و كاربردي بابیان ساده و تا حدود زيادي منطبق بر آدابورسوم
غذايي در سفره ايراني است .برخي عنوانهاي مطالب كتاب حاضر ازاینقرارند :تندرستي ،خوردني است؛
تنفس و تندرستي؛ كربوهيدراتها ،قند ،پروتئين و چربيها؛ ويتامينها؛ شناخت خوراكيها؛ ادويهجات.

 .58كون،استيو .توليد و رويهكوبي مبل .امير نظري ،محسن پرديس ،نيما نادري فر .تهران :فدك
ايساتيس 262 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :صنايع چوب
* پاية تحصيلي :سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :صنايع چوب ،توليد ُمبل ،صندلي ،مبل نشيمن ،رويهکوبي
* چکيده :روشهاي ساخت انواع مبل نشيمن بهصورت تمام چوبي و يا رويهکوبي شده ،به همراه
تصويرهاي مربوط به آنها ،به کاربران کمک ميکند با تکنيکهاي ساخت مبل آشنا شوند و با
بهکار گرفتن طرحهاي جديد ،به توليد مبلمان با فناوري روز بپردازند .کتاب حاضر که درزمینه توليد و
رويهکوبي مبل به نگارش درآمده است ،براي بهبود هر چه بيشتر کيفيت توليد مبلمان ارائه ميشود .اين
کتاب که آن را در چهارفصل ميخوانيد ،به مطالبي همچون توليد انواع صندلي و مبلنشمين ،رويهکوبي
به روش سنتي ،مباني رويهکوبي و پروژههاي رويهکوبي ميپردازد.

 48فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .59پارامون ،خوزه ماريا .تئوري رنگ .عربعلي شروه ،زهرا قدرتي .تهران :شباهنگ 112 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،تئوري رنگ ،انعکاس نور ،رنگدانهها ،انواع رنگ ،رنگ و تضاد،
رنگ سايهها
* چکيده :براي هنرمند ،تئوري رنگ در اين عبارت خالصه ميشود« :با ترکيب سه رنگ زرد ،آبي و
ماژنتا (کريمسون) ميتوانيد تمامرنگهایی را که در طبيعت وجود دارند ،بسازيد ».چرا سه رنگ و فقط
اين سه رنگ خاص؟ چرا موز زرد ،گوجهفرنگي قرمز ،و دريا آبي است؟ جواب اين سؤاالت را ميتوانيد
در فصل اول اين کتاب پيدا کنيد .در فصلهاي بعدي ،مخاطبان با اين مطالب نيز آشنا ميشوند :رنگ
جسم؛ رنگ و تضاد؛ رنگ سايهها؛ هماهنگي رنگها؛ رنگهايي که هنرمندان از آنها استفاده ميکنند؛
استفاده درست و نادرست از سفيد و سياه .نکته مهمي که کتاب متذکر ميشود اين است که تنها با
سفيد نميتوان رنگ را روشن ،يا با سياه آن را تيره کرد.
 .60منادي ،مرتضي .جامعهشناسي آموزشوپرورش .تهران :آواي نور 320 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :جامعهشناسي آموزشوپرورش ،جامعهشناسي مدرسه ،جامعهشناسي محتوا
* چکيده :يکي از مشکالت مهم نهاد آموزشوپرورش ،شکست تحصيلي تعدادي از دانشآموزان
است که هرساله خسارات زيادي را براي اين نهاد به همراه ميآورد .البته اين شکست فقط مخصوص
نهاد آموزشوپرورش نيست و نهادهاي ديگر اجتماعي را نيز به شکست ميکشاند ،و عواقب بعدي
آن ،آسيب زيادي را براي فرد و جامعه به همراه ميآورد .يکي از مباحث مهم در جامعهشناسي
آموزشوپرورش ،نتيجهگيري از شکست تحصيلي دانشآموزان است که در بخش اول کتاب بهطور
جامع به آن پرداختهشده است .جامعهشناسي آموزشوپرورش يکي از تخصصهاي مهم ،پيچيده و
پرکار از رشته جامعهشناسي است که وسعت مطالعات و موضوعات آن دليل اين ادعاست .دو رشته
از جامعهشناسي« :جامعهشناسي آموزشوپرورش» و «جامعهشناسي خانواده» ،پرکارترين رشتههاي
جامعهشناسي هستند؛ زيرا هر موضوع جامعهشناسي بهنوعی مستقيم ًا در ارتباط با مسئله آموزش
و خانواده است .در بخش دوم اين کتاب ،جامعهشناسي محتوا مورد ارزيابي قرارگرفته است که
جامعهشناسي زبان ،فضا و کتابهاي درسي را در برمیگیرد .بخش سوم ،ارتباط نهاد آموزشوپرورش با
ديگر نهادهاي جامعه را ،موردبحث و بررسي قرار ميدهد و در آن اين مباحث به چشم ميخورد :تصور
والدين از علم و مدرسه؛ جهانیشدن آموزشوپرورش؛ بازديدهاي علمي .بخش چهارم کتاب مخاطبان
خود را با مباحث کليدي نهاد آموزشوپرورش نظير :جامعهپذيري ،جامعهشناسي هوش ،مشاهده تفاوت
دانش و شناخت در زندگي روزمره ،نقش دانشگاه در افزايش سرمایه فرهنگي و نقش و جايگاه علوم
تربيتي آشنا ميسازد.
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 .61دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :جنگهوجنگه ،بيا تماشا (جلد  .)30تهران :سوره
مهر 280 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب با مقاله «ضرورت وجود متون نمايشي مناسب از حيث جنسيت و دوره تحصيلي در
مدارس» آغاز و با نوشتار «نقش هنر نمايش در آموزشگاهها» به قلم دکتر ناظرزادهکرماني وارد
مبحث تخصصي نمايش و تئاتر ميشود .در ادامه ،با راهکارهاي ساده به پرسشهاي بنياديني در مورد
چگونگي انتخاب نقش ،چگونگي تمرينات بازيگري و نظارت فني بر روند آن ،چيستايي خواندن و
تحليل نقش و نمايشنامه ،ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا ،چگونگي صحنهپردازي اجرايي مناسب
براي نمايش عروسکي و زنده ،و استفاده از فضاي کالس به اين منظور پاسخ ميدهد .کتاب در
کنار مقاله «انواع نمايش عروسکي»  -که اطالعات مناسبي درباره انواع عروسکهاي نمايشي ،طرز
ساخت ،محدوديتها و توانمنديها در اختيار هنرآموز و هنرجو ميگذارد -اين پنج متن نمايشي را ارائه
ميدهد« :جنگه و جنگه! بيا تماشا!»؛ «همه ميتونن گناه نکنن!»؛ «همش خوابوخیال بود»؛ «فرصت
ازدسترفته»؛ «هيچ درختي به اينجا نيامد!».
 .62دارسي هيوز ،آن  /موريس ،هب ورنون .چاپ دستي .سيد محمدمهدی بوذري .تهران:
فرهنگسراي ميردشتي 380 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :چاپ دستي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،چاپ دستي ،چاپ اينتالپو ،چاپ برجسته ،ليتوگرافي ،چاپ سيلک
اسکرين ،مونوتايپ
* چکيده« :چاپ دستي» هنري زنده است که فرد ميتواند در روند کارش هر يک از شيوههاي
آن را تغيير دهد .اين کتاب يک مرجع تصويري است تا خواننده را با چاپ دستي آشنا سازد و قصد
دارد با ارائه تصوير نمونه آثار غني و متنوعي که هنرمندان چاپ دستي معاصر آنها را خلق کردهاند،
در مخاطب تأثير بگذارد .مطالب کتاب به شش قسمت تقسيم ميشوند .پنج قسمت اول به پنج حوزة
اصلي چاپ دستي با اين عنوانها ميپردازند :اينتالپو ،برجسته ،ليتوگرافي ،سيلک اسکرين و مونوتايپ.
فصل ششم به ذکر منابع اختصاصیافته است .هر يک از پنج فصل اول با تاريخچهاي مختصر آغاز
ميشود و بر تکنيکهاي گوناگون يکي از شيوههاي چاپي متمرکز است.
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 .63دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :چرا نهنگ ترسيد؟(جلد  .)18تهران :سوره مهر،
 296 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب با مقاله «ضرورت وجود متون نمايشي مناسب از حيث جنسيت و دوره تحصيلي
در مدارس» آغاز ميشود و در کنار مقاله «انواع نمايش عروسکي»  -که اطالعات مناسبي در اختيار
هنرآموز و مخاطب هنرجو ميگذارد -پنج متن نمايشي را هم ارائه ميدهد« :چرا نهنگ ترسيد؟»؛
«امروز خوشحالم!»؛ «نعمت خداوند»؛ «زودباور»؛ «تو بايد حاال بپري!» .اين نمايشنامهها اقتباسي از
متون کهن و جديد ادبيات فارسي هستند و براي اجرا در مدارس مناسباند.
 .64فريمن ،مايكل .چشم عكاس .زهرا ريحاني منفرد ،مليحه قربانزادهسوار .تهران :كتاب آبان،
 204 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :عكاسي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش عکاسي ،کادر تصوير ،اصول طراحي ،عناصر گرافيکي و عکسي،
ترکيببندي با نور و رنگ
* چکيده :عکسها درون يک بافت فضايي که همان کادر «منظرهياب» است ،ايجاد ميشوند .اين
کادر ممکن است بدون تغيير به عکس نهايي انتقال يابد و يا کوچکتر و بزرگتر شود .در روش سنتي
عکاسي کادر نقش بسيار مهمي را ايفا ميکند .به جرئت ميتوان گفت که نقش کادر در عکاسي بسيار
مهمتر از نقش کادر در نقاشي است .سهولت در کاربرد کادر به دو چيز بستگي دارد :آگاهي داشتن از
اصول طراحي و داشتن تجربه که از گرفتن عکسهاي متفاوت بهدست ميآيد .ترکيب اين دو موضوع
نحوة نگرش عکاس به اشياي اطراف خود را بهوجود ميآورد و اين خود نوعي بينش در مورد کادر
است .آنچه که اين بينش را تشکيل ميدهد ،موضوع اولين بخش از کتاب «چشم عکاس» محسوب
ميشود .کتاب حاضر اولين کتابي است که ميکوشد موضوع ترکيببندي و طراحي عکس را براي
عکاساني که از دوربينهاي ديجيتال استفاده ميکنند ،بررسي کند .در اين کتاب تالش شده است دو
موضوع ترکيببندي بدون تغيير و روشهاي سنتي و جديد عکاسي براي تغيير تصاوير ديجيتال در کنار
هم بررسي شوند .مؤلف کتاب نشان ميدهد که چهطور بايد براي يافتن بهترين فرمتهاي عکاسي،
موقعيتها و مکانهاي گوناگون را بررسي کرد .همچنين ،با استفاده از مثالهاي واقعي و نمودارها نشان
ميدهد که چهطور عکس ميتواند تأثيرگذار باشد و علت اين تأثير چيست .کادر تصوير ،اصول طراحي،
عناصر گرافيکي و عکسي ،و ترکيببندي با نور و رنگ موضوعات اصلي کتاب هستند.
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 .65نجفي ،هدا .چگونه با آبرنگ نقاشي كنيم؟ .تهران :فرهنگسراي ميردشتي 40 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نقاشي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش نقاشي ،نقاشي با آبرنگ ،وسايل آبرنگ
* چکيده :نقاشي با آبرنگ شفافترين روش نقاشي است .در اين روش از سفيدي کاغذ بهعنوان
نور استفاده ميشود و براي افزايش درجة روشني یکرنگ ،آن رنگ را با رنگدانههای سفيد مخلوط
نميکنند ،بلکه رنگ موردنظر را با آب رقيق ميکنند و با رنگ شفاف بهدستآمده روي کاغذ نقاشي
ميکنند .سفيدي کاغذ در قسمتهايي که از رنگ رقيقتري استفادهشده است ،بيشتر خواهد بود .کتاب
حاضر ،در فصل اول ،ضمن اينکه وسايل و مواد آبرنگ را برميشمارد ،تکنيکهاي آبرنگ را نيز به
نمايش ميگذارد .فصل دوم نمونههايي از کارهاي آبرنگ را به تصوير ميکشد که شامل منظرهسازی،
نقاشي درخت ،نقاشي آب ،نقاشي ساختمان و بنا ،فيگور ،گل و پرتره است .در مباحث پاياني کتاب،
چگونگي نگهداري وسايل نقاشي آبرنگ هم بیانشده است.

 .66نايس ،كلوديا .چگونه ببينيم ،چگونه طراحي كنيم .پيوند جاللي .تهران :كتاب آبان،1392 ،
 160ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :طراحي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش طراحي ،پرسپکتيو ،نور و سايه در طراحي
* چکيده :کتاب «چگونه ببينيم ،چگونه طراحي کنيم» در راستاي پرورش مهارتهاي طراحي
تدوینشده است و به اين موضوعات ميپردازد :تفکر قياسي؛ آشنايي با پرسپکتيو؛ ايجاد بافت و انرژي؛
نشان دادن فرم با استفاده از نور و سايه؛ استفاده از شکلها بهمثابه چارچوبهاي کار؛ مشاهده تصورات
قالبي پيشين؛ ابزارها و مارکهاي شناختهشده در طراحي .در اين کتاب مخاطب ميتواند قدمبهقدم بر
کليدهاي طراحي واقعگرايانه نيز تسلط پيدا کند .همچنين از طريق تصاوير ،تمرينها ،دستورالعملها،
از تکنيکهاي مقدماتي طراحي گرفته تا روشهاي دشوارتر دستيابي به ترکيببنديهاي کام ً
ال غني
و پربار را هم بياموزد.
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 .67شيخها ،نازمريم  /رهنما ،رشيد .حركت در ارتباط تصويري موشن گرافيك .تهران :آبان،
 128 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :انيميشن
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مفهوم حرکت ،حرکت در ارتباط تصويري ،موشن گرافيک ،انيميشن
* چکيده :حرکت مقولهاي است که انسان را همواره در طول تاريخ مجذوب خودکرده است .هرروز
و هرلحظه انسان با حرکت ارتباط مستقيم دارد .اما حرکت در هنر مقوله ديگري است که انعکاس
آن را بيشتر ميتوان براي درک فضا مشاهده کرد .بهعبارتدیگر ،حرکت در هنر وسيلهاي است براي
درک فضا و ميدانيم که تمامي هنرها وجود خود را از طريق خلق فضا بهدست ميآورند .کتاب حاضر
تالش دارد قدمبهقدم ورود گرافيک به دنياي متحرکت را پي بگيرد و مفهوم حرکت را بررسي و مسير
انسان دررسیدن به گرافيک متحرک را از غارها و انسانهاي اوليه شروع کند تا برسد به انسان امروز و
مخاطب را با يکي از جذابترين حوزههاي گرافيک بهنام «موشن گرافيک» آشنا سازد.

 .68محمدزاده ،سپيده .حسابداري صنعتي عمومي (مقدماتي -درجه  .)2آمل :ورسه،1392 ،
 210ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* گرايش  /رشته :حسابداري و بازرگاني
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش حسابداري ،حسابداري صنعتي عمومي (مقدماتي)
* چکيده :کتاب «حسابداري صنعتي عمومي (مقدماتي)» در نه فصل شيوهاي نويني را در آموزش
حسابداري ارائه ميدهد و در اين راستا به اين موضوعات ميپردازد .1 :آشنايي با حسابداري صنعتي و
طبقهبندي هزينهها در مؤسسات توليدي؛  .2آشنايي با گزارشهاي مؤسسات توليدي؛  .3آشنايي با ثبت
رويدادهاي مالي در مؤسسات صنعتي  -هزينهيابي سفارش کار؛  .4آشنايي با ثبت رويدادهاي مالي به
روش غيرمتمرکز؛  .5آشنايي بيشتر با حسابداري مواد در مؤسسات توليدي؛  .6آشنايي با حسابداري
حقوق و دستمزد مؤسسات توليدي؛  .7آشنايي با حسابداري کنترل سربار در مؤسسات توليدي؛  .8مراکز
هزينه و تسهيم هزينهها در مؤسسات توليدي؛  .9هزينهيابي مرحلهاي .مخاطبان در پايان هر فصل با
بهکارگيري تمرين ،پرسش و سؤاالت چهارگزينهاي ،آموختههاي خود را ميسنجند.
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 .69نوريان ،ابراهيم .خارج از نوبت .تهران :نظري ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :خارج از نوبت ،ترك اعتياد ،متادون درماني ،سندرم
* چکيده :كتاب حاضر ،بر اساس مصاحبههاي باليني با افراد مبتال به سندرم اعتياد که در حال ترک
هستند تدوینشده است .نوع نمونهگيري ،نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي است و از چهار کلينيک
در مناطق  22گانة تهران بهطور تصادفي  150نفر براي مطالعه انتخابشدهاند .دادههاي تحقيق ،از
نوع دادههاي کيفي هستند و از مقياس اسمي استفادهشده است .ازاینرو مشاهدات و تحقيقات از
طريق حروف الفبا و يا کد ثبتشده است .هدف از اين تحقيق استخراج مطالب مهمی درباره مقوله
مبهم «ترک» است .اين كتاب در نه فصل به نگارش درآمده است .برخي از عناوين آنها عبارتاند
از« :بينش ترک»« ،فاکتورهاي ترک»« ،درک درمان و پذیرش درمانی»« ،متادون درماني»« ،تحليل
لغزش»« ،ترک و دغدغههاي ترک»« ،ترک رفتار اعتياد»« ،انتخاب اعتياد» ،و «پاکي در اعتياد».

 .70درويشي كلور ،واليتاله .خانواده متعالي .تهران :تزكيه 169 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مديريت خانواده ،خانواده متعالي ،آئين همسرداري ،فرزند پروری ،تعليموتربيت
در خانه
* چکيده :اگر پيوند انسانها در مجموعه خانواده ،پيوند الهي و مبتني بر ايمان باشد ،محدود به اين
دنيا نخواهد بود و در جهان آخرت و بهشت الهي نيز ادامه خواهد يافت .افراد يک خانواده الهي در
بهشت نيز ميتوانند در کنار هم باشند و با يکديگر بودن لذت ببرند .کتاب «خانواده متعالي» راههاي
بسيار مؤثر ،سودمند ،عملي و سادهاي را ارائه ميدهد تا فرزندانمان بياموزند :چگونه ازدواج موفقي
داشته باشند؛ چگونه همسرداري کنند؛ چه مراقبتهايي در روابط زناشويي ،دوران بارداري ،تولد فرزند
و مراحل گوناگون رشد و تربيت فرزندان به عمل آورند؛ نيازهاي مراحل گوناگون زندگي را چگونه و
با چه اصولي تأمين کنند .مراحل تکامل خانواده ،مفهوم اساسي خانواده ،سطوح ششگانة سالمت در
خانواده متعالي ،آئين فرزند داری و فرزند پروری ،و مراحل رشد ازنظر اريک اريکسون ،از ديگر
مباحث اين کتاب هستند.
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 .71دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :خوشا به حال آن شهر ( 26جلد) .تهران :سوره
مهر 328 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب حاضر اطالعات مناسبي درباره انواع عروسکهاي نمايشي ،طرز ساخت ،محدوديتها
و توانمنديها در اختيار هنرآموز و هنرجو ميگذارد؛ از یکسو هم با انتخاب و طرح جمالت مناسب
درباره موضوع هر نمايشنامه ،مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمايش و تعميق جنبههاي تربيتي و
پرورشي متن فراهم آورده است .پنج متن نمايشي« :کار خوب چيه؟»؛ «گوهر واقعي»؛ «خوشا به حال
آن شهر!»؛ «کاش ميشنيديم!» و «چشمدزدي» نمونههاي بارز جنبههاي تربيتي و پرورشي است که
اجراي آن در مدارس نيز مناسب است.

 .72چتري ،شهربانو .دانستنيهاي همگاني تغذيه .تهران :سفير اردهال 168 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :دانستنيهاي تغذيه ،صنايع غذايي ،برنامه غذايي ،ويتامينها
* چکيده :علم تغذيه مجموعهاي از اطالعات و دانش بشري است كه ارتباط بين غذا و سالمتي
موجود زنده و دامنه وسيعي از دانش را در برمیگیرد و به سهشاخه صنايع مواد غذايي ،تغذیهدرمانی
و تغذيه تقسیمشده است .اين كتاب كه «دانستنيهاي همگاني تغذيه» نام دارد ،اطالعات جامعي در
زمينههاي غذا ،منابع غذايي ،ساختمان چربيها ،كلسترول ،منابع ويتامينها ،نقش آب در بدن ،مواد
معدني ،گروه لبنيات ،اصول تنظيم برنامه غذايي ،رشد و تكامل اندام ،تغذيه در دورانهاي گوناگون
زندگي ،اجتناب از چاقي و ..به خوانندگان ارائه ميدهد .همچنين مطالب كتاب را جدولها و نمودارهايي
تكميل كردهاند كه خوانندگان را با آمار و ارقامهاي ارائهشده آشنا ميسازند.
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 .73چتري ،شهربانو .دانستنيهاي همگاني صنايع غذايي .تهران :سفير اردهال 184 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :صنايع غذايي ،لبنيات ،غالت ،صنايع گوشت ،صنايع روغن ،نوشيدنيها
* چکيده :كتاب «دانستنيهاي همگاني صنايع غذايي» كه آن را در پنج فصل میخوانید در هر
فصل آن يك صنعت غذايي مهم بهطور اجمالي معرفیشده است .عنوانهاي فصلها كه سعي
شده است براي عموم قابلفهم باشند ،ازاینقرارند :دانستنيهاي همگاني صنايع لبنيات؛ دانستنيهاي
همگاني صنايع غالت؛ دانستنيهاي همگاني صنايع گوشت؛ دانستنيهاي همگاني صنايع روغن؛ و
دانستنيهاي همگاني صنايع نوشيدنيها.

 .74زيمنس ،جورج .دانش و يادگيري .حسين اسكندري .تهران :آواي نور 240 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :دانش ،يادگيري ،ديدگاههاي نظري دانش و يادگيري
* چکيده :وجود آدمي در جستوجوي شناخت است .فضاها و ساختارهاي زندگي ما بايد متناسب با
درک تازه ما از دانش ،سبک حرکت دانش ،جريان و رفتار دانش و ..هماهنگ شوند .هدف اين کتاب
به چالش کشاندن مفهوم دانش است .البته نميخواهد تعريفي از آن بهدست دهد ،بلکه ميخواهد
راهي پديد آورد براي ديدن گرايشهايي که امروزه در جهان بهوجود ميآيند .بهعبارتدیگر ،کتاب
درصدد است نهتنها محتواي دانش بلکه قالب آن را نيز بازسازي کند .اين کتاب که آن را در دو بخش
ميخوانيد ،چنين اهدافي را دنبال ميکند :مفهومسازي يادگيري و دانش؛ تبيين ماهيت تغييرات درزمینه
دانش و ويژگيهاي دانش؛ ارائه مدلي براي فضاها و ساختارهايي که نيازهاي آینده سازمانها را برآورده
کند .ارائه تبيين آشوبوار از دانش و موضوعات وابسته به آن ،و توصيفي از تغييرات دانش در عصر
حاضر ،دو موضوع مستقل اين کتاب هستند که مؤلف آنها را به دو مخاطب خود ،يعني مربيان آموزشي
و مديران ارائه ميدهد.
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 .75كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان .درام كاربردي(1مجموعه مقاالت آموزشي ،نگاهي
به تئاتر كودك و نوجوان امروز) .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 224 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :پیشدانشگاهی فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی كاردانش
* مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :تئاتر کودک و نوجوان ،تئاتر در مدارس ،نمايش عروسکي
* چکيده :تئاتر بهعنوان واسطهاي فرهنگي ،نوعي «هنر  -تجارت» و يا صنعتي از دنياي پوياي
فرهنگ به شمار ميرود .زبان تئاتر ،زبان بيمرز هنر است و بهدرستی هیچگاه نخواهيم ديد که تئاتر
بايستد و يا نتواند با مخاطبش گفتوگو و تبادلنظر کند .کتاب حاضر که آن را در دو فصل ميخوانيم،
مجموعهای از مقاالت آموزشي است که نگاهي به تئاتر کودک و نوجوان امروز دارند در فصل اول
مقاالتي را تحت اين عنوانها ميخوانيد :نمايش و درمان؛ طرح گسترش تئاتر در مدارس جهان؛
برداشتهها و بايستههاي تئاتر کودک در ايران؛ شاهنامه ،کودک و اقتباس دراماتيک؛ آموزش غیر
تعلیمی تجربه تئاتر و تأثير آن بر تماشاگران کودک و نوجوان؛ بررسي تأثير پرورش تئاتر خياباني بر
کودکان و نوجوانان .در فصل دوم ،دوستداران علم تئاتر اين مقاالت را ميخوانند :شیوه فطري اجرا
براي تئاتر کودکان و نوجوانان؛ تکنگاري :آيين ،کودک ،نمايش عروسکي؛ ارزيابي روانشناختي تأثير
کودک؛ نقش اساطير و ادبيات کالسيک در نمايش خالق؛ براي تربيت همه بچههاي جهان ،در خانه
تئاتر اجرا کنيم؛ موسيقي و تئاتر درماني با داستانهاي حماسي ايران« ،نقالي»؛ نمايش ،آموزش ،تقويت
قوه بصيرت.

 .76رجبي ،غالمرضا  /نادري نوبندگاني ،زهرا  /مومني جاويد ،مهرآور .درآمدي بر شكستهاي
عاطفي .تهران :آواي نور 176 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* مخاطب :هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :ارتباط دختر و پسر ،رابطة عاطفي ،رشد و تكامل پیآسیبی
* چکيده :در مطالعهاي كه پريست ،بارنت ،تامپسون و شوانولت روي باورهاي غيرمنطقي
دختران و پسران دانشجو پس از شكست رابطة عاطفي انجام دادند ،نتيجه گرفتند ،افرادي كه
شكستهاي بيشتري را در رابطة عاطفي تجربه كردهاند ،كمتر احتمال دارد هنگام انتخاب ،به باورهاي
غيرمنطقي در مورد انتخاب شريك آینده خود تن دهند .اين كتاب كه بر اساس نظريات دانشمندان
تدوینشده ،تحقيقاتي را در مورد رفتارهاي بعد از شكست و ارتباط عاطفي دختران و پسران انجام داده
و كوشيده است با افزايش اطالعات و آگاهي مخاطبان در مورد شكستهاي عاطفي ،گام مؤثري در
جهت كاهش آسيبهاي رواني و اجتماعي ناشي از آن بردارد.
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 .77ملكيبيرجندي ،عسگر .درس تربیتبدنی .تهران :مدرسه 376 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش تربيتبدني ،کتاب معلم ،برنامه درسي
* چکيده :تربیتبدنی نبايد صرف ًا تربيت بدن باشد و فقط به رشد و يادگيري حرکتي ،بهمثابه رشد
و يادگيري حرکات بدن محدود شود .بلکه فرزندان ما بايد از هماينک ارزشها و غايات تربیتبدنی
را بهدرستی بشناسند و به آنها عمل کنند .برنامه درسي جديد تربیتبدنی به بررسي اين ضعفها و
تهديدات در قلمرو ورزش مدارس ميپردازد و رفع آنها را نقطه عزيمت و محور طراحي برنامه فرض
کرده است .کتابي که تصوير روي جلد آن را پيش رودارید ،بر اساس برنامه درسي جديد تربیتبدنی،
با سرلوحه قرار دادن اصول و مباني مطرح در «سند تحول بنيادين آموزشوپرورش» ،با تصحيح تلقي
رايج از معلم و مربي ،محيط يادگيري ،متربي و مدير مدرسه ،دوری گزینی آگاهانه از تکرار کليشههاي
رايج در ورزش آموزشگاهي ،نزديک شدن هر چه بيشتر به محيط واقعي آموزش ،و قرار گرفتن در کنار
مربي تربیتبدنی ،سعي دارد برنامه درسي را از صرف آموزش چند حرکت و مهارت رشته ورزشي ،با
جستوجويي واقعبينانه در افقهاي ديگر ،ارتقا بخشد و رشد همهجانبه دانشآموزان را تعقيب کند.
اين کتاب در  376صفحه و در نُه فصل به درس تربیتبدنی با رويکردي نو پرداخته و بهعنوان کتاب
معلم نيز مطرح است.

 .78اتحاد ،عبدالرضا .درك عمومي هنر .تهران :راه اندیشه 552 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :رشتههای هنر
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،هنر و تمدن اسالمي ،تمدن ايران باستان ،هنر ماقبل تاريخ ،تمدن و
هنر بينالنهرين ،هنر و تمدن مصر ،هنر و تمدن هند
* چکيده :نخستين و جالبترين آثار هنري انسان دیرینهسنگی که آن را سرآغاز هنر ميدانند،
تصويرهاي جانوراني مثل گاو ،اسب ،گوزن ،آهو ،ماموت و گراز است که بر سطح ديوار غارها با استفاده
از زغال يا سوخته استخوان مخلوط با پيه جانواران ،رنگيزههاي حاصل از اکسيدهاي فلزي رنگدار
نظير اکسيد آهن ،اکسيد منگنز وگل اُخرا نقش بستهاند .نگارنده در اين کتاب تا حد امکان کوشيده
است ،با بهرهگيري از منابع متفاوت تاريخ هنر در زمينههاي گوناگون ،اعم از هنر اقوام ماقبل تاريخ و
دورههاي تاريخي ،به بررسي و معرفي هنرهاي تجسمي و سنتي در عرصه زندگي اقوام و تمدنهاي
جهاني بپردازد تا مجموعه قابل قبولي را براي مخاطب فراهم آورد .اين کتاب براي تمام گرايشهاي
هنري قابلاستفاده است.
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 .79گروه برنامهريزي و تألیف .دروس طاليي كامپيوتر (دوم دبيرستان فنيوحرفهاي) .تهران:
كانون گسترش علوم 280 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،مباني رايانه ،سیستمعامل ،برنامهسازي
* چکيده :کتابي که طرح روي جلد آن را پيشرو داريد ،در شاخه فنيوحرفهاي براي هنرجويان دوم
و سوم هنرستان ،رشته رايانه تدوینشده است و درواقع کتابي کمکدرسی محسوب ميشود .اين کتاب
داراي پنج بخش با اين عنوانهاست :مباني رايانه؛ سیستمعامل 1؛ سیستمعامل 2؛ فيزيک و آزمايشگاه؛
برنامهسازي .پرداختن به مفاهيم درسي کتاب ،ارائه گفتهها و نکتهها ،ارائه تمرين و داشتن بخشهايي با
عنوان پرسش و پژوهش ،و خودآزمايي و تحقيق ،از ويژگيهاي شاخص اين کتاب هستند.

 .80دوشمين ،ديويد .درون كادر (مسير دستيابي به ديد عكاسانه) .احسان مجيدي .تهران :كتاب
آبان 270 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :عكاسي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش عکاسي ،تکنيکعکاسي ،کادر و عکاسي
* چکيده« :ديد» ابتدا و انتهاي عکاسي است .ماهيتي است که شما را ترغيب ميکند ،دوربين
عکاسي را برداريد و تعيين ميکند وقتي به پيرامون خود مينگريد ،چه چيزي را نگاه کنيد .ديد تعيين
ميکند چهطور و چگونه عکس بگيريد .ديد خود به منزلة سفري است براي کشف بينش و جهان.
عکاس بدون ديد تباه ميشود .واقعيت اين است که وقتي ديد و نگاه عکاس در يک «کادر» قرار
ميگيرد ،ماهيت عمل او مشخص ميشود .اگر چيزي درون کادر قرار ميگيرد ،تنها به اين سبب است
که نگاه و ديد عکاس موردتوجه بوده است .اصو ًال عکاسها مسئول تکتک عناصر موجود درون کادر
هستند .عکاس ميبايد از کادر و چگونگي ارتباط عناصر درونش دانش کافي داشته باشد .کتاب «درون
کادر» درباره موضوعات مرتبط با چگونگي خلق کردن عکسها صحبت ميکند و عکاسان را به دور
دنيا ميبرد تا از مکانها و مردمان آن عکس بگيرند.
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 .81استوارت ،گرگوري .جي .بدن انسان چگونه کار میکند :دستگاه ايمني .عباسعلي گائيني،
بهزاد ساکي .تهران :مدرسه 140 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
قطع :وزيري
* کلمات کليدي :دستگاه ايمني بدن ،محافظت از بدن ،آموزش بهداشت
* چکيده :كتابي كه تصوير روي جلد آن را ميبينيد« ،دستگاه ايمني» نام دارد ،كه مهمترين
دستگاه بدن در جلوگيري از عفونتها و مبارزه با آنهاست .همچنين ،اين دستگاه مانع از توسعه انواع
سرطانها ميشود .اين كتاب كه از مجموعه «بدن انسان چگونه كار ميكند» است ،با صقحات رنگي
و روي كاغذ گالسه ،چاپشده است و اين مباحث را مطرح ميسازد :اهميت دستگاه ايمني؛ ايمني
ذاتي و دفاعها؛ سلولها ،بافتها و اندامهاي دستگاه ايمني؛ پاسخهاي ايمني همورال (شيميايي)؛ توليد
آنتیبادیها؛ ايمني سلولي؛ آلرژيها و بيماريهاي خود ايمني؛ ايمني ،وسيلهاي براي دانشمندان.
دوستداران علم پزشكي با خواندن اين كتاب ياد ميگيرند كه چه بخشهايي از بدن ،دستگاه ايمني
توان دستگاه ايمني براي
را تشكيل ميدهند ،دستگاه ايمني چگونه كار ميكند ،و چگونه ميتوان از ِ
ساختن آزمونهاي تشخيصي و تخصصي استفاده كرد.

 .82وايتمور ،سوزان .بدن انسان چگونه کار میکند :دستگاه تنفس .عباسعلي گائيني ،بهزاد ساكي.
تهران :مدرسه 112 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :دستگاه تنفس ،بدن انسان ،تنفس هوا ،بيماريهاي تنفسي
* چکيده :در اين كتاب ،درباره چالشهاي فيزيولوژيايي مربوط به ارتفاعات زياد و ساير محيطهاي
خطرناك مطالبي ياد ميگيريد و متوجه ميشويد ،بدن انسان چگونه ميكوشد تا با اين قبيل چالشهاي
محيطي سازگار شود و چرا هميشه در اين تالشها موفق نيست .در فصل آخر كتاب ،سازگاريهاي
فيزيولوژيايي افراد مثل شرپاها ،تبتيها و آنديها ـ كه نسلهاست در ارتفاعات زندگي ميكنندـ بررسي
ميشود .كتاب مجموع ًا در نه فصل تدوینشده است و اين مباحث را در خود دارد :تنفس هواي رقيق؛
آشنايي با جو؛ چرا تنفس ميكنيم؟؛ آناتومي دستگاه تنفسي؛ انتشار مولكولهاي گاز؛ چگونه تنفس
ميكنيم؟؛ جلوگيري از رویهم خوابيدن ريهها؛ چگونگي تنظيم دستگاه تنفس براي تأمين اكسيژن
موردنیاز و بيماريهاي تنفسي.
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 .83راشتون ،لينت .بدن انسان چگونه کار میکند :دستگاه غدد درونریز .علي ابطحی راد .تهران:
تیمور زاده /طبيب 160 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :غدد درونريز ،سوختوساز بدن ،هورمونها ،گلوکز خون ،تولیدمثل
* چکيده :دستگاه غدد درونريز ،وظیفه کنترل رشد ،تناسل و سوختوساز را در بدن انسان بر
عهده دارد و از شبکه پيچيدهاي از دستگاهها و غدد تشکيل يافته است .اين دستگاه کشف ميکند که
چگونه لوزالمعده و اندامهاي تناسلي ،با همراهي غدههاي هيپوفيز و تيروئيد و غدد فوق کليوي ،براي
حفظ و تعادل داخلي بدن انسان و کنترل بيماريها و اختالالت فعاليت ميکنند .کتاب «دستگاه غدد
درونريز» از مجموعه «بدن انسان چگونه کار ميکند» ،نوشته متخصصان آناتومي بدن انسان است و
با بهرهگيري از عکسهاي رنگي ،جدول و نمودار تدوين و نوشتهشده است .مواد شيميايي که در بدن
جريان مييابند ،هورمونها ،غدد درونريز ،مقادير گلوکز خون ،رشد و متابوليسم ،تولیدمثل ،استرس و
تعادل مواد معدني ،و فشارخون ،عنوانهاي فصلهاي اين کتاب هستند.

 .84مالون ،كريس .دنياي هنر :دستگيرهها .فريده جهانگيري .تهران :فرين 60 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :تزئين آشپزخانه ،آموزش هنر ،کاربرد دستگيره در آشپزخانه ،ساخت دستگيره
* چکيده :امروزه باوجود اجاقگازهای مدرن ،مايکروفرها و آرامپزها ،هنوز به دستگيرهها براي
محافظت از دستان و نيز ميزهاي غذاخوري نيازمنديم .اما الزم نيست که حتم ًا دستگيرهها ساده
و معمولي باشند .اين کتاب  20طرح جذاب از دستگيره براي تزئين و جلوه بخشيدن به ديوارها و
پيشخوان آشپزخانه ارائه کرده است که درعینحال بسيار کارايي دارند .در اين کتاب عالقهمندان نکات
آموزشي جامعي را در ساخت دستگيرهها ميآموزند و با تکنيکهاي پايه و اصولي که در پروژههاي
کتاب بهکاررفته رفتهاند نيز آشنا ميشوند.
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 .85لي ،ليندا .دنياي هنر :دكوراسيون داخلي منزل .اكرم ذاكري .تهران :بینالمللی حافظ،1392 ،
 80ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،دکوراسيون داخل منزل ،انواع پرده ،روکش لحاف ،روکش مبل و
صندلي
* چکيده :مرحله اول روند هر طرح و دکوراسيوني ،شناخت شرايط و تجزیهوتحلیل آن است .بدين
معنا که ابتدا بايد شرايط موجود و نيز شرايط مطلوب را معين و ثابت کنيم و سپس با توجه به امکانات و
شرايط ممکن ،به طراحي بپردازيم .بعد از شناخت و تحليل ،به خود طراحي ميرسيم که براي موفقيت
در اين مرحله ،بايد عناصر تشکیلدهنده يک طرح را بشناسيم و با سازماندهي هدفمند آنها در يک
ترکيب منطقي ،زيبا و خوشايند ،درنهایت به طرحي مطلوب و ايدهآل برسيم .کتاب حاضر نيز با استدالل
و منطق طراحان ،در شیوه چيدمان و دکوراسيون داخلي منزل ،تأليف شده است و مجموعه جذاب و
زيبايي را به اين شرح معرفي ميکند :انواع پرده و پشتدری ،روبالشي ،کوسن ،رانر ،روکش لحاف،
روکش مبل و صندلي ،روميزي و غيره.

 .86بالغت ،سید رضا .دموكراسي و تعليم و تربيت .تهران :آواي نور 200 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرجو ،كارشناس
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :دموکراسي ،تعليموتربيت
* چکيده« :دموکراسي» واژهاي اص ً
ال يوناني است که در سده شانزدهم بهوسیله کلمه فرانسوي
«دموکراتي» وارد زبان انگليسي شد .اين واژه از ریشه «دموس» ،يعني مردم و «کراتئين» يعني
فرمانروايي تشکيل يافته است .دموکراسي به معنای ديگر ،ارتباط بسيار زيادي با تربيت دارد .ديويي
در کتاب «دموکراسي و تعليموتربيت» ،پس از معرفي دموکراسي بهمثابه روش و سبک زندگاني ،اظهار
ميدارد که قبل از سرنگوني تسلط و استبداد قدرت بيروني ،بايد نيروهاي سلطهگر و مستبد دروني
را رد کرد و از بين برد و اين مهم تنها وظیفه تعليموتربيت است .کتاب پيشرو ،ضمن اينکه تعاريف،
ماهيت و مراحل تعليموتربيت را بهطور مفصل بازگو ميکند ،تعريف جامعي نيز از دموکراسي و نقش و
تعليموتربيت در ترويج دموکراسي ارائه ميدهد .در انتها نيز به نتيجهگيري از مباحث مذکور ميپردازد.
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 .87محمدي بوساري ،محمد .ديناميك خودرو .تهران :راه نوين 406 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :مكانيك خودرو
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش مكانيك خودرو ،ديناميك خودرو
* چکيده :دامنة ديناميك خودرو بسيار گسترده است و بازة آن از لحظة شروع حركت خودرو ،و حركت
در جادههاي متفاوت ازنظر ضريب اصطكاك ،شيب و با اتمسفر ساكن و متحرك ،تا لحظه توقف را در
برمیگیرد .مؤلف اين كتاب ،در دو بخش ،اطالعات جامعي درباره دامنة ديناميك خودرو ارائه ميدهد.
اهم اين اطالعات عبارتاند از :شناخت نيروهاي مؤثر بر خودرو؛ ديناميك موتور خودرو؛ ديناميك
محورهاي خودرو؛ طراحي گيربكس و ديفرانسيل؛ ارتعاشات سيستم تعليق؛ حركت در پيچ؛ دستگاه ترمز
خودرو؛ سيستم فرمان؛ ديناميك تاير .در اين كتاب خوانندگان با تأثير رفتار تاير بر ديناميك خودرو و
محاسبه حداكثر سرعت قابل پيمايش آشنا ميشوند.

 .88كارداسي ،دايان .روش طراحي گامبهگام :رازهاي طراحي .پيوند جاللي .تهران :كتاب آبان،
 68 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :طراحي
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش طراحي ،سايه زدن ،طراحي پرتره
* چکيده :طراحان بزرگ هميشه ساعات زيادي را براي طراحي در محيط بيرون از دفتر کار خود
صرف کردهاند؛ در کافهها ،ايستگاههاي قطار ،باغهاي عمومي ،يا درواقع همهجا .يکي از سريعترين
راههاي پيشرفت مهارتهاي طراحي اين است که هميشه و همهجا ميتوان تمرين کرد .همه آنچه که
براي طراحي در بيرون از خانه نياز داريم ،يک دفتر طراحي ،چند مداد ،يک مدادتراش و يک پاککن
خميري است .کتاب حاضر ،ضمن معرفي ابزار کار طراحي ،به تکنيکها و خالقيتهاي طراحي نيز
پرداخته است و با شيوههاي گامبهگام ،اين موضوعات را نيز آموزش داده است :طرح زدن سريع؛ طراحي
از طبيعت بيجان؛ سادهسازي صحنه؛ نمايش فاصله؛ طراحي پرتره؛ تلفيق منابع؛ طراحي با استفاده از
شبکة مقاطع .کتاب در پايان به طراحان نوآموز ،توصيه ميکند به طراحي روزانه عادت کنند تا سرعت
و توانايي کارشان بهطور جهشي افزايش يابد که خودش بهترين ميانبر طراحي است.
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 .89مزرعهفراهاني ،زينب /شفيعي امين ،علیرضا .راهنماي جامع و تصويري نرمافزار
(  . Corel Draw 16 (x6تهران :سخنوران 264 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش كار با رايانه ،آموزش كورل ،ترسيمات در كورل
* چکيده :اين كتاب كه كار با نرمافزار «كورل» را از پايه آموزش ميدهد 11 ،فصل دارد .در فصل
اول شركت كورل و توليدات آن معرفیشدهاند .در فصلهاي دوم تا چهارم ،عالقهمندان با انواع
ترسيمات در كورل و تفاوتهاي بين آنها ،محيط كورل و ابزارهاي آن آشنا ميشوند .منوها و فرمانها،
نحوة كار با ابزار متن و طراحي انواع متنهاي فانتزي ،رنگها و طراحي مجموعههاي تبليغاتي ،مباحثي
هستند كه مخاطبان آنها را در فصلهاي پنجم تا نهم ميخوانند .در فصلهاي دهم و يازدهم ،نحوة
خروجيگيري و ايجاد صفحات وب براي مخاطبان بازگو شده است .در اين كتاب درسها بهصورت
زنجيروار با هم مرتبط هستند و نيز پروژههايي كاربردي ارائه شدهاند.

 .90تل ،دانيل .راهنماي مدلسازي سايت پالنها ،سطوح و عناصر معماري نرمافزار
 Google Sketchupدر طراحي محوطه .سید محمدصادق پور یزدانپرست .تهران :طحان،
 232 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :معماري و نقشهکشي ،طراحي سايت پالنها ،طراحي سطوح و عناصر معماري،
آموزش معماري و نقشهکشي
* چکيده :کتاب حاضر در چهار بخش ،مرجعي کامل براي مدلسازي فضاهاي بيروني و عناصر
معماري است .با استفاده از فرايند معرفیشده در اين کتاب ،خوانندگان بهصورت گامبهگام با مباحث
معماري از طراحي ساده گرفته تا مباحث پيشرفتهاي چون ساخت سطوح و فرمهاي پیچیده معماري
آشنا ميشوند .آنها ياد خواهند گرفت .1 :با استفاده از ابزارهاي  Sandboxشيبها و سطوح را
طراحي کنند؛  .2مدلهاي متنوعي همچون جزئيات معماري ،چراغ روشنايي ،نيمکتها و ديگر عناصر
موجود در فضاهاي بيروني را بسازند؛  .3فايلهاي « »Auto CADرا به اين نرمافزارها وارد کنند و
بهراحتی آنها را به مدلهاي سهبعدی تبديل سازند.
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 .91كي ،جانت .راهنماي معلم براي محافظت از كودك .آتوسا رستم بيك تفرشي ،اميد
رمضاني .تهران :مدرسه 142 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرآموز
قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش كودكياري ،محافظت از كودك ،مربي و كودك ،کودکآزاری ،قانون
حمايت از كودكان
* چکيده :كودكآزاري مانند هر پدیده انساني ديگري ،خواهناخواه يكي از ويژگيهاي هر جامعة
انساني است و بدون تحقيق و آمارگيري هم ميتوان اذعان داشت كه در هر كشوري به چشم ميخورد.
معلمان و ساير كاركنان مدرسه ،در مقايسه با ساير متخصصان ارتباط بيشتري با كودكان دارند .به
همین دليل مسئوليتشناسايي و واكنش در برابر موارد كودكآزاري به معلمان و كاركنان مدرسه
واگذارشده است .كتاب «راهنماي معلم براي محافظت از كودك» كه آن را در شش فصل ميخوانيد،
شیوه برخورد نظام آموزشوپرورش بريتانيا و ساير نهادهاي متخصص در مورد پدیده كودكآزاري را
به تصوير ميكشد .در اين كتاب راههاي تشخيص كودكآزاري ،شيوههاي ارجاع كودك به نهادهاي
مسئول براي همكاري متقابل و محافظت از كودك ،و همچنين مسائل قانوني و آييننامهاي مرتبط با
اين موضوع در بريتانيا و ايران معرفي ميشوند.

 .92اثنيعشري ،خديجه  /بابائي ،محمد  /ابراهيم نظري ،مونا .راهنماي والدين كودكان مبتال
به سرطان .تهران :تيمورزاده /طبيب 152 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :کودک و سرطان ،انواع سرطان ،بهداشت و کودکياري ،تغذیه کودکان سرطاني
* چکيده :ابتالي فرزند به بيماري سرطان يکي از دشوارترين و پراسترسترين تجارب زندگي والدين
است و خانواده را از جهات متفاوت بهشدت تحت تأثير قرار ميدهد .چنين خانوادههايي نيازمند آموزش
و حمايت همهجانبه هستند اين کتاب به زباني ساده و روشن اطالعات ارزشمند پزشکي را درباره
روشهاي تشخيص ،درمان ،نحوة مقابله با عوارض جانبي و کنترل درد ،در اختيار والدين قرار ميدهد.
همچنين کتاب حاوي فصلهاي آموزندهاي درباره رژيم غذايي مناسب و راهکارهايي بهمنظور کاهش
مشکالت رواني ،خانوادگي و اجتماعي است .کتاب در  10فصل اطالعات وسيعي را به اين شرح در
اختيار والدين قرار ميدهد :ماهيت بيماري سرطان و انواع آن؛ روشهاي تشخيص سرطان؛ صحبت
کردن با فرزند درباره بيمارياش؛ انواع درمان و عوارض جانبي آنها؛ جلوگيري از عوارض جانبي درمان
سرطان؛ مديريت و دستور غذايي؛ روشهاي جلوگيري و تسکين دردهاي سرطان؛ ارائه راهکارها؛
روشهايي براي کمک به اعضاي خانواده بهمنظور تطبيق با شرايط بيمار؛ نحوة پيگيري درمان.
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 .93دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :رفيق خوب يه نعمته (جلد  .)6تهران :سوره مهر،
 256 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :اين کتاب با مقاله «ضرورت وجود متون نمايشي مناسب از حيث جنسيت و مقطع تحصيلي
در مدارس» آغاز ميشود و در ادامه به پنج متن نمايشي ميپردازد« :نام نيک يا النة کالغ»« ،رفيق
خوب يه نعمته!»« ،فرار از مزرعه»« ،آن شب ستاره باريد» و «پشيماني» .اين نمايشنامهها که از متون
کهن و جديد ادبيات فارسي اقتباسشدهاند براي اجرا در مدارس مناسباند و با پيشنهادهاي خوبي براي
بازيگري و کارگرداني نمايش و تحليل کوتاهي درباره آنها همراهاند .در پايان ،نويسنده با انتخاب و
طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمايشنامه ،مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمايش و
تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم آورده است.

 .94رنگكاري با پيستوله .امير نظري .تهران :فدك ايساتيس 152 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :صنايع چوب
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :صنايع چوب ،رنگکاري با پيستوله ،مواد رنگي ،رنگهاي آبي ،اسپري کردن،
مواد رنگي افشانهاي
* چکيده :در نجاري عمليات «رنگکاري» يکي از بزرگترين دغدغههاست و کتاب حاضر با
اطالعات جامع خود در شش فصل ،ضمن معرفي بهترين مادة رنگي ،به رفع اين دغدغهها ميپردازد.
در فصل اول ابتدا مواد رنگي را معرفي ميکند و بعدازآن استفاده از رنگهاي آبي را مطرح ميسازد.
در فصل دوم ،مجموعه عمليات سنبادهزني را شرح ميدهد .فصل سوم رنگکاري با پيستوله را بيان
ميکند .در فصل چهارم به اسپري کردن ميپردازد .مواد رنگي افشانهاي و سهگام اصلي در داشتن يک
پوشش رنگي بينقص ،مباحث فصلهاي پنجم و ششم کتاب را تشکيل ميدهند .در اين کتاب معادل
واژهها از کتاب اصلي نيز آورده شده است تا خواننده در صورت لزوم واژهها را بهتر بررسي کند .با توجه
به چاپ تکرنگ اين کتاب ،تصاوير رنگي در سيدي ضمیمه کتاب آورده شدهاند.
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 .95دانشفرد ،كرماله .روش بررسي و تحليل مسائل مديريت .تهران :صفار 254 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :مدير
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش مديريت ،مديريت دولتي ،تحليلگر ،تحليل و حل مسئله ،روشهاي
بررسي مسئله
* چکيده :در بررسي و تحليل هر مسئله ،چهار مرحله اساسي طي ميشود :در مرحله اول ،اطالعات
موردنیاز گردآوري و بهصورت تعریفشدهای طبقهبندي و سپس ارزيابي ميشود .نتیجه اين مرحله
«شناسايي مسئله» است .در مرحله دوم ،تحليلگر سؤالهايي درباره پدیده موردبررسی مطرح ميکند.
در مرحله سوم ،تحليلگر به دنبال گزينههايي است تا مسئله را حل کند .در مرحله چهارم نيز او تصميم
نهايي خود را در مورد پديده و راهحل نهايي آن اتخاذ ميکند .در اين کتاب سعي شده است ،ابتدا
اهميت مسئله و واژهشناسي مربوط به مهارت حل مسئله موردبحث قرار گيرد و سپس با معرفي فرايند
حل مسئله ،نقش روشها و بينشها در شناسايي مسائل و تحليل موقعيتها موردبررسی قرار گيرد
و الگوهاي تحليل و بررسي مسئله مديريتي ارائه شوند .چگونگي شناسايي مسائل عمومي و بررسي
ماهيت مسائل مديريت دولتي ازجمله مباحثي هستند که در اين کتاب به آنها پرداختهشده است.

 .96دولي ،كيم اي  /ليندنر ،جيمز .آر  /دولي ،لري .ام .روشهاي پيشرفته در آموزش از دور.:
سونيا موسي رمضاني ،سكينه محمد يوسفي .تهران :آواي نور 328 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش از راه دور ،نظريههاي يادگيري ،حيطههاي يادگيري ،مديريت برنامه
آموزشي ،دورههاي آموزشي
* چکيده :آموزش از راه دور در ايران براي اولين بار در سال  1350در دانشگاه ابوريحان بيروني به
شکل آموزش مکاتبهاي ارائه شد و مراحل رشد خود را طي کرد .آموزش از راه دور روشي براي آموزش
افراد جامعه به کمک فناوري و اينترنت است .در اين کتاب ،به موضوع روشهاي پيشرفته در آموزش
از دور پرداخته ميشود که رويکردها و شيوههايي را براي مدرسان و مديران ارائه ميدهد .قابليتهاي
آموزش از دور ،نظریه يادگيري بزرگساالن ،تفاوتهاي يادگيرندگان ،مشارکت يادگيرندگان
بزرگسال ،الگوهاي طراحي آموزش ،حيطههاي يادگيري ،موضوعات يادگيري ،ارزشيابي يادگيرنده
محور و فنون تسهیل سازی ،کاربرد ويديو در دورههاي آموزشي از دور و مديريت برنامه و دوره آموزشي
اهم عناوين اين کتاب هستند.
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 .97باكت ،استفان .روشهای تدريس خالقيت .مهران فرجاللهي ،سونيا موسي رمضاني .تهران:
آواي نور 272 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،روشهاي تدريس ،بازي و فعاليت
* چکيده :خالقيت نگرشي است که مجموعهاي از فرايندهاي ذهني ،همچون بازيگوشي ،کنجکاوي،
حساسيت فوقالعاده ،خودآگاهي و استقالل را درهم ادغام ميکند .خالقيت ارتباط برقرار کردن بين
انديشهها و نگاه کردن به آنها از زواياي مختلف بهعنوان عادتي فکري است .مهمترين هدف نویسنده
موضوع اين کتاب ارائه روشهاي تدريس مبتني بر خالقيت بوده و در آن  120ايده درزمینه روشهاي
تدريس خالق ارائه کرده است .کتاب در بخش اول مخاطبان را با شماي کلي خالقيت آشنا ميسازد ،و
در بخشهاي دوم و سوم ساخت محيط خالقانه و جعبهابزار فکر را مطرح ميسازد .بازيها و فعاليتها،
سرفصلهاي بعدي کتاب هستند که مجموع ًا زمینه ايجاد خالقيت را فراهم ميکنند .طبق مطالب
کتاب ،معلم و استاد نبايد برنامههاي آموزشي را صرف ًا به ارائه درس منحصر کنند ،بلکه بايد امکانات
مناسبي بهمنظور پرورش خالقيت افراد ارائه دهند .همچنين ،معلم و استاد بايد از آزادي عمل برخوردار
باشند تا بتوانند بهمنظور پرورش خالقيت ،از حداقل زمان ،حداکثر استفاده را ببرند.

 .98چتري ،شهربانو .روشهاي نگهداري غذاها ،ميوهها و سبزیها .تهران :سفير اردهال،
 84 ،1391ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نگهداري غذاها ،آموزش آشپزي ،آشپزخانه
* چکيده :يكي از دغدغههاي خانوادهها ،نگهداري غذاها ،ميوهها و سبزيهاست .شیوه اجرايي
صحيح نگهداري مواد غذايي ،سبب خواهد شد كه استفاده از اين نوع غذاها در مدتزمان تعیینشده
انجام گيرد .اين كتاب كه موضوع آنهم نگهداري غذاها ،ميوهها و سبزيهاست ،روشهاي نگهداري
از آنها را تشريح ميكند .خشککردن مواد غذايي ،منجمد كردن ،استريل كردن حبوبات ،پخت
حبوبات ،خشککردن سبزيها و نكاتي در مورد آشپزخانه ،بخشي از مطالب اين كتاب هستند.
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 .99ريسر ،رابرت  /جان وي ،دمپسي .روندها و مباحث نوين در طراحي و فناوري آموزشي.
محمدرضا وحداني اسدي ،حسين اسكندري ،داريوش نوروزي .تهران :آواي نور 560 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تاریخچه طراحي ،تاریخچة فناوري آموزشي ،مديريت آموزشي
* چکيده« :فناوري آموزشي» عبارت است از :نظريه و عمل طراحي ،توليد ،اجرا ،مديريت و ارزشيابي
فرايندها و منابع يادگيري و اين کتاب کوشيده است تصويري روشن از حوزة طراحي و فناوري آموزشي
در هفت بخش با اين عنوانها ارائه دهد :نظريهها و الگوهاي يادگيري و آموزش؛ ارزشيابي ،اجرا و
مديريت پروژهها و برنامههاي آموزشي؛ فناوري عملکرد انساني؛ موضوعات و گرايشها در موقعيتهاي
گوناگون؛ پيدا کردن کاري مرتبط با طراحي و فناوري آموزشي و موفقيت در آن؛ جهتگيريهاي جديد
در طراحي و فناوري آموزشي.

 .100مميز ،مرتضي .روي جلدهاي مرتضي مميز .تهران :كتاب آبان 320 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مرتضي مميز ،طرح جلد ،آموزش هنر ،متخصص گرافيک
* چکيده :مرتضي مميز بر اساس روشي منظم با ساختاري هندسي کار ميکرد .او ناشران را به
قبول سلیقه طراحان گرافيک واميداشت و در گفتوگوهاي دوجانبه و گاه با زبان تحکم و يکجانبه،
حضور طراح گرافيک را در نشر الزامي ميدانست .با تالش او بود که براي نخستين بار نام طراح
گرافيک در شناسنامه کتابها و نشريات مطرح شد .کتاب حاضر ،نگاهي کلي به طراحيهاي روي
جلد دارد .اين کتاب گرافيستي را معرفي ميکند که طي حدود نيمقرن ،ذهنيت و روشي ثابت را با
تأثيرپذيري از پيشرفت فناوري بهکار بسته است .کتاب در هفتمين سالگرد شادروان مرتضي مميز
انتشاریافته و طراح گرافيک آن ساعد مشکي است.
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 .101كاري ،آنتوني .زندگي بدون درد .فاطمه كاظمي بید هندی .تهران :نظري 296 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :زندگي بدون درد ،درمان درد بدن ،آموزش پزشكي ،تمرينات ورزشي ،فعاليت بدن
* چکيده :هرگاه احساس درد كنيد ،به تنها چيزي كه ميانديشيد ،رهايي از اين درد است .در اين
كتاب ،تالش مؤلف بر اين بوده است كه تمام دانش و تجربه خود را صرف تهيه و ارائه برنامهاي براي
زندگي بدون درد كند .با خواندن اين كتاب ،مخاطبان نهتنها با ابزار الزم براي رهايي از دردآشنا خواهند
شد ،بلكه براي سالم نگهداشتن بدن خود در بقیه عمر ،از دانش و اطالعات كافي نيز بهرهمند خواهند
بود .كتاب حاضر دو بخش دارد .بخش اول آن فعاليت و عملكرد بدن ما را تشريح ميكند و بخش دوم
به ما كمك خواهد كرد تا فلسفه اولیه عملكرد بدن را در شرايط منحصربهفرد خود اعمال كنيم و اين
ما را در مسير رهايي از درد به جلو ميراند .در اين مرحله بايد نوع بدن و نوع كار خود را مشخص كنيم
و سپس به سراغ تمرينات بدني و ورزشي متناسب با آن برويم.

 .102رانكل ،هال ادوارد  /رانكل ،جني .كليدهاي همسران موفق :زندگي مشترك بدون فرياد.
اكرم قيطاسي .تهران :صابرين 277 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :زندگي مشترک بدون فرياد ،رفتار زناشويي ،مديريت خانواده
* چکيده :کتاب «زندگي مشترک بدون فرياد» يکي از کتابهاي مجموعة «کليدهاي همسران
موفق» است .اين مجموعه ميکوشد با نگاهي کاربردي به نيازها و مسائل زندگي مشترک ،چه در
مرحلة انتخاب همسر و چه در دوران پس از ازدواج ،راهنماي زندگي مشترک انسانها باشد .انسانهايي
که ميتوانند در زندگي مشترک زناشويي خود ،اصل را بر حفظ آرامش ،رشد کردن و صميميتر شدن
بگذارند و در بقا و تداوم آن نيز بکوشند .اين کتاب که در سه بخش تدوینشده است ،به خوانندگان
ميآموزد :اگر بر خودتان کنترل نداريد ،نميتوانيد ارتباط برقرار کنيد .اگر در قسمتي از راهحل نباشيد،
قسمتي از مشکل هستيد! براي آنکه به سمت هم حرکت کنيم ،بايد از خودمان بيرون بياييم .صميميت
هميشه با يک «من» شروع ميشود ،و ..يادگيري ارتباط با ديگران به شیوه آرام ،در اختيار گرفتن
واکنشهاي عاطفيتان بدون در نظر گرفتن رفتار ديگران ،يادگيري تمرکز بر خود و مراقبت از خودتان
براي مصلحت دنيا ،توصيههاي «بدون فرياد» اين کتاب براي خوانندگان است.
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 .103صناعيها ،عليرضا .سازههاي بتني .تهران :بینالمللی گاج 304 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :عمران
* گرايش  /رشته :ساختمان
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :سازههاي بتني ،بتنآرمه ،مصالح در بتن
* چکيده :بتن در حقيقت نوعي مصالح مصنوعي است که داراي مقاومت فشاري قابلقبول و مقاومت
کششي پايين است .به دلیل ضعف مقاومت کششي بتن ،ایده بتن مسلح ابداعشده است که در آن
براي جبران ضعف کششي از فوالد استفاده ميشود .مؤلف کتاب «سازههاي بتني» ميگويد به دلیل
فقدان مرجع ملي براي درس سازههاي بتن مسلح ،کتاب حاضر تدوینشده است .کتاب در نه فصل
مجزا به اين عناوين پرداخته است :خصوصيات مصالح در بتنآرمه و روشهاي طراحي؛ بررسي رفتار
مقاطع خمشي و طراحي آنها؛ طراحي تير تحت برش؛ طراحي تير تحت پيچش؛ تحليل و طراحي
مقاطع تحت بارمحوری؛ پيوستگي فوالد و بتن (طول مهاري و وصله ميلگرد)؛ قابليت بهرهبرداري
(کنترل ترک ،خيز و ارتعاش)؛ تحليل و طراحي دالها و پيها در هر فصل ابتدا مطالب آموزشي مربوط
به آن فصل با تکیهبر مفاهيم موجود در درس سازههاي بتن مسلح و ارائه مثالهاي تأليفي مرتبط
بیانشده است .درنهایت ،آزموني براي بررسي ميزان تسلط مخاطب روي مطالب فصل موردمطالعه
ارائهشده است.

 .104كريسپ ،پيتر .شكسپير .رضا دادويي .تهران :سبزان 128 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آثار شکسپير ،زندگینامه شکسپير ،نمایشنامهنویسی ،آموزش هنر
* چکيده :يکي از مزيتهاي فراگيري تاريخ گذشتگان ،درواقع استفاده از تجربيات همهکسانی است
که پيش از ما زندگي کرده و رنج و زحمتي را براي کسب تجربه ،متحمل شدهاند .ما با بهرهگيري از
تجربيات گذشتگان ،تواناييهاي خودمان را افزايش ميدهيم .کتاب حاضر ،با بيان تاریخچه زندگي
شکسپير ،اطالعات قابلتوجهی درباره اوضاع اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي آن زمان به
مخاطب ميدهد .درواقع ميکوشد با شرح شاخههاي گوناگون علم و تاریخ در زمان شکسپير دانش
مخاطب را افزايش دهد.
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 .105فراتس ،دلورس .دنياي هنر :شمعسازي ( 9شمعهاي فانتزي و معطر) .اكرم ذاكري .تهران:
بینالمللی حافظ 60 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :هنرهاي دستي ،شمعهاي تزئيني ،ساخت شمع ،آموزش هنر
* چکيده :شمعهاي معطري که از بيرون خريداري ميشوند ،بهمحض روشن شدن عطرشان کاهش
مييابد يا در همان مرحله ابتدايي ،عطر آنها پخش ميشود .بنابراين ميشود به اينگونه شمعها عطر
موردعالقه خود را اضافه کرد و از عطر آنها تا آخرين حوضچه موم استفاده کرد .اين کتاب طرز ساخت
و مواد موردنیاز انواع شمعهاي ساده و معطر را به کمک تصويرهاي رنگي براي عالقهمندان شرح
ميدهد .در پايان شرح ساخت هرکدام از شمعها ،زير عنوان «نکتههاي خواندني» ،اطالعات مفيدي
به خوانندگان ارائه ميشود.

 .106دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :شهر بی گدا (جلد  .)22تهران :سوره مهر،
 256 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب با مقاله «ضرورت وجود متون نمايشي مناسب از حيث جنسيت و دوره تحصيلي در
مدارس» آغاز و با نوشتار «نقش هنر نمايش در آزمايشگاهها» به قلم دکتر ناظرزادهکرماني وارد
مبحث تخصصي نمايش و تئاتر ميشود .در ادامه ،با پنج متن نمايشي« :شهر بی گدا»؛ «اشتباه کوچک،
تنبيه بزرگ»؛ «شادي محلة کوچک تو»؛ «زرنگي»؛ «راهنمايي خزانه» نيز آشنا ميشويم.
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 .107گروه مولفين بنياد  ICDLايران .صفحه گسترده ( . )EXcel 2013تهران :مدرسه،1392 ،
 168ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم كاردانش ،دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،آموزش اكسل ،ICDL ،اكسل 2013
* چکيده :بهترين مزيت برنامه اكسل اين است كه اگر تغييري در اعداد ايجاد كنيد ،آنگاه مجموع
اعداد و محاسبات نيز بهطور خودكار تغيير ميكنند و بهروزرسانی ميشوند .اين كتاب كه از مجموعه
«كتابهاي آموزش استاندارد بينالمللي برنامه درسي  »ICDLمحسوب ميشود به برنامه اكسل
 2013اختصاص دارد كه در آن ضمن آموزش جامع ،به قابليتهاي اين برنامه نيز اشارهشده است .يكي
از ويژگيهاي اين كتاب ارائه نكتههاي آموزشي است كه مخاطب را به درك بهتر و عميقتر واميدارد.

 .108مكنب ،مگي .طراحي با الگوهاي طبيعي .سارا سادات تجاره .تهران :فرهنگسراي
ميردشتي 152 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش طراحي ،زيباييشناسي ،حسگرايي طبيعت
* چکيده :کتابي که طرح روي جلد آن را پيشرو داريد ،به بررسي و روشنسازي روابطي در طبيعت،
هنر ،علم ،اقتصاد ،فلسفه ،فناوري و طراحي ميپردازد .اين کتاب به گفته مؤلف ،به مردم کمک ميکند
تا هميشه به خاطر بسپارند ،مادامیکه روي اين سياره هستند ،ميتوانند با ايجاد مفاهيم زيبا در روند
زندگي انسان دخيل باشند .بهعالوه ،ضمن دادن آگاهي بيشتري درباره طبيعت به مخاطب ،در دو بخش
و نه فصل ،اصل زيباشناسي و آئين طبيعت را زير اين عنوانها شرح ميدهد :زيباييشناسي؛ راهکار
طبيعت براي طراحي اخالقي؛ پويايي طبيعت؛ حسگرايي طبيعت؛ ساخت زيبايي و نمادها و موقعيت
طبيعي .مطالب کتاب در هر مبحث با تصويرهاي رنگي و تمرين همراه هستند.
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 .109مانو ،ام .موريس .طراحي ديجيتال (مدار منطقي) .مجتبي لطفيزاد .تهران :صفار،1392 ،
 584ص
* گروه آموزشي :برق
* گرايش  /رشته :الكترونيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :طراحي ديجيتال ،مدار منطقي ،اعداد دودويي ،گيتهاي منطقي ،مدارات ترتيبي،
مدلهاي HDL
* چکيده« :سيستم ديجيتال» عبارت است از مجموعه مدولهاي ديجيتال متصلبههم .براي
فهميدن طرز عمل هر مدول ديجيتال ،داشتن دانش پايهاي در مورد مدارات ديجيتال و تابع منطقي
آنها ضروري است .هفت فصل اول کتاب حاضر ،ابزارهاي پایه طراحي ديجيتال ،از قبيل ساختارهاي
گيت منطقي ،مدارات ترکيبي و ترتيبي ،و افزارههاي منطقي قابلبرنامهریزی را ارائه ميدهند .فصل 8
طراحي ديجيتال را در سطح انتقال ثبات ( ،)RTLبا استفاده از یکزبان توصيف سختافزار ()HDL
مدرن معرفي ميکند .فصل  9متن را با تمرينات آزمايشگاهي با استفاده از مدارات ديجيتال به پايان
ميبرد .سيستمهاي ديجيتال داراي چنان نقش برجستهاي در زندگي روزمره ما هستند که دوره اخير
فناوري را «عصر ديجيتال» ناميدهايم .اين سيستمها در ارتباطات ،مراودات تجاري ،کنترل ترافيک،
هدايت سفينههاي فضايي ،درمان پزشکي ،اينترنت و فعاليتهاي تجاري ،صنعتي و علمي بهکار ميروند.
 .110انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران .طراحي گرافيك (مجموعه مقاالت ،شماره سه).
تهران :كتاب آبان 224 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران ،آموزش هنر ،کتاب ارديبهشت ،مقالههاي
پژوهشي طراحان گرافيک
* چکيده :کتابي که طرح روي جلد آن را پيشرو داريد ،حاوي گزیده مقالههايي تحت عنوان
«کتاب ارديبهشت  »3است .اين مقالهها طي سومين فراخوان پژوهشي طراحي گرافيک ايران از
سوي «انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران» ارائهشده است .انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران
بهمنظور گسترش مباحث نظري طراحي گرافيک ايران تاکنون ،سه دوره «نشان ارديبهشت» را برگزار
کرده است .عنوانهاي مقاالت اين مجموعه به اين شرحاند :قواعد تايپ؛ قلمهاي خوشنويسي و
طراحي حروف معاصر فارسي؛ تعريف تايپوگرافي؛ رابطة اصول تجسمي در تايپوگرافي؛ آثار چاپ سنگي؛
پيگيري حرکت چشم ،خانواده حروف؛ نگاهي به ظرفيتهاي تصويري سیاهمشقهای نستعليق در
تايپوگرافيمعاصر.
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 .111افشاري ،هدي .طراحي مجموعه مسكوني همساز با اقليم نواحي گرم و نيمه
مرطوب ايران .تهران :طحان 144 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :طراحي اقليمي ،خرمشهر ،طراحي ساختمان ،معماري سنتي
* چکيده :طراحي ساختمانها بر اساس اصول معماري ،همساز با اقليم هر منطقه ،عالوه بر ايجاد
آسايش حرارتي در فضاي داخلي ساختمان ،سبب کاهش مصرف سوخت و مهمتر از آن ،سالمسازي
محیطزیست خواهد شد .اين امر در مناطقي همچون استان خوزستان و بهويژه شهرستان خرمشهر که
يکي از گرمترين و حادترين مناطق اقليمي کشور و داراي شرايط آبوهوای بحراني است ،اهميت دوچندان
مييابد .نتايج تحقيقات نشان ميدهد که در صورت بيتوجهي به مسائل اقليمي در طراحي ساختمانهاي
اين منطقه ،استفاده از تأسيسات کنترلکننده فضاهاي داخلي در اکثر مواقع سال ضرورت مييابد .کتاب
حاضر پژوهشي توصيفي  -تحليلي است ،براي دستيابي به اصول طراحي مسکن در اقليم گرم و نيمه
مرطوب ايران که بيشتر در استان خوزستان و شهرهاي اهواز ،آبادان و خرمشهر به چشم ميخورد ،صورت
گرفته است .در اين ميان ،سرفصلهاي کتاب بيشتر به محوريت شهر خرمشهر تنظیمشدهاند .از ميان
شهرهاي خوزستان ،خرمشهر به دليل داشتن تمامي شرايط آب و هوايي بحراني بهعنوان نمونه موردي
انتخابشده است .پس از تحليل و بررسي شرايط آب و هوايي ،نقاط ضعف و قوت ،و نيز مسکن سنتي
خرمشهر ،راهکارهاي الزم براي برقراري آسايش حرارتي در اين نواحي از ايران استنتاج شده است.
 .112حسينپور ،علی .طراحي مهدکودک با نگاهي به تقدس در معماري ايراني .تهران:
طحان 264 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :کودک و هنر ،کودک و معماري ،فضاي معماري اسالمي
* چکيده :فضاي زندگي کودک بايد موجب باروري جسمي ،فکري ،احساسي و اجتماعي او شود.
بهخوبي پيداست که معماري ميتواند نقش بسزايي در تحقق اين امر داشته باشد .ساختن فضاي مناسب
براي کودکان ،مؤثرترين نقش را در آسايش بخشي به محيط رشد جسمي و روحي آنان دارد .مدارس نيز
مانند بناهاي ديگر ،تحت تأثير عوامل مختلفي نظير عوامل جغرافيايي ،اقليمي ،مصالح ،فناوري عملکرد
و عناصر ويژه شکلگرفتهاند .مدارس ازجمله فضاهاي معماري هستند که برابر با خصوصيات جغرافيايي
و آب و هوايي هر منطقه احداث ميشوند .يکي از عوامل مؤثر تربيتي در آموزشوپرورش ،سبک معماري
فضاي مدرسه و مهدهاي کودک است .کتاب حاضر نيز به اين مهم پرداخته است .پنج فصل کتاب،
بافت معماري نوين ،ضرورت تقدس و معماري اسالمي در فضاي آموزشي ،رويکرد فضاهاي هنري در
مهدکودک ،و بررسي فضاهاي هنري و معماري در مهدکودک را شرح ميدهند.
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 .113آرمان ،والتر .طراحي و نقشهكشي مبلمان چوبي .مراد سليمي ،داود توبهخواه فرد ،امير
نظري .تهران :فدك ايساتيس ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :صنايع چوب
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :صنايع چوب ،طراحي و نقشهکشي مبلمان چوبي ،مبلسازي ،کابینت سازی،
معماري داخلي خانه
* چکيده :طراحي و ترسيم نقشههاي استاندارد مبلمان ،مستلزم آگاهي از اطالعاتپایه در طراحي و
نقشهکشي است .آشنايي با ابزارهاي نقشهکشي و روش کاربرد صحيح آنها در مراحل اوليه ،به کاربر
کمک خواهد کرد مهارت خود را ارتقا دهد .اين کتاب پوششدهنده مطالب آموزشي جديدي است و
کمک خواهد کرد تا هنرآموزان و کاربران رشته صنايع چوب ،طراحيها و نقشههاي مبلمان چوبي را بر
اساس استانداردهاي معرفیشده مبلمان فراگيرند .همچنين ،در اين کتاب مطالب و نکات فني به روز
شدهاند .لذا کارآموزان ميتوانند پس از پايان آموزش به آساني تمرينات دادهشده را انجام دهند .اين کتاب
براي آموزش در هنرستانهاي فني ،مراکز آموزش فنيوحرفهاي و صنايع مبلمان از ارزش و اهميت
زيادي برخوردار است .بهطورکلی ميتوان گفت که کتاب «طراحي و نقشهکشي مبلمان چوبي» خودآموز
روان و ساده برای کساني است که قصد دارند ،به صنعت مبلمان و صنايع چوب وارد شوند .همچنين ارائه
سؤاالت در پايان هر فصل ،کارآموز را براي ورود به کالسهاي درس در مراحل متفاوت آماده ميسازد.
 .114نمايشگاه خوشنويسي طلوع مهر .طلوع مهر (آثار استادان معاصر خوشنويسي ايران) .تهران:
كتاب آبان 276 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آثار خوشنويسان ايران ،آموزش خوشنويسي
* چکيده :كتاب «طلوع مهر» ،آثار استادان معاصر خوشنويسي ايران است كه از نمايشگاه «طلوع
مهر» كه بدان مناسبت در «مؤسسه فرهنگي هنري صبا» برگزار شد ،موفق به دريافت گواهینامه
استادي شدهاند .آثار مندرج در اين كتاب بخشي از هنرنماييهاست كه به شيوههاي قديم و جديد و با
عنايت به اصول خوشنويسي درخشيدهاند .كتاب حاوي انواع آثار به سبكهاي خطهاي نستعليق ،ثلث
و نسخ است كه در قالب قطعه ،سياهمشق ،چليپا ،خط و نقاشي و كتابت به نگارش درآمدهاند.
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 .115دنياي هنر :غذاهاي برياني .فريده جهانگيري .تهران :نيكبن 84 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش آشپزي ،غذاهاي گوشتي ،غذاهاي برياني ،انواع سس و چاشني
* چکيده :کتابي که تصوير روي جلد آن را مالحظه ميکنيد ،ضمن ارائه تصاوير رنگي ،از آماده
کردن انواع غذاهاي برياني و تکنيکهاي کبابي کردن و طرز نگهداري آنها را شرح ميدهد .برخي از
مطالب کتاب عبارتاند از :برياني کردن مرغ و ماکيان؛ آماده کردن گوشت دندة بره و طرز کباب کردن
آن؛ انواع عصارهها؛ بوقلمون کبابي؛ اردک کبابي با سس پرتقال؛ قرقاول کبابي؛ گوش برة برياني؛ دندة
کبابي گوساله؛ فيلة کبابي گوساله؛ رولت گوشت گوساله .در پايان کتاب دوستداران علم آشپزي با
انواع سس و چاشني نيز آشنا ميشوند ،و طرز تهیه آنها و مواد الزم براي هرکدام را هم فرامیگیرند.

 .116دريايي ،محمد .غذاي سالم ،غذاي ارگانيك .تهران :سبحان نور 272 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :غذاي سالم ،غذاي ارگانيك ،كشاورزي ارگانيك ،آموزش بهداشت
* چکيده :اولين و اصليترين هدف در كشاورزي ارگانيك حفظ و صيانت از خاك است ،زيرا خاك
منشأ غذاي انسان اعم از نباتي و حيواني محسوب ميشود .كتاب حاضر كه به نقش محوري تغذیه
طبيعي و ارگانيك در تأمين سالمتي توجه دارد ،در فصل اول تاریخچه غذاهاي ارگانيك ،فوايد اين
غذاها ،و معيارهاي تشخيص غذاي ارگانيك را بازگو ميكند .در فصل دوم كه كشاورزي ارگانيك
(زيستي) را شرح ميدهد ،اين مباحث را دنبال ميكند :انواع كشاورزي (كشاورزي متعارف ،پايدار ،آبي،
حفاظتي ،طبيعي و)..؛ اهداف اصلي كشاورزي زيستي؛ علل رفتن به سمت كشاورزي ارگانيك؛ محصول
ارگانيك؛ كود زيستي؛ كود بيولوژيك .اصول كشاورزي ارگانيك ،نهادينه كردن بازار محصوالت سالم و
ارگانيك ،گرايش به كشاورزي ارگانيك ،خاك و آب سالم ،ضرورت توليد گوشت مرغ ارگانيك ،نگرشي
تحليلي به ترويج و توسعه كشاورزي ارگانيك و...
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 .117ادواردز ،لينزي  /كراكر ،سوزان .فرايندهاي روانشناختي در كودكان ناشنوا .علي
مشهدي ،زهرا حسينزاده ملكي ،فاطمه كشوري .تهران :آواي نور 240 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،مربي كودك ،والدين
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش کودکیاری ،ناشنوايي در کودکان ،کاشت حلزون ،وسايل کمکشنوايي،
شنواييسنجي ،آزمون رفتاري
* چکيده :ناشنوا يا سختشنوا بودن تجربهاي است که نهتنها به ايجاد مشکالتي در فضاي
ارتباطي فرد ميانجامد ،بلکه ميتواند باعث ايجاد فرايندها و يا مشکالت روانشناختي خاص در وي
شود .تا کنون در کشور ما کتابهاي متعددي توسط استادان و پژوهشگران حوزة کار با کودکان ناشنوا
بهمنظور استفاده متخصصان ،دانشجويان و والدين تأليف يا ترجمهشدهاند .در اکثر اين کتابها عمده
مطالب به مباحث پزشکي ،زيستي و آموزشي اختصاص دارد و کمتر به مسائل روانشناختي اين
افراد توجه شده است .در کتاب حاضر که مجموعه مباحث آن را در هفت فصل ميخوانيد ،دو تن از
روانشناسان باليني متخصص در حوزة کار با کودکان ناشنوا ،با رويکردي مستند و مبتني بر شواهد و با
تأکيد ويژه بر برخي از مهمترين ويژگيهاي روانشناختي کودکان ناشنوا ،سعي کردهاند تا حدودي اين
خأل را جبران کنند .يکي از مهمترين اهداف اين کتاب ،ارائه نظريات روانشناختي کاربردي در مورد
روشها و فنون مفيد در کار با کودکان ناشنوا بوده است .تجربههاي ناشنوايي در کودکان ،اختاللهاي
رفتاري و هيجاني ،خودپنداره ،عزتنفس و تحول هويت ،مشکالت خاص يادگيري ،اختاللهاي
ارتباطي ،و کاشت حلزون در اطفال ،سرفصلهاي کتاب هستند .اين کتاب ميتواند منبعي مفيد براي
درسهاي رشتههاي روانشناسي و تعليموتربيت باشد.

 .118زارعي ،مهدي .فرهنگنامه طاليي ورزش .تهران :طاليي 320 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :فرهنگنامه طاليي ،فرهنگنامه ورزش
* چکيده :این كتاب ،ورزش دوستان را با تاريخچه ،ابزارها و وسايل ،مقررات و چهرههاي مشهور
بيش از صد رشته ورزشي در سراسر جهان آشنا ميكند و اطالعات ارزشمندي درباره افتخارات
ورزشكاران و تيمهاي كشورمان در اين رقابتها در اختيار آنان قرار ميدهد .در اين كتاب توضيحات
مربوط به هر رشته ورزشي با عكسها و طرحهاي گرافيكي همراه است و مطالب خواندني در  17فصل
گنجاندهشدهاند .عنوانهاي برخي فصلها ازاینقرارند :ورزش دوران باستان؛ ورزشهاي مادر؛ مسابقات
زمستاني؛ رشتههاي تيمي؛ مسابقه با اسلحه؛ ورزش با وسايل نقليه؛ هوانوردي؛ مسابقات معلوالن.
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 .119لطفي ،عليرضا  /مسجدي ،حسين .فرهنگواره گرمابه .تهران :كتاب آبان 436 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :فرهنگواره گرمابه ،معماري گرمابه ،تأسيسات گرمابه ،گرمابههاي ايران ،آموزش
معماري و نقشهکشي
* چکيده :گرمابه عمومي ،جلوهاي از بهترين و هنرمندانهترين آثار هنري اين سرزمين است که
در ادبيات داستاني ،نگارگريها و معماري ویژگی و نقش مؤثري را ايفا ميکند .کتاب حاضر در پي
آن است که اين بنا را از وجوه گوناگون و مناظر و مراياي مختلف آييني ،جامعهشناسي ،ادبي ،هنري
و فرهنگي بکاود و پاسخي هرچند ناقص به پرسشهاي نسل جديد که غالب ًا تصويري از رايجترين
فضاهاي پرکاربرد ديروز  -حمام -ندارند ،داده باشد ،کتاب زير سرفصلهايي همچون گرمابه درگذر
زمان ،گرمابه از منظر اديان ،معماري گرمابه ،گونهشناسي گرمابه ،تأسيسات گرمابه ،تزئينات و آرايههاي
گرمابه ،اطالعات مفيدي در اختيار خوانندگان قرار ميدهد.

 .120دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :فقط به فكر خودت نباش (جلد  .)8تهران:
سوره مهر 256 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب حاضر در کنار مقاله «انواع نمايش عروسکي»  -که اطالعات مناسبي در اختيار
هنرآموز و مخاطب هنرجو ميگذارد -پنج متن نمايشي را نيز ارائه ميدهد« :فقط به فکر خودت
نباش»؛ «چه کسي اشتباه کرد؟»؛ «بايد کاري کرد»؛ «بهانهجو»؛ «شاهدان پرنده» .اين نمايشنامهها
که از متون کهن و جديد ادبيات فارسي اقتباسشدهاند ،عالوه بر تمرينات کالسي رشتههاي هنري،
براي اجرا در مدارس هم مناسباند.
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 .121مالودزوف ،فيليپ .فيزيولوژي تنيس روي ميز .فرشيد كوكبي .سنندج :علمي كالج،1392 ،
 134ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش تربيتبدني ،فعاليت جسماني ،فيزيولوژي تنيس ،تمرينهاي هوازي،
تغذيه و ورزش
* چکيده :انرژي الزم براي انقباض عضالت از مصرف مولکول  ATPدر داخل عضله حاصل ميآيد.
مقادير کمي از اين مولکولها در داخل عضله وجود دارند که خيلي سريع مصرف ميشوند .اگر اين
مولکولها بازسازي نشوند ،هيچ فعاليت جسماني سريعي امکانپذير نخواهد بود .کتاب «فيزيولوژي
تنيس روي ميز» به انواع فعاليتهاي جسماني ميپردازد و در آن مخاطب با سيستمهاي انرژي
و آمادگي جسماني زير اين عنوانها آشنا ميشود :آمادگي جسماني عمومي؛ تمرينهاي هوازي و
بيهوازي؛ تمرينهاي عضالني (با وزنه)؛ کششهاي وضعيتي .کارتهاي آمادگي جسماني (12
کارت) ،بازيافت و انواع آن ،تغذيه و مواد نيروزا .درمجموع ،اين کتاب راهنماي خوبي براي ورزش
دوستان است .زيرا عالوه بر تشريح به زبان ساده ،از سيستمهاي توليد انرژي از ابعاد مختلف آمادگي
جسماني و روشهاي تقويت و تمرين آنها ،از تصويرهاي آموزشي نيز استفاده کرده است.

 .122دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :قصد دعوا ندارم (جلد  .)21تهران :سوره مهر،
 240 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب در کنار مقاله «انواع نمايش عروسکي»  -که اطالعات مناسبي درباره انواع
عروسکهاي نمايشي ،طرز ساخت ،محدوديتها و توانمنديها در اختيار هنرآموز و هنرجو ميگذارد-
اين پنج متن نمايشي را ارائه ميدهد« :خانهاي بزرگتر»؛ «بخشنده»؛ «قصد دعوا ندارم»؛ «کينة کور»؛
«اينجا دِه من است» .اين نمايشنامهها عالوه بر تمرينات کالسي رشتههاي هنري ،چه به شکل
اجراي تئاتر و چه حیطه ايدهپردازي ،براي اجرا در مدارس نيز مناسباند .در پايان ،نويسنده با انتخاب و
طرح جمالت مناسب درباره موضوع نمایشنامه ارائهشده ،مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمايش و
تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم ميآورد.
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 .123بيباك ،محمد .قلبهاي تا به تا .اصفهان :آموخته 200 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مديريت خانواده ،روابط دختر و پسر ،معاشرت ،روانشناسي روابط دختر و پسر،
حريمشناسي
* چکيده :عملکردها و روابط معمو ًال از باورها نشئت ميگيرند ،زيرا از کسي که باورهاي نادرستي
دارد و خود را اسير روابط نامطلوب کرده است ،بروز هر رفتار نادرستي هم انتظار ميرود .اين کتاب
تحليلگر انواع روابطي است که بين دو جنس پسر و دختر ايجاد ميشود .درواقع سير شروع و سرانجام
روابط دختر و پسر را زير اين عنوانها شرح ميدهد :انواع روابط؛ با چه کسي دوستي کنيم؛ روانشناسي
بلوغ و نوجواني؛ علل شکل گرفتن روابط دختر و پسر؛ افراط در معاشرت؛ پيامدهاي سياسي ـ اقتصادي
روابط آزاد دختر و پسر؛ برخوردها و تماسهاي فيزيکي اتفاقي و محدود؛ آسيبهاي روانشناسي روابط
دختر و پسر؛ شکست عاطفي.

 .124هاسك ،كارين .دنياي هنر :كار با سيم .فريده جهانگيري .تهران :فرين 84 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،هنرهاي دستي ،هنرهاي تزئيني ،تزئينات با سيم
* چکيده :ساليان متمادي است که از سيم براي تزئينات استفاده ميشود .کارهاي سيمي در شروع
قرن بيستم به اوج رسيدند ،ولي توسعة محصوالت پالستيکي و حتي مواد متنوع ديگر ،باعث کاهش
محصوالت سيمي شد .پروژههاي اين کتاب وسايل خانگي و وسايل باغ ،نظير يک توري گل محافظ
غذا ،زیر بشقابی توري و سبد ليوانهاي نوشيدني را پوشش ميدهند .بخش ابزار و وسايل ،تنوع
سيمهايي را که در خانه يافت ميشود ،نشان ميدهد .درحالیکه بخش تکنيکهاي پايه نيز تمام
روشهاي موردنیاز براي ساخت کارهاي سيمي را براي شما توضيح ميدهد .موارد جزئي که کتاب
حاضر ،تحت عنوان کار با سيم ارائه داده ،شامل اين عنوانهاست :جاشمعي؛ جا لیوانی؛ قاب گلدان؛
قاب عکس؛ حاشیه تزئيني بشقاب؛ آويز لباس؛ آويز گل؛ آويز مسواک؛ لوستر؛ روميزي توري؛ جاي
جواهرات؛ سبد و گلدان تزئيني.
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 .125فرجي ،احمد .کاملترین مرجع كاربردي كارور ( PLCدرجه  .)2تهران :نگارنده دانش،
 432 ،1391ص
* گروه آموزشي :برق
* گرايش  /رشته :الكترونيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي و كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آشنايي با رايانه ،الکتروموتورهاي  ،ACسيستمهاي هيدروليک و پنوماتيک،
نرمافزار step7
* چکيده :در «اتوماسيون صنعتي» ،از رايانه براي برنامهريزي  PLCو  DCSها ،مانيتورينگ
خط توليد و يا کنترل فرايند (پروسه) استفاده ميشود .اين کتاب که آن را در  15فصل ميخوانيد،
ميتواند منبع درسي دوره «کارور  PLCدرجة  »2در هنرستانهاي فنيوحرفهاي و ساير مراکز آموزشي
مورداستفاده قرار گيرد .کتاب به زبان ساده و قابلفهم ارائهشده و در پايان هر فصل ،بانک سؤاالت
تستي مربوط به آن فصل نيز آمده است تا شرکتکنندگان در آزمونهاي مختلف ،با نحوة سؤاالت آشنا
شوند و ميزان فهم خود را از مطالب درسي آن فصل بسنجند .کتاب با اين سرفصلها ،مفاهيم را به
مخاطبان خود ارائه ميدهد :آشنايي با الکتروموتورهاي  ACو روشهاي راهاندازي آنها؛ سيستمهاي
عددي و گيتهاي منطقي؛ کنترلکنندههاي منطقي قابلبرنامهریزی؛ آشنايي با سيستمهاي هيدروليک
و پنوماتيک؛ آشنايي با سختافزارPLCS؛ نصب نرمافزار  step7و آشنايي با محيط آن؛ برنامهنويسي
step7؛ مديريت پروژه و عيبيابي و نمونه پروژهاي صنعتي.

 .126جوزف ديويد ،داگالس .كاملترين و سريعترين روش تعليم و آموزش شنا .نسترن
ميرزا خليلي .تهران :نظري 136 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش تربيتبدني ،آموزش شنا ،پرش در آب ،شيرجه ،بازيهاي آبي
* چکيده :كتابي كه چکیده آن را ميخوانيد ،به معرفي يكي از رضايتبخشترين ورزشها ،يعني
«شنا» اختصاص دارد .اين كتاب داراي برنامهاي تنظيمشده و نتيجهبخش به مدت  30روز است كه به
شناگران كمك ميكند ،روند آموزشي نظاممندي را كه آموزش سريع و آسان را تنظيم ميكند ،اتخاذ
كنند .ضمن آموزش تكنيكهاي گوناگون شنا ،نكاتي نيز درباره پرش ،شيرجه و بازيهاي آبي را در
كتاب ميخوانيد.
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 .127متخصصان آكادمي كودكان آمريكا .كتاب جامع سالمت كودك .تقي عضدي .تهران:
تيمورزاده  /طبيب 604 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش کودکياري ،بهداشت و سالمت کودکان ،مراقبتهاي قبل از زايمان،
مراقبتهاي قبل از زايمان
* چکيده« :کتاب جامع سالمت کودک» در  34بخش از طرف آکادمي متخصصان کودکان و آمريکا
منتشرشده است .اين کتاب يکي از معتبرترين منابع درباره سالمت کودکان و منبع موثقي براي والديني
است که مايلاند بهترين مراقبتها را از کودکان خود به عمل آورند .کتاب حاوي اطالعاتي به روز در
زمینه پرورش کودک از لحظه تولد تا آماده شدن او براي ورود به جمع ديگراني است که پيرامون او
حضور دارند .افرادي صاحبنظر و باتجربه در تأليف بخشهاي گوناگون کتاب نقش داشتهاند و نکات
بسيار ارزنده و ظريف کاربردي را که پاسخگوي بسياري از سؤاالت والدين در زمينههاي تغذيه ،تربيت،
نحوة برخورد با مشکل خواب ،بياشتهايي ،خلقوخو ،واکسيناسيون ،فوريتهاي پزشکي و بيماريهاي
شايع دوران شيرخوارگي و کودکي است ،بيان داشتهاند .يکي از ويژگيهاي منحصربهفرد اين کتاب،
پيامهاي آن به پدربزرگها و مادربزرگهاست تا خود را بافرهنگ بچهداري نوين که در بسياري از
موارد ،متناقض بافرهنگ بچهداري سنتي است ،تطبيق دهند.
 .128نيكخواه كاشاني ،ابوالقاسم .كتاب جامع صنايع چوب و كاغذ .مشهد :مشاور توس 696 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :صنايع چوب
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :خواص فيزيکي و مکانيکي چوب ،خشککردن و نگهداري چوب ،ترسيم
اتصالهاي چوبي
* چکيده :این کتاب را در پنج بخش ميخوانيد .در بخش اول کتاب ،مخاطبان با خواص فيزيکي و
مکانيکي چوب زير اين سرفصلها آشنا ميشوند :آشنايي با رنگ و بو و طعم چوب؛ رطوبت ،هم کشیدگی
و واکشيدگي چوب؛ ويژگيهاي مقاومتي چوب؛ وزن مخصوص و جرم ويژة نسبي؛ مقاومت خمشي چوب؛
مقاومت چوب در برابر کشش ،فشار و ضربه؛ تغييرات مقاومتهاي چوب .در بخش دوم ،عالقهمندان با
موضوعاتي همچون خشککردن چوب در هواي آزاد ،خشککردن مصنوعي چوب در کوره ،حفاظت و
نگهداري چوب و حفاظت شيميايي چوب آشنا ميشوند .بخش سوم به شرح محاسبات فني اختصاص
دارد و حرکت ،روشهاي انتقال حرکت و نيرو در ماشينهاي عمومي صنايع چوب ،کار مکانيکي ،محاسبه
توان الکتريکي و کار الکتريکي ماشينهاي صنايع چوب و همچنين روشهاي تعيين زمان انجام کار،
محتواي اين بخش از کتاب را تشکيل ميدهند .در بخش چهارم ،دوستداران اين حوزة آموزشي ،رسم فني
را فرامیگیرند .در اين بخش مخاطبان طرز خواندن اعداد ،حروف و خطوط نقشهکشي ،شیوه هاشورزني
مواد مختلف و چگونگي ترسيم اتصالهاي چوبي را ميآموزند .بخش پنجم کتاب به آزمونهاي سراسري
و دانشگاه آزاد اسالمي سالهاي  1382تا  1389اختصاص دارد.
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 .129شعبانيمقدم ،كيوان  /خزايي ،علي اشرف .كف پاي صاف .تهران :ورزش 104 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :تربیتبدنی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :روشهاي درمان صافي كف پا ،تمرينات ورزشي پا ،كفش و پا
* چکيده :كف پاي انسان در بدو تولد ،به دليل ضخيم بودن ،وجود بالشتك چربي زیر جلد و
همچنين شل بودن مفصل ،بهطور طبيعي صاف است .قوس با افزايش سن در سالهاي نخست
دوران كودكي و در سنين سه تا پنجسالگی تكامل مييابد .اين كتاب كه آن را بهنام «كف پاي صاف»
ميخوانيد ،درصدد آشنا ساختن مخاطبان با اين بيماري و علل بروز آن است .به اين منظور روشهاي
تشخيص كف پاي صاف و نحوة پيشگيري و درمان اين معضل را به حركات ورزشي بيان ميكند.
ناهنجاريهايي كه با كف پاي صاف ارتباط دارند ،روشهاي درمان ،پوشيدن كفش مناسب و تمرينات
ورزشي مواردي هستند كه كتاب به آنها ميپردازد.

 .130عرفاني ،وحيد .كلسترول اضافي .تهران :سفير اردهال 238 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :روشهاي ساده در كاهش چربي خون ،كلسترول خوب ،كلسترول بد ،آموزش
بهداشت
* چکيده :كلسترول (چربي خون) كه بخش اصلي هر سلول است ،مادهاي مومي شكل و شبيه
چربي است كه در غشاي تمام سلولها يافت ميشود .بدن انسان كلسترول موردنیاز خود را بيشتر
در كبد توليد ميكند و مقداري از آن را هم از طريق مواد غذايي دريافت ميدارد .اين كتاب در سه
بخش كليات ،نقش تغذيه در تنظيم كلسترول خون و روشهاي طبيعي كنترل كلسترول خون را براي
خوانندگان شرح ميدهد .همچنين ،عوامل مهم و مؤثر در كنترل كلسترول ،شامل تغذيه ،فعاليتهاي
ورزشي ،تأثيرات رواني و ..را موردبحث قرار ميدهد .خوانندگان با خواندن اين كتاب ،بدون شك
قدمهاي صحيحتري در جهت كنترل كلسترول خون خود برميدارند و به اين آگاهي ميرسند كه
هرچه ميزان كلسترول خوب باالتر و كلسترول بد پايينتر باشد ،احتمال ابتال به ناراحتيهاي قلبي و
عروقي نيز كمتر است.
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 .131مظلومي ،احسان .كليد :كليد  .Windows 8تهران :كليد آموزش 128 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش كار با رايانه ،ويندوز  ،8سیستمعامل
* چکيده« :ويندوز  »8متفاوتترين نسخه بعد از «ويندوز  »95محسوب ميشود .اين ويندوز
آنقدر با نسخههاي قبلي خود تفاوت دارد كه در نگاه اول شايد كسي متوجه نشود با سیستمعامل
ويندوز روبهروست .كتاب «كليد ويندوز  »8سادهترين راه براي آشنايي با اين سیستمعامل است .در اين
كتاب سعي شده است با زبان ساده و در حين انجام كار عملي ،تواناييهاي جديد ويندوز  8و همچنين،
تواناييهاي كلي ويندوز به كاربر آموزش داده شود؛ تا جايي كه بتواند بهراحتي از آن بهره بگيرد .ابتدا ياد
ميگيريم كه چهطور از ويندوز  8مثل «ويندوز  »7استفاده كنيم .سپس در فصلهاي بعدي با امكانات
جديد ويندوز  8آشنا ميشويم.

 .132مظلومي ،احسان .كليد :كليد انيميشن .تهران :كليد آموزش 112 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :انيميشن
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :پالتويي
* کلمات کليدي :نرمافزار  ،swishmaxانواع انيميشن ،ساخت انيميشن ،کار با رايانه
* چکيده :سادهترين معني يا تعريف انيميشن در فارسي «تصاوير متحرک» است .انيميشنها را
ميتوان به دودسته کلي رايانهاي و سنتي دستهبندي کرد .انيميشنهاي سنتي :توسط دست و
ابزارهاي نقاشي ،فريم به فريم روي کاغذ يا طلقهاي شفاف نقاشي ميشوند و پس از طي مراحل
آمادهسازي فني ،توسط ابزارهاي سنتي مثل آپارات پخش ميشوند .انيميشنهاي رايانهاي :در
اين نوع انيميشن فقط شخصيتهاي اصلي و تصويرهاي زمينه را رسم ميکنند و کار متحرکسازي
به رايانه واگذار ميشود .اين نوع از انيميشنها به دو دسته اصلي دوبعدی و سهبعدی تقسيم ميشود.
آنچه که در اين کتاب مدنظر است ،انيميشن از نوع دوبعدی است .کتاب حاضر در چهارفصل نگارش
يافته است و مخاطبان را با نرمافزار « »swishmaxآشنا ميسازد .با اين نرمافزار خيلي آسان ميتوانيد
انيميشنهاي فلشي بسازيد .براي توليد بنرهاي تبليغاتي ،آلبوم عکس ديجيتال ،کليپ ،کارتون و هر
نوع انيميشن دوبعدي ديگري ،خواندن اين کتاب مفيد است و اطالعات مؤثري به خواننده ميدهد.
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 .133فيضآبادي فراهاني ،مهدي .كليد :كليد تبديل  PDFبه  .Wordتهران :كليد آموزش،
 72 ،1392ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،نرمافزار  ،Readirisتبديل پيدياف به ورد
* چکيده :نرمافزار « ،»Readirisدر اولين گام محتواي موجود در فايل انتخابي را شناسايي ميکند،
و در ادامه ،عکسها را از متن تفکيک و با شناختن پاراگراف به پاراگراف نوشتهها ،متون تشخيص
دادهشده را به محيط نرمافزارهاي ويرايش کننده متن (مانند  )Wordميفرستد .اين نرمافزار قابليت
کار با تمام اسکنرها و دستگاههاي هوشمند را دارد و بهعنوان نرمافزاري تخصصي در حوزة مطبوعات
و کتابداري شناخته ميشود .در اين کتاب که آن را در دو فصل ميخوانيد ،سعي شده است بهجای
آموزش صرف کار با نرمافزار  Readirisبه موارد استفاده از فناوري  OCRهم پرداخته شود .مخاطبان
کتاب ابتدا با شیوه نصب و محيط کاربري نرمافزار آشنا ميشوند .در ادامه نيز شرح کارکردهاي نرمافزار
در زمينههاي مطبوعاتي ،اينترنتي ،حسابداري ،مديريت اسناد و کتابخانهها ،ترجمه و صفحهآرايي آمده
است.

 .134نجفي ،حسن .كليد :كليد خريد گوشي تلفن همراه .تهران :كليد آموزش 120 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :برق
* گرايش  /رشته :الكترونيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :گوشي تلفن همراه ،بازار خريد گوشي
* چکيده :بازار تلفن همراه اين روزها يکي از متنوعترين و پر کاالترین بازارهاي موجود در جهان
است .شرکتهاي گوناگون تولیدکننده گوشي ،با سرعت زيادي مدلهاي متنوع گوشي تلفن همراه
را توليد و روانه بازار ميکنند .امکانات بسيار وسيع موجود درگوشیها و تبليغات شرکتهاي سازنده،
تصميمگيري براي انتخاب و خريد گوشي را بسيار پيچيده کرده است .اما اگر کتاب «کليد خريد گوشي
تلفن همراه» را مطالعه کنيد ،بهراحتي در اين زمينه به يک حرفهاي تبديل ميشويد .در اين کتاب که
آن را در چهارفصل ميخوانيد ،ابتدا با مشخصات و امکاناتي که ميتواند در انتخاب گوشيها مؤثر باشد،
آشنا ميشويد .سپس سیستمعاملهای مختلف را ميشناسيد و درنهایت با فراگرفتن ترفندهاي خريد،
راهي بازار ميشويد ،اين کتاب گوشي خاصي را به شما معرفي نميکند؛ بلکه روش انتخاب و خريد
گوشي را با توجه به نيازها و بودجه شما ،به شما آموزش ميدهد.
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 .135مظلومي ،احسان .كليد :كليد مونتاژ كامپيوتر .تهران :كليد آموزش 88 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،نصب قطعات رايانه ،خدمات رايانهاي
* چکيده :اگر بخواهيد همه قطعات رايانه را بهدلخواه انتخاب کنيد ،چه ميکنيد؟ آيا دانش کافي
براي انجام اين کار را داريد؟ اگر اطالعاتتان کافي نيست ،ميتوانيد اين کتاب را بخوانيد .کتاب «کليد
مونتاژ کامپيوتر» براي استفاده کساني است که ميخواهند خودشان قطعات رایانه موردنظرشان را از
مراکز خريد تهيه و مونتاژ کنند .کساني هم که ميخواهند فروشگاه خدمات رايانهاي داشته باشند ،يا اين
خدمات را به هر شکلي براي ديگران انجام دهند نيز ميتوانند از اين کتاب بهره بگيرند .در اين کتاب
که آن را در دو فصل ميخوانيد ،با قطعات متفاوت رايانه آشنا ميشويد و ياد ميگيريد که چهطور آنها
را نصب کنيد و يک رایانه کامل داشته باشيد.

 .136ماندگاري ،عبدالكريم .كنترل ولو .تهران :قديس 263 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :تأسیسات
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :انواع ولو ،آموزش مكانيك
* چکيده« :كنترل ولو» يكي از تجهيزات ابزار دقيق محسوب ميشود و در بيشتر كاربردهاي كنترل
فلو ،فشار و دماي سياالت بهعنوان المان نهايي يك «لوپ كنترل» مورداستفاده قرار ميگيرد .اين ولوها
در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي كاربرد گستردهاي دارد .اين كتاب كه در  11فصل به نگارش درآمده
است ،در اصل براي تكنسينها و كارشناسان ابزار دقيق كه هر روزه با اين تجهيزات سروكار دارند،
تأليف شده است .اين كتاب ديد عملي خواننده را باز ميكند و او را در هر چهبهتر انجام دادن وظايف
محوله ياري ميكند .انواع ولو ،پكينگولو ،اكچويتورهاي كنترل ولو ،پوزيشنرهاي ولو ،سايزينگ كنترل
ولو ،مشخصههاي كنترل ولو ،و مشكالت كنترل ولو مهمترين مباحث اين كتاب بهشمار ميروند.
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 .137عبدالهي ارفع ،محمد .كودك و ايمان .تهران :تيمورزاده /طبيب 48 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مربي كودك
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :کودک و ايمان ،تربيت کودک ،کودک و والدين
نظران تعليموتربيت اسالمي را بهطور
* چکيده :کتاب حاضر ميکوشد گوشهاي از تالشهاي صاحب ِ
خالصه در اختيار معلمان و اولياي دلسوز قرار دهد .بدين منظور ،در فصل اول مفهوم تربيت و تربيت
ديني از منظر متون اسالمي را بررسي کرده و در فصلهاي دوم و سوم به موضوع اصلي ،يعني امکان
و ضرورت تربيت ديني کودک پرداخته است .در فصل چهارم نيز اصول ،روشها و نکات اساسي تربيت
ديني کودک آورده شده است .کتاب قبل از ورود به بحث ،به بيان تربيت و تربيت از ديدگاه مکتب
اسالم پرداخته و دو تعريف اساسي از تربيت ارائه داده است که هر دو تعريف با اصول اسالمي و مکتبي
ما هماهنگ هستند.

 .138اصغري ،مريم .كودكان پيشدبستاني با آسيب بينايي .تهران :آواي نور 144 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،مربي كودك ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش پيشدبستاني ،کودکان نابينا ،آسيبهاي بينايي ،آموزش کودکياري
* چکيده :آموزش قبل از مدرسه در دوره پيشدبستاني بسيار الزم و ضروري است .کساني که
ميخواهند با کودک نابينا کار کنند ،قب ً
ال بايد کتابهاي مناسبي دراینباره مطالعه کرده باشند و آنگاه
با توجه به استعداد کودک با او کار کنند .کتاب حاضر نيز مربوط به کودکان پيشدبستاني است که
با آسيبهاي بينايي مواجه هستند .کتاب در پنج فصل با اين عنوانها ارائهشده است :کليات؛ اهميت
پرداختن به دوره پيشدبستاني از ديدگاههاي مختلف؛ کودک و مسائل مرتبط با نابينايي؛ کودک نابينا
و مهارت و آموزش کودک نابينا در دوره پيشدبستاني .والدين کودک نابينا ،با فرستادن او به دوره
پيشدبستاني ،به کودک خود امکان باليدن و رسيدن به سطح همساالن بيناي خود را هديه ميکنند.
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 .139عباسي،اسماعيل .كودكان سرزمين ما .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 144 ،1391ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :عكاسي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش عكاسي ،جشنواره عكس كودك ،هفتمين جشنواره عكس كودك،
كودكان سرزمين ما
* چکيده :كتاب «كودكان سرزمين ما» ،از نشر «كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان» ،حاوي
مجموعه عكسهاي هفتمين جشنواره عكس كودك است .در آغاز اين كتاب ،دوستداران عكس و
عكاسي ،تاریخچه اولين تا ششمين جشنواره عكس كودك را مرور خواهند كرد و در ادامه ،تصويرهاي
هفتمين جشنواره را خواهند ديد ،كه در ديماه  1391برگزار شد .كتاب در  143صفحه تمام ًا رنگي و
روي كاغذ گالسه چاپشده است.

 .140دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :كي باهوشتره؟(جلد  .)10تهران :سوره مهر،
 296 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده« :ضرورت وجود متون نمايشي مناسب از حيث جنسيت و دوره تحصيلي در مدارس»
عنوان مقالهاي است که آغازگر متن کتاب حاضر است .اين کتاب در ادامه با راهکارهاي ساده به
پرسشهاي بنياديني در مورد چگونگي انتخاب نقش ،چگونگي تمرينات بازيگري و نظارت فني بر
روند آن ،چيستايي خواندن و تحليل نقش و نمايشنامه ،ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا ،چگونگي
صحنهپردازي اجرايي مناسب براي نمايش عروسکي و زنده ،و استفاده از فضاي کالس به اين منظور
پاسخ ميدهد .کتاب در کنار مقاله «انواع نمايش عروسکي»  -که اطالعات مناسبي در اختيار هنرآموز
و مخاطب هنرجو ميگذارد -پنج متن نمايشي را هم ارائه ميدهد« :کي باهوشتره؟»؛ «يک بچه
زبروزرنگ»؛ «قاضي کوچک»؛ «روباه دمبريده» و «اين رنگ با چي پاک ميشه؟» .اين نمايشنامهها
از متون کهن و جديد ادبيات فارسي اقتباسشدهاند ،و عالوه بر تمرينات کالسي رشتههاي هنري،
براي اجرا در مدارس نيز مناسباند.
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 .141داعيپور ،زينب .گذر و خانه در بافت سنتي دزفول .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگي،
 128 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :ايرانشناسي ،معماري دزفول ،معماري ايران ،تاریخچه دزفول چکيده
* چکيده :کتاب «گذر و خانه در بافت سنتي دزفول» عناصر و نشانههاي موجود درگذرهای درون
بافت شهر دزفول را موردبررسی قرارداده است .موقعيت جغرافيايي ،تاريخچه ،ويژگيهاي اقليمي ،بافت
معماري ،شرايط اقليمي و اقتصادي ،فضاهاي درون خانه ،خانههاي سنتي و ...مواردي هستند که اين
کتاب با ارائه تصوير ،به شرح آنها پرداخته است.

 .142دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :گربه خوابآلود (جلد  .)16تهران :سوره مهر،
 296 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش تئاتر و نمايش ،نمايشنامه
* چکيده :جلد شانزدهم کتاب نمايشنامههاي آسان شامل پنج نمایشنامه «گربه خوابآلود ،سفر
طوالني ،سهم علم ،اين نيز بگذرد و يک فکر بکر» است .اين کتاب با زباني ساده و روان و تلفيق
واقعيت و تخيل ،مفاهيم اخالقي ،اجتماعي و علمي را در قالب نمايشهاي کوتاه بيان ميدارد .سادگي
ساختار نمايشنامهها ،اجرا را از امکاناتي نظير صحنه ،دکور ،لباس و لوازم خاص بينياز ميسازد.
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 .143قرباني ،شعبانعلي  /آشوري ،محمدتقي  /سرپولكي ،حسين .گل سلولزي براي هنرمندان
سفالگر و مجسمهساز .تهران :دانشگاه هنر 307 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :صنایعدستی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش صنایعدستی ،هنرهاي دستي ،گل سلولزي ،شکل دادن به مواد
* چکيده :بين تمام مواد طبيعي ،مصنوعي ،آلي و معدني که بهعنوان افزودني به گل رس اضافه
ص تراست .استفاده از خمیرکاغذ و يا همان الياف
ميشوند ،خمیرکاغذ (الياف سلولز) افزودني شاخ 
سلولز در ترکيب با گلرس ،کشف جالبي درزمینه تهیه سفال و سراميک است .مادة اولية اين ترکيب،
مخلوطي از دو مادة «رس» و «سلولز» است که با «آب» جمع ميشوند و مادهاي را در اختيار ما
ميگذارند که از خواص منحصربهفردی برخوردار است .کتابي که پيشرو داريد ،بر اين است که
با عنايت به اهميت جايگاه مواد و روشها بهطورکلی در هنر و بهويژه در عملکرد سفال و سراميک،
به مطالعه و معرفي يکي از اين مواد ،يعني «گل سلولزي» بپردازد .فصل اول کتاب تاريخچه و
مشخصات کلي اين ماده و ترکيب آن را شرح ميدهد .در فصلهاي دوم و سوم مخاطبان با ترکيبات
و مواد افزودني به گلرس و نحوة آمادهسازي خمیرکاغذ وساختن گل سلولزي آشنا ميشوند .انواع
گل سلولزي و قابليتهاي آن ،و همچنين کاربردها و شيوههاي فرم دهی با گل سلولزي ،عنوانهاي
فصلهاي چهارم تا ششم کتاب هستند .در ادامه ،مؤلفان جلوههاي سطحي و پخت گل سلولزي و آثار
محيطي و شهري و مراحل پیشرفته اين مواد کاربردي را به دوستداران هنر سفالگري و مجسمهسازي
معرفي ميکنند.

 .144عباسينيا ،محمد .گلبانگ تربيت .قم :جامعهالقرآن الكريم 208 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مديريت خانواده ،مهارتهاي فرزند پروري ،تربيت کودک ،کودک و والدين،
اختالالت رفتاري کودکان
* چکيده :خانه و خانواده مکاني است که فرزندان با تمام تجربههاي ديگر اجتماعي و زندگي خود
بدان بازمیگردند .آسايشگاهي است که در آن ،نوجوان و جوان همه افتخارها و موقعيتهايش را به
نمايش ميگذارد ،و در آنجا براي دردها ،شکستها و جراحتهاي خود مداوا و مرهمي ميجويد .کتاب
«مهارتهاي فرزندپروري» بهمنظور دستيابي به اهدافي نوشتهشده است که در امور تربيتي فرزندان
در خانه و جامعه منظور شدهاند .روشها و سبکهاي پرورشي در تربيت فرزندان ،ضرورت آموزش
فنون تربيت کودک ،تأثير والدين در روابط فرزندان ،حقوق متقابل والدين و فرزندان ،مراحل رشد و
تربيت کودکان ،بازيهاي کودکان ،تربيت جنسي کودک ،خواب کودکان ،تغذيه و بهداشت کودکان ،و
اختالالت رفتاري کودکان ،ازجمله مباحث کتاب هستند.
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 .145سوليوان ،رابرت جيمز .گوارش و تغذيه .مجيدحسن قمي ،ندا رضوان .تهران :تيمورزاده/
طبيب 160 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :هضم غذا ،راهنمايي براي خوردن ،جويدن غذا
* چکيده :دستگاه گوارش از زماني که ما غذا را ميبينيم ،ميبوييم و مزه مزه ميکنيم ،کار خود
را آغاز ميکند و اقدامات فيزيکي و شيميايي الزم را انجام ميدهد تا مواد مغذي را براي سلولها
قابلاستفاده کند .اين مواد مغذي بهطورکلی مواد شيميايي سادهاي هستند که ميتوانند از طريق
سلولهاي دیواره دستگاه گوارش جذب خون شوند تا درنهایت خون آنها را به سراسر بدن برساند.
باقیمانده غذاها نيز از بدن دفع ميشوند .درگذر غذا (از دهان تا مقعد) ،مراحل هضم ،جذب و دفع ،تحت
تأثير اندامهاي گوناگون انجام ميشود که اين کتاب به تشريح آنها ميپردازد .ريزمغذيها و درشت
مغذیها ،متابوليسم ،هضم و قورت دادن ،جويدن ،جذب و دفع ،معده ،رودة کوچک و رودة بزرگ،
مشکالت سالمت عمومي و راهنماي خوردن سالم ،موضوعاتي هستند که عالقهمندان ميتوانند در
اين کتاب درباره آنها مطالبي بياموزند.

 .146نمايشگاه موزه گرافيك ايران .گوشه (نمايش گوشهاي از پوسترهاي موسيقي ايران) .تهران:
كتاب آبان 132 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش گرافيک ،آثار طراحان ايرانی ،پوسترهاي موسيقي ،موسيقي بصري،
سومين نمايشگاه موزه گرافيک ايران
* چکيده :کتاب حاضر که با مقاالتي درزمینه موسيقي آغاز ميشود ،پوسترهايي را با نماد موسيقي
ارائه داده است .کتاب پوسترهاي رنگي «سومين نمايشگاه موزة گرافيک ايران» را به نمايش گذاشته
است؛ اين پوسترها مجموعه آثاري است که به طراحان ايران تعلق دارد .از ويژگيهاي اين کتاب ،آوردن
ابعاد پوسترها و شماره موزة آنهاست.
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 .147كستلر ،گرك .لئوناردو داوينچي همهچیزدان .سعيد خاورينژاد .تهران :مارليك،1392 ،
 134ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نقاشي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :زندگي و آثار لئوناردو داوينچي ،آموزش هنر ،تاريخ هنر ،نقاشي و مجسمهسازي
* چکيده :لئوناردو داوينچي ،نقاش ،معمار ،پيکرتراش ،موسيقيدان ،رياضيدان ،مهندس،
دانشمند و کالبدشناس ايتاليايي نقش مهمي در توسعه هنر داشت و با ارائه آثاري بينظير در نوع خود،
تأثيراتي شگرف در اين حوزه ايجاد کرد .اثر حاضر قصد دارد با ارائه شرحي نهچندان مفصل از تولد،
دوران رشد ،آموختن هنر ،استادي و سرانجام پايان زندگي داوينچي ،به افزايش اطالعات مخاطب در
اين زمينه بپردازد .به اين منظور ،مطالب خود را در قالب  9بخش به زباني ساده و قابلفهم به مخاطب
تقديم ميدارد .همچنين ،گزيدهاي از آثار گوناگون وي ،شامل نقاشي ،طراحي ،نقشه ،طرح فني ،پيکره
و ساير موارد تقلیدشده از طرحهاي او به اين کتاب اضافهشدهاند.

 .148عزيزينژاد ،بهاره .مباحث نو در آموزشوپرورش تطبيقي .تهران :آواي نور،1392 ،
 240ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزشوپرورش ،مقايسه یا تطبيق نظامهاي آموزشي
* چکيده :آموزشوپرورش تطبيقي را ميتوان نظامي تحقيقي دانست که ما را بهمنظور دستيابي به
شناخت نو درزمینه نظري و عملي از طريق مقايسه دو يا چند سيستم تربيتي در کشورهاي مختلف
و يا دورههاي تاريخي متفاوت ياري ميدهد .در کالمي ديگر ،آموزشوپرورش تطبيقي به بررسي
محتوا و کارايي نظامهاي آموزشي و مقايسة آنها با يکديگر ميپردازد .اين کتاب که بر اساس عنوان
آن ،مباحث نويي را در آموزشوپرورش تطبيقي بيان ميکند ،حاوي مطالبي به اين شرح است :الف)
کليات آموزشوپرورش تطبيقي ،شامل :رويکرد علمي به آموزشوپرورش تطبيقي ،سير تکوين و تطور
تاريخي ،و تعريف مفاهيم و اصطالحات .ب) بررسي وضعيت زيستمحيطي ،اقليمي ،تاريخي و سياسي
هفتکشور توسعهیافته ژاپن ،انگلستان ،استراليا ،فرانسه ،آلمان ،آمريکا و سوئد .ج) بررسي نظام آموزشي
کشورهاي ژاپن ،انگلستان ،استراليا ،فرانسه ،آلمان ،آمريکا و سوئد.
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 .149نجاتپور ،فيضيه .مباني رايانه (الگوريتمها و فلوچارتها) .کرمانشاه :طاقبستان،1392 ،
 200ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،الگوريتم ،فلوچارت ،فناوري اطالعات
* چکيده« :رايانه» ماشيني است که از اجزاي الکترونيکي و الکترومکانيکي تشکیلشده است .اين
ابزار ،دادهها و دستورالعملها را دريافت ميکند (ورودي) ،در حافظه نگه ميدارد و پس از پردازش،
نتايجي را اعالم ميکند (خروجي) .رايانه ماشيني خالق و هوشمند نيست و کارها را بر اساس
دستورالعملهايي که توسط انسان به آن داده ميشود ،انجام ميدهد .کتاب «مباني رايانه ،الگوريتمها
و فلوچارتها» در هفت فصل به اين شرح نوشتهشده است :فصلهاي اول تا پنجم بر اساس مباني
رایانه سال دوم هنرستان ،رشته کامپيوتر طراحي و نوشتهشدهاند و فقط در بعضي موارد که احساس شده
است هنرجو الزم است اطالعات بيشتري دريافت کند ،مطالب با تفصيل بيشتري بیانشدهاند .در فصل
ششم فناوري اطالعات آورده شده است که مباحث مطرحشده در آن اندکي با کتاب مباني رایانه رشته
کامپيوتر متفاوت است .فصل هفتم کتاب درباره الگوريتمها و فلوچارتهاست که با مثالهاي متعددي
نيز همراه است .در اين فصل مطالب از ساده به پيچيده تنظیمشدهاند.

 .150سميعي ،سپيده .مباني كامپيوتر .تهران :ترجمان خرد 174 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،علم رايانه ،مفاهيم اوليه رايانه
* چکيده« :رايانه» دستگاه الكترونيكي است كه داراي سرعت باال و حافظة زياد است و ميتواند
كارها را با دقت فراوان انجام دهد .در مدت زمان كوتاهي دادهها را پردازش ميكند و حاصل پردازش
را بهعنوان اطالعات خروجي ارائه ميدهد .در اين كتاب تأكيد بر آن است كه دوستداران علوم مربوط
به رايانه با مفاهيم اصلي و اساسي آشنا شوند كه كمتر دستخوش تغييرات كلي هستند .همچنين،
براي معادلسازي واژهها سعي شده است كه تاحد امكان از لغات مصطلح در اين زمينه استفاده شود؛
ضمن اينكه معادل انگليسي آنها نيز آورده شده است .در اين كتاب نخست با مفاهيم اولية رايانه آشنا
ميشويم و سپس دربارة حافظه ،دستگاههاي ورودي و خروجي ،و اجزاي داخلي رايانه ،و نيز مباني
شبكه و مسائل اينترنت ،و برخورد با ويروس اطالعات مفيدي كسب ميكنيم.
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 .151جعفري ،امين  /ملكي ،سلما .مباني نظري معماري .تهران :طحان 180 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :معماري ايران ،رابطة فرهنگ و معماري ،زيبايي در معماري ،نور و رنگ در
معماري ،طبيعت در معماري
* چکيده :هر ساختمان يک شاهد فرهنگي است؛ چه به مفهوم خوب و چه به مفهوم بد .خصوصيات
فرهنگي و عصري را ميتوان در معماري آن شناخت ،زيرا وقتي معماري تحت تأثير شرايط متفاوت
يک دوره بهوجود آيد ،ميتواند مستقل و زنده شناخته شود و صفاتي مخصوص را به خود بگيرد .در
معماري مانند ساير هنرها ميتوان تأثير برخي از پديدهها و جلوههاي عميق فرهنگ ملي و ديني را به
شکل الگو و صورتهايي پايدار مشاهده کرد .کتاب حاضر به شرح مباني نظري معماري پرداخته است،
و طي آن بر اين عناوين تأکيد ميکند :تئوري مباني نظري معماري؛ فرهنگ اسالمي و معماري ايراني؛
زيباييشناسي؛ نقش معماري در ادراک فضا؛ نور و رنگ در معماري؛ تناسب و مقياس انسان؛ بررسي
رابطة معماري و عناصر چهارگانه در طبيعت؛ طبيعت در معماري .جمله «معماري بازي آگاهانه ،صحيح
و شکوهمند حجمهايي است که در زير نور با يکديگر درآمیختهاند» ،گفته معمار مشهور فرانسوي،
لوکور بوزيه است که تاکنون بارها بهعنوان يکي از تعريفهاي پايهاي معماري نقلشده است .معمار،
همانند هر هنرمند ديگري ،به ابزار خود مينگرد .نور مقولهاي است که معمار بيش از هر چيز به آن
توجه دارد .مواد ،جنسيتها و نقوش پس از تبدیلشدن به نور است که به کمک چشم درک ميشوند.
بنابراين ،گوهر معماري نور است و منبع اصلي آن نور خورشيد.

 .152زارعي زواركي ،اسماعيل  /قاسمتبار ،سيد عبداهلل  /مومنيراد ،اكبر .مباني نظري و عملي
كاربرد اينترنت در فرايند تدريس و يادگيري .تهران :آواي نور 328 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع:
* کلمات کليدي :اينترنت ،نظريههاي يادگيري ،مواد و منابع يادگيري ،يادگيري اينترنت
* چکيده :بهمنظور پرداختن به مهارتهاي پيچيده و حمايت از يادگيري فعال و «يادگيرنده محور»،
مدرسهها ميتوانند از فناوري در کالس درس بهره بگيرند .اين کتاب توضيح ميدهد :قدرت واقعي
فناوري در کالس درس ،توانايي آن براي تسهيل تغييرات بنيادي در روش تدريس و يادگيري است.
اين کتاب مباني نظري و عملي کاربرد اينترنت را در فرايند تدريس و يادگيري شرح ميدهد که اهم
موضوعات آن ازاینقرارند :نظريههاي يادگيري و تدريس مبتني بر وب؛ برنامهريزي و طراحي يادگيري؛
مواد و منابع يادگيري در اينترنت؛ انتشار اطالعات روي اينترنت؛ کاربرد اينترنت .فناوري اينترنت اين
امکان را فراهم آورده است که کالس درس از طريق ارتباط برقرار کردن دانشآموزان با همساالن،
متخصصان و ديگر منابعي که فراسوي کالس هستند ،به جامعة يادگيري مجازي متصل شود.
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 .153عابدي كرجيبان ،زهره .مباني و اصول طراحي و تأليف كتاب درسي مدارس .تهران:
مدرسه 116 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :طراحي کتاب درسي ،تأليف کتاب درسي ،مباني برنامه درسي ،سازماندهی کتاب
درسي ،ارزشيابي کتاب درسي مدارس
* چکيده :اثر حاضر تالشي است براي پاسخگويي به نياز برنامهريزان درسي و مؤلفاني که ميخواهند
درزمینه توسعه کيفي کتابهاي درسي کار کنند ،و همچنين آگاهسازي مسئوالن آموزشي و کساني که
پاسخگوي ارتقاي کيفي کتابهاي درسي مدارس در بخش آموزش و يادگيري هستند .در اين کتاب
نخست مباني برنامه درسي بهطور خالصه ارائه ميشود .سپس کلياتي در خصوص ساختار کتاب درسي،
مراحل تأليف آن ،و طراحي سازماندهي متن کتاب درسي موردتوجه و بحث قرار ميگيرد .طراحي متن
آموزشي ،و طراحي اطالعات کتاب درسي پس از بحث کليات عرضه ميشود .سرانجام براي حصول
اطمينان از اثربخشي کتاب درسي ،فرايند ارزشيابي آن در بخش پاياني کتاب آمده است.
 .154حيدري ،مهرانگيز .مجموعه آموزشي تاج عروسي و نامزدی ،تزئينات و زيورآالت
كريستالي و منجوقي .تهران :بینالمللی حافظ 72 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،هنرهاي دستي ،گلهاي کريستالي ،گلهاي منجوقي ،هفتسين،
تاج عروس ،سفره عقد
* چکيده :کتابي که چکيدهاي از آن را ميخوانيد ،تالش کرده است با ايده گرفتن از گلهاي طبيعي
و تجربه هنري ،بافتها و گلهاي فانتزي و زينتي کريستالي و منجوقي را به هنرجويان آموزش
دهد .يکي از مزيتهاي گلهاي کريستالي اين است که بر اساس تجربه و خالقيت ميتوان با سيم
و کريستال گلها و بافتهاي متفاوت ساخت و آنها را با طراحي مناسبي به اثري هنري تبديل کرد
که مدتزمانی طوالني قابلاستفاده باشد .سردرگمي هنرجويان در انتخاب روش بافت با کريستالهاي
متنوع ،بهطوريکه کمتر از چسب براي ثابت نگهداشتن بافت يا گل استفاده شود ،مؤلف را بر آن داشت
تا اين کتاب را براي هنرجويان تأليف کند .الزم به ذکر است که وقتي سيم را از کريستال عبور ميدهيد،
دو حالت به وجود ميآيد ،يا کريستال در راستاي سيم قرار ميگيرد (مانند مهره ،مرواريد ،گندمي و )..يا
کريستال يک سوراخ در پايين دارد و در راستاي سيم قرار نميگيرد (مانند برگهاي متنوع ،کريستال
پافيلي و .)..در اين کتاب بيش از  110طرح کاربردي با کريستالهاي گوناگون ارائه و آموزش دادهشده
است .کتاب در چهار بخش به اين شرح نگارش يافته است :بخش اول موضوعاتي همچون گلها،
پروانهها و تزئينات کريستالي و نمونههاي هفتسين را مطرح ميکند .بخش دوم کاربرد گلهاي
منجوقي را ارائه ميدهد .در بخش سوم ،تزئينات کريستالي مخصوص جشن عروسي ،تولد و سفره عقد
آمده است .انواع تاجهاي عروسي و نامزدي و گلسر مهماني موضوعاتي هستند که در بخش چهارم
عالقهمندان با آنها آشنا ميشوند.
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 .155ملكزاده ،هديه .مجموعه پروژههاي كاربردي  AVRبا محوریت .Code Vision
تهران :نگارنده دانش 216 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :برق
* گرايش  /رشته :الكترونيك
* پاية تحصيلي :سوم كاردانش ،سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي ،AVR :ميکروکنترلر ،نرمافزار  ،Codevisionپروژههاي کاربردي
* چکيده :امروزه «ميکروکنترلرها» دنياي مدارهاي الکترونيک را بهشدت تحت تأثير قرار دادهاند.
مدارهاي پيچيده و حجيم قديمي ،جاي خود را به يک يا چند ميکروکنترلر دادهاند که تمامي عملکردهاي
مدار را در خود خالصه کردهاند .ميکروکنترلر در اصطالح به «ریزپردازنده» هايي گفته ميشود که بهجز
 CPUحداقل شامل سيستمهاي ورودي و خروجي حافظه و مدارهاي ارتباط با حافظه در داخل
تراشة اصلي هستند .آنها نيازي به مدارهاي واسطه بيروني براي ارتباط با سيستمهاي جانبي ندارد.
در اين راستا ،کتابي که طرح روي جلد آن را پيشرو داريد با توجه به تجربه چندين سال کار درزمینه
ميکروکنترلرها و پروژههاي کاربردي ،به نگارش درآمده است .در نگارش آن از مثالهاي بسيار ساده
براي يادگيري مفاهيم پايه ،نحوة بهکارگيري ورودي و خروجي  AVRبهره گرفتهشده است .کتاب
بهصورت منظم و کاربردي در چهارفصل دستورات سادهتري را نيز وارد پروژههاي عملي کرده است تا
همه مخاطبان در هر سطحي بتوانند از اين کتاب استفاده کنند.
 .156آبراهامز ،هيالري .مددكاري اجتماعي .محمدرضا ايرواني ،رويا زماني ،اكرم فخري فخر
اميني .تهران :سخنوران 214 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مددكاري اجتماعي ،حمايت از زنان ،خشونتهاي خانگي ،حقوق خانواده
* چکيده :كتاب «مددكاري اجتماعي» حمايت از زنان در مقابل خشونتهاي خانگي را مطرح
ميكند .در تأليف اين كتاب  23زن كه سنشان بين  21تا  61سال است ،همكاري داشتهاند .بعضي از
آنها در پناهگاهها زندگي ميكردند و بعضي نيز در حدود پنج سال براي خود زندگي مستقلي ساخته
بودند .تحقيقي كه اين كتاب بر اساس آن نوشتهشده ،بهعنوان يك طرح مشترك با «اتحادية كمك
به زنان انگليستان» ـ مخصوص ًا سه عضو گروه مستقر در پنزانس ،بيرمنگام و نيويورك ـ معرفیشده
است .فصل اول كتاب ،تعريفي از خشونتهاي خانگي و توصيفي كلي از محدوده و دامنة اعمال ارائه
ميدهد كه بر سالمت جسمي و روحي ،و محروميتهاي اجتماعي و اقتصادي تأثيرگذار هستند .جدايي
و ورود به پناهگاه ،خشم و نوسان احساسات ،مشاوره و گروهدرمانی ،ناسازگاري و مشاركت ،اميدها و
ترسها ،و امنيت و احترام از ديگر مباحث كتاب حاضر هستند.
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 .157حسنزاده فروغي ،علي .مديريت آموزشي در مدارس امروز .تهران :آواي نور،1392 ،
 216ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،مدير
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :مديريت در مدارس ،آموزش در مدارس ،آموزش مديريت ،مهارت مديران مدارس
* چکيده :تئوري مديريت آموزشي عبارت است از مجموعه مفاهيم يا اصولي که مديريت آموزشي را
تشريح ميکنند و راههايي را به مديران آموزشي آينده ارائه ميدهند .قابلدرک است که تئوري مديريت
آموزشي مفاهيمي را شامل ميشود که مربوط به طبيعت زندگي فردي و گروهي ،مقاصد تعليموتربيت
عمومي ،طبيعت فرايند مديريتي ،و درنهایت وظايف و کارکردهاي مديريت آموزشي است .کتاب حاضر
در چهارفصل و در راستاي راهنماي علمي و عملي براي مديران آموزشي تدوینشده است و در آن
مؤلف به نظريههاي صاحبنظران پرداخته است .بخش اول کتاب به تعاريف و چشمانداز تاريخي
تئوري مديريت آموزشي ،تئوريهاي سنتي و امروزي مديريت و نظريههاي مربوط به مديران آموزشي
اختصاص دارد .در بخش دوم مخاطب با مهارتهاي الزم که براي مديران مدارس امروز الزم است،
آشنا ميشود.

 .158نيرومند ،محمدحسين .مديريت چشم مخاطب .تهران :فرهنگسراي ميردشتي،1392 ،
 108ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،فيزيولوژي بينايي ،نقش روزنه ،عناصر بصري ادراک ،کانونهاي
تمرکز ،شکل و زمينه
* چکيده :در جهان امروز بخش عمدهاي از آموزشهاي عمومي جوامع به حوزة تصوير سپردهشده
است .هرچند رمزگشايي و دريافت پيامها در قالب تصوير توسط انسانها ساده است ،اما کار رمزگذاري
در تصوير که توسط هنرمندان صورت ميگيرد ،بسيار پيچيده و دشوار است .اين دشواري به عوامل
بسياري بازميگردد ،اما بيشک يکي از عوامل مهم آن ،عدم شناخت هنرمندان از تواناييهاي
فيزيولوژيکي چشم انسان و حوزة ادراک تصوير و دريافت آن است .مؤلف کتاب «مديريت چشم
مخاطب» بيان ميکند که چگونه بايد شاخههاي تصويري را سازماندهي کنيم .او تالش دارد گوشهاي
از اين تواناييهاي انسان را در دريافت تصوير به ما بشناساند .فيزيولوژي بينايي ،کانونهاي تمرکز،
عناصر بصري ادراک ،شکل و زمينه ،اصل مشابهت و مجاورت ،شبکيه يا قاب تصوير ،کانون تمرکز در
سينما ،و ادراک ژرفا ،برخي از عناوين اين کتاب هستند.
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 .159بهمني ،محمد مسعود .مديريت دانش در سازمانها .تهران :نظري 88 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :حسابداري و بازرگاني
* گرايش  /رشته :اداري
* مخاطب :هنرآموز ،مدير ،كارشناس
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش مديريت ،مديريت دانش ،سازمان ،مفهوم دانش ،مستندسازي
* چکيده :ضرورت دارد كه راهبرد مديريت دانش در هر سازمان تعريف و نقشه راه براي رسيدن
به اين امر مهم نيز ترسيم شود تا سرمایه عظيم دانش كاركنان ادارات محفوظ بماند .كتاب حاضر،
به اهميت مديريت دانش ميپردازد و در آن زيرساختهاي موردنیاز براي مديريت دانش سازماني را
تشريح ميكند .زيرساختهاي موردنیاز براي مديريت دانش در سه گروه عمده طبقهبندي ميشوند
كه عبارتاند از :منابع انساني ،فرايندها و فناوريها .كتاب حاضر كه مديريت دانش را از علوم جديد
سالهاي اخير برميشمارد ،آن را يكي از اركان انجام كاركردهاي سازمان به نحو مطلوب ميداند.
مفهوم دانش ،سير تحول مديريت دانش ،مراحل مديريت دانش ،مدلهاي مطالعة زيرساختهاي
مديريت دانش ،فرايند كسب تجربه ،و مفهوم سند و مستندسازي در مفهوم سازمانی ،عنوانهاي بخشي
از مطالب اين كتاب هستند.

 .160رستگارپور ،صفت اهلل .مراقبتهاي بهداشتي و ايمني جنيني تا سالمندي .کرج :ملرد،
 333 ،1391ص
* گروه آموزشي :بهداشت و كودكياري
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش بهداشت و ايمني ،عوامل مؤثر بر سالمتي ،مراقبتهاي بهداشتي
* چکيده :آنان که به عللي نتوانستهاند نکات ضروري بهداشتي را در خانواده و جامعه رعايت کنند،
گاهي به اختالالت جسمي ،رواني يا بيماري و نقص عضو دچار ميشوند و عالوه بر تحمل هزينههاي
مالي ،جسمي و روحي ،از درد ،گرفتاري و مشغلة فکري نيز آزرده ميشوند .چنين مشکلي نهتنها به
اقتصاد خانواده زيان وارد ميکند ،بلکه بهعلت تحميل هزينههاي گزاف درمان و بهکارگيري کارکنان
بهداشتي -درماني و متخصصان حرفهاي ،بهکارگيري دستگاهها و تعداد زيادي نيروي کار ،حتي اقتصاد
کشور را نيز تحت تأثير قرار ميدهد .در اين کتاب ،با بهرهگيري از اطالعات جديد علمي و تجربيات
کاري چندين ساله در مراکز بهداشتي و ايمني آموزشهاي سادهاي درباره مراقبتهاي بهداشتي
جمعآوریشده است .بهگونهاي که عالوه بر مخاطبان مراکز آموزشي ،براي عموم مردم نيز قابلفهم
باشد .تعريف و ابعاد سالمتي ،عوامل مؤثر بر سالمتي ،مراقبتهاي دوران جنيني و زايمان ،مراقبتهاي
دوره نوزادي ،شيرخوارگي ،نوپايي ،خردسالي ،سن مدرسه ،نوجواني ،جواني ،ميانسالي ،سالمندي و
مراقبتهاي احتضار و مرگ عنوان بعضي از مباحث اين کتاب هستند.
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 .161اتوني ،امين .مرجع آموزش (IARجديدترين كامپايلر ميكرو كنترلرهاي  AvRبه زبان C
و  .C ++تهران :صفار 568 ،1392 ،ص

* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :ميکروکنترلر ،کامپايلر ،برنامهنويسي  Cو AVR, C ++

* چکيده :ميکروکنترلرها کامپايلرهاي خاصي دارند که با زبانهايي همچون Assembly، Basic،
 ++C، Cميتوان برايآنها برنامه نوشت .برنامه نوشتهشده را دستگاه رابطي بهنام «»Programmer

که آيسي ميکروکنترلر در آن قرار دارد و با يک کابل به رايانه وصل ميشود ،روي آيسي انتقال
ميدهد تا در حافظة ميکرو ذخيره شود .کتاب حاضر اطالعات جامعي را از جديدترين کامپايلر
ميکروکنترلرهاي  AVRبه زبان  Cو  ++Cدر اختيار مخاطبان قرار ميدهد .در اين کتاب سعي شده
است تا حد امکان مطالب بهصورت ساده و کاربردي بيان شود تا افراد بتوانند ازلحاظ نظري و عملي به
حد مطلوبي برسند .حداقل  100مثال (پروژه) در کتاب گنجاندهشده است تا مطالب آموزشي ملکه ذهن
خواننده شود .همچنين مطالب تا حد امکان با تصوير همراه شدهاند .کتاب در انتها ،شش پيوست آورده
است که کمک بسيار زيادي به برنامهنويسان  AVRميکنند.

 .162شكيبا ،حجت .مرجع خالقيت و آموزش .تهران :مدرسه 376 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :خالقيت در آموزش ،نظريههاي خالقيت ،تعريف و مفهوم خالقيت
* چکيده :در حال حاضر در سطح محلي و جهاني خالقيت عاملي کليدي در رشد اقتصادي و نشاط
سياسي کشورها به شمار ميرود و عالقه در اين زمينه بهطور چشمگيري در بين گروههاي اجتماعي
گوناگون افزايش پیداکرده است .اين کتاب که در  11فصل به خالقيت در آموزشميپردازد ،تالش
کرده است مباحث مربوط به خالقيت در آموزش را بهطور کامل بررسي کند .تعاريف خالقيت در
آموزش ،نظريههاي فردي خالقيت ،نظريههاي سيستمي خالقيت ،موانع و محدوديتهاي خالقيت،
مدلها و تکنيکهاي ضروري خالقيت ،و داستانها و افسانههاي خالقيت ،عنوانهاي مهمترين
مباحث کتاب هستند .با توجه به اينکه رويکرد اين کتاب ايدهپردازي براي توليد محصول خالق است،
ارزيابها به محصول ارائهشده ،بسته به سطحي که در آن تالش ميکنند ،نمره خواهند داد.
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 .163داسا ،بهوتاتما  /داسا ،دروتاكارما .مزه برتر .بزرگمهر گلبيدي ،ندا خاكي ،حوري مقبلي .تهران:
بهجت 192 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش آشپزي ،گياهخواري ،فوايد گياهخواري ،تهية غذا
* چکيده« :مزة برتر» نام كتابي است كه به ارائه غذاهاي خوشمزه گياهي ملل گوناگون ميپردازد و
يك راهنماي عملي براي آشپزي گياهي است .اين كتاب كه  14فصل دارد ،نتیجه تحقيقات پزشكي
مدرن را درزمینه سالمتي و رژيم گياهخواري ،و همچنين ،برخي داليل گياهخواري ،فوايد گياهخواري و
فراتر از آنها ،فلسفه تهیه غذا براي هدف برتر را شرح ميدهد.

 .164غالمرضايي ،حميدرضا .مس ،فلز كيميا .تهران :نسل نواندیش 128 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مواد
* گرايش  /رشته :معدن
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :فلزات کمياب ،کانيها ،معادن مس در ايران ،کاربرد مس
* چکيده :صنعت مس در ايران پيشينهاي به قدمت طول تاريخ بشري دارد .مس اولين فلزي است
که انسان بيش از هفتهزار سال قبل ،خواص بينظير آن را در ذوب ،ريختهگري ،چکشخواري و
شکلپذيري شناخت .اولين دستساختههاي فلزي بشر در شکل پيکرکهاي آييني ،سالح ،ابزار و
ظروف موردنیاز از مس ساختهشدهاند .کتاب «مس ،فلز کمياب» به زباني ساده و بهطور مصور و رنگي
ارائهشده است و با اين باور که خواندن کتابهاي علمي و فني به زباني ساده ميتواند بارقههاي شوق
رسيدن به توانمندي و اميد به آيندهاي روشن را در ذهن مخاطبان پديد آورد ،طراحي و تأليف شده
است .راز فلز سرخ ،مس در طبيعت ،مس درگذر زمان ،فراوري مس و محيطزيست و مس ،عنوانهاي
مطالب اين کتاب هستند.
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 .165كمالي ،محمدساعد .مشعلهاي حرارتي .تهران :سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور،
شركت تعاوني كاركنان 232 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :تأسیسات
* پاية تحصيلي :سوم كاردانش ،سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تأسيسات ساختمان ،مشعل ،حرارت ،سوخت و احتراق ،ديگ شوفاژ
* چکيده :از انواع سوخت جامد ،مايع و گاز ،براي احتراق در ديگها و کورهها و ساير دستگاههاي
حرارتي استفاده ميشود .انتخاب صحيح سوخت به عواملي از قبيل قابليت ذخيرهسازي و حملونقل ،در
دسترس بودن ،ميزان آلوده کردن محیطزیست و هزینه استخراج آن بستگي دارد .کتاب «مشعلهاي
حرارتي» ضمن اينکه اطالعات مفيدي درباره خواص سوختها و استفاده بهينه از آنها را به خوانندگان
ارائه ميدهد ،استفاده گسترده از سوختهاي مذکور را نيز مطرح ميکند .سوخت و احتراق ،مشعلهاي
گازوئيلي و گازي ،و ديگ شوفاژ و مشعل ،سرفصلهاي اصلي اين کتاب هستند .کارشناسان ارزياب
محتواي اين کتاب را براي هنرجويان پايه سوم رشته تأسيسات و هنرآموزان مفيد ميدانند.

 .166اميدآذري ،آرتور .معمارانه آرتور (جلدسوم) .تهران :اشراقي 526 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش معماري ،طرح و نقشههاي آرتور ،معماري فضاي آموزشي ،ساختمانهاي
اداري و دفتري ،ساختمانهاي تجاري ،ساختمانهاي صنعتي
* چکيده :کتاب حاضر جلد سوم «معمارانة آرتور» است ،نگارنده با موضوع آشناي «خانه» (خانة يک
موسيقيدان ،خانة آخر هفته ،ويالي يک معمار ،خانة يک دوست و خانه يک هنرمند) شروع کرده است
و ضمن بيان استانداردها و ضوابط طراحي ،خواننده را با معماري ساير ساختمانها ،نظير ساختمان واحد
آموزشي ،ورزشي و غيره ،بهصورت زيبا و هنرمندانهاي آشنا ساخته است .مطالب کتاب باعث افزايش
اعتمادبهنفس در اتود زدن و خلق طرحهايي متنوع و هنرمندانه ميشود .بارزترين هدف کتاب حاضر،
تقويت ديد و تفکر معمارانه در فرايند طراحي است و در اين راستا عناصر اصلي طرح (ايده ،پالن ،نما،
پرش و حجم) در پروژههاي معماري را معرفي ميکند .نگارنده کتاب در اين مجموعه سعي بر آن
داشته است که با ارائه ابتداييترين و ريشهايترين تمرينات طراحي معماري ،به آموزش طراحي بپردازد
و عالوه برافزایش توانايي درک تناسبات ،مهارتهاي استفاده از رنگ و راندو به شيوهاي معمارانه را
آموزش دهد.
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 .167اميدآذري ،آرتور .معمارانه آرتور (جلد اول) .تهران :اشراقي 550 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش معماري ،نقشهکشي ،تکنيک و هنر معماري ،راندو ،اتودهاي معمارانه،
طرح و نقشههاي آرتور
* چکيده :کتاب حاضر جلد اول «معمارانة آرتور» است که در راستاي آموزش طراحي معماري
تأليف شده است و از درسهاي پايه (بيان معماري ،درک معمارانه از محيط ،طراحي مقدماتي و )..تا
درسهاي تخصصي (طراحي حرفهاي) را شامل ميشود .در اين کتاب که آن را در سه فصل فن بيان
معمارانه ،تکنيکهاي راندو و معمارانه و اتودهاي معمارانه ميخوانيد ،مؤلف تالش کرده است راه را
براي هنرجويان هموارتر سازد تا آنان با اين کتاب همقدم شوند و گامبهگام به تمرين و ممارست در اين
زمينه بپردازند ،و در مدتزمان کوتاهي به نتیجه مطلوب برسند.

 .168اميدآذري ،آرتور .معمارانه آرتور (جلد دوم) .تهران :اشراقي 563 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش معماري ،پالن ،نماي ساختمان ،پرسپکتيو ،طرح و نقشههاي آرتور
* چکيده :اين کتاب جلد دوم از «معمارانة آرتور» است که مؤلف آن را در چهارفصل با اين عنوانها
تدوين کرده است :پالن ،نما ،مقطع ،و پرسپکتيو .در اين مجلد ،مؤلف سعي بر آن داشته است که نحوة
طراحي و ارائه عناصر معماري مانند پالن ،نما ،مقطع و پرسپکتيو (فرم) را از پايه و بهصورت کام ً
ال فني
آموزش دهد و سپس به موضوعات معماري که در مدارس و دانشگاههاي معماري تدريس ميشوند،
بپردازد.
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 .169ذوقيحسيني ،الهه .معماري تكاياي ايراني .تهران :طحان 180 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،معماري ايران ،معماري تکايا و حسينيهها ،تعزيه ميراث معنوي
* چکيده :ساختمانهاي تئاتر و نمايش ازجمله بناهايي هستند که در کشور ما ،متأسفانه بنا به
هر دليلي نقش کمتري در تاريخ معماري و نمايش داشتهاند .ايجاد رويکردي تازه نسبت به معماري
نمايش و طراحي و ساخت سالنهاي مختص نمايش ،بهخصوص نمايشهاي سنتي و آييني ،همچون
«تعزيه» که بهعنوان «ميراث فرهنگي معنوي» از آنها ياد ميشود ،ازجمله مواردي است که خأل
آن در معماري کشور به چشم ميآيد .در راستاي چنين رويکردي ،شناخت فضاها و بناهاي اجراي
نمايشهاي سنتي و آييني يکي از ضرورتها ميتواند باشد .کتاب حاضر ،ضمن اينکه در فصل اول
نيمنگاهي به سير تکاملي هنرهاي نمايشي در ايران دارد ،در فصلهاي بعدي به معماري خاص تکايا
و حسينيهها و تقسيمبندي آنها نيز پرداخته است .تکيه و احياي تعزيه ،فضاي شهري و تکايا ،تکايا در
شهرهاي اسالمي قديم ،معماري خاص تکايا و حسینیهها ،وجهتسمیه و قدرت تاريخي تکايا در ايران،
نمونههاي موجود مانند :ميدان نقشجهان ،تکيه دولت (تهران) ،تکيه قبه سبز (کرمان) و حسينيهها در
ايران ،اهم موضوعات اين کتاب هستند .يکي از اهداف کتاب مطرح کردن وسیله فرهنگي (در قبال
هدف هنري) است که با شناخت و گسترش آن و نيز استفاده هدفمند از آن ميتوان به تعالي انسان
و جامعه کمک کرد .از سوي ديگر به احياي اين ميراث معنوي که به علت فراموشي در حال از دست
رفتن است نيز بايد توجه داشت.

 .170هواگ،جان .معماري جهان اسالم بعد از ايران .بهاره رضايي جعفري ،شهره عليبخشي.
تهران :طحان /هله 174 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :معماري و نقشهکشی
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :معماري ايران و جهان ،معماري جهان اسالم ،معماري باستان
* چکيده :کتاب حاضر شرحي از معماري اسالمي جهان اسالم را بازگو ميکند؛ از آثار معماري
اصفهان در ايران گرفته تا معماري اسالمي هنر باستان .همچنين ،ضمن ارائه شرححالي از رويداد
تاريخي دوران شاهان باستان ،در نه فصل مستقل زير اين عنوانها ،به معماري اسالمي اين دوران
نيز ميپردازد :اوايل معماري اسالمي ايران (سامانيان و غزنويان)؛ معماري اسالمي ايران باستان
(سلجوقيان)؛ معماري اسالمي سوريه ،عراق باستان ،آناتولي باستان ،ايلخانيان و تيموريان؛ معماري
اسالمي هند باستان؛ معماري امپراتوري عثماني؛ معماري سلطنت صفوي؛ معماري امپراتوري مغول.

 104فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .171گروه مؤلفین بنياد  ICDLايران .مفاهيم امنيت فناوري اطالعات  .IT Securityتهران:
مدرسه 80 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش كار با رايانه ،امنيت فناوري اطالعات ،مباني امنيت ،بدافزارها ،امنيت شبكه
* چکيده :از اطالعات شخصي بايد در مقابل تهديدهايي مانند حمالت فريبكارانه ،كالهبرداريهاي
اينترنتي و جعل هويت محافظت كرد .ابزارهاي پيشرفته و پیچیده زيادي از قبيل بدافزارها و نرمافزارهاي
جاسوسي به مجرمان و همكاران آنها كمك ميكنند تا بدون اطالع قرباني ،اطالعات شخصي وي
را بهدست آورند .كتاب حاضر كه جلد اول از مجموعه «كتابهاي آموزش استاندارد بينالمللي برنامه
درسي  »ICDLاست ،به کاربر ميآموزد كه چگونه از دادههاي شخصي خود حفاظت كند .فصل اول
كتاب به مباني امنيت پرداخته است و در فصل دوم بدافزارها معرفیشدهاند« .امنيت شبكه» و «استفاده
ايمن از وب» موضوعات فصلهاي چهارم و پنجم را تشكيل ميدهند .فصل آخر به ارتباطات و مديريت
امن دادهها ميپردازد.

 .172عبادي ،غالمحسين .مقايسه  .VB6 & VB. NET2012& C#2012تهران :صفار،
 60 ،1392ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانهC#2012،NET، VB6 ،
* چکيده :صنعت رايانه با چنان سرعتي در حال پيشرفت است که نظير آن تاکنون در هیچیک از
صنايع بشري ديده نشده است و شرکت مايکروسافت يکي از پيشگامان اصلي اين صنعت به شمار
ميرود .اين موضوع انگیزه نويسنده در تأليف اين کتاب شد ،چرا که نياز به دانستن و آموختن را در
جامعة رايانهاي حس کرد و بر آن شد تجربه چندين ساله را بهکار گيرد و اين مجموعه را تقديم جامعة
رايانهاي کشور کند .مطالب اين کتاب در بيست فصل ،با زباني ساده ،از مبتدي تا پيشرفته ،جمعبندي و
مثالهايي بسيار ساده و پيچيده درباره هر مبحث نيز ارائهشده است .برخي از موضوعات مهم کتاب به
اين شرح است :نصب Visual studio 6.0؛ آشنايي با تاریخچه زبان بيسيک؛ متغير و انواع دادهها؛
دستور  ifو خالصة مطالب مربوط به آن NET ،چيست؟؛ متدها؛ رويدادها ،کنترل مهم در VB6؛ انواع
فرمها در يک پروژه؛ توابع؛  Activexچيست؟؛  Entityچيست؟؛  APIچيست؟؛ ساختن فايل EXE
در VB6؛ گزارشگيري از پايگاه داده در ويژوال بيسيک.
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 .173دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :من كار خيلي بدي كردم مادر (جلد .)13
تهران :سوره مهر 312 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب با مقاله «ضرورت وجود متون نمايشي مناسب از حيث جنسيت و دوره تحصيلي
در مدارس» آغاز ميشود و در ادامه با راهکارهايي ساده به پرسشهاي بنياديني در مورد؛ چگونگي
انتخاب نقش ،چگونگي تمرينات بازيگري و نظارت فني بر روند آن ،چيستايي خواندن و تحليل نقش
و نمايشنامه ،ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا ،چگونگي صحنهپردازي اجرايي مناسب براي نمايش
عروسکي و زنده و استفاده از فضاي کالس به اين منظور پاسخ ميدهد .کتاب در کنار مقاله «انواع
نمايش عروسکي»  -که اطالعات مناسبي در اختيار مخاطبان هنرآموز و هنرجو ميگذارد -پنج متن
نمايشي را هم ارائه ميدهد« :چرا خرگوشه ميترسه؟»؛ «دروغگو دشمن خداست!»؛ «من کار خيلي
بدي کردم مادر!»؛ «چارة کار ما چيه؟»؛ «يک لقمه کمتر ،اما سالمتر!».

 .174اميري چوالنديم ،عيسي .مواد و ابزار هنري (2مواد رنگ) .تهران :كتاب آبان382 ،1391 ،
ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نقاشي
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،ابزار ،رنگ در هنرهاي ديداري ،انواع رنگ ،لعاب رنگ ،مواد
تشکیلدهنده رنگ
* چکيده :بيگمان رنگ يکي از مهمترين عناصر ديداري در هنرهاي ديداري به شمار ميرود و هيچ
شاخهاي از هنرها و يا حتي زندگي ،بدون آن معنا و مفهوم نمييابد .ميتوان گفت رنگ به سه صورت
در هنر و فضاي کلي زندگي بشر وجود دارد :نخست بهعنوان جزئي تجزيهناپذير و جدايي نشدني از
اشيا و موجودات؛ دوم بهعنوان پوششي براي جهت محافظت از سطوح در برابر فرسايش و اوکسايش
(نام کلي واکنشهاي شيميايي)؛ سوم براي تزئين و ايجاد فضاي زیبا شناسانه در هنر و شاخههاي
مرتبط با آن .کتاب حاضر به مبحث شيمي و زيباشناسي رنگ يا رنگ در هنرهاي ديداري اختصاص
دارد و به اين مباحث ميپردازد :گياهان و مواد رنگزاي طبيعي؛ رنگدانهها؛ لعابهاي سراميک؛ مواد
تشکیلدهنده رنگ؛ زيباشناسي رنگ؛ و..
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 .175گروه تألیف بنياد  . ICDLمهارت اول :مفاهيم پايه فناوري اطالعات و ارتباطات
( .)ICTتهران :مدرسه 96 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،ICDL ،فناوري اطالعات و ارتباطاتICT ،
* چکيده :منظور از «فناوري اطالعات و ارتباطات» ( ،)ICTمجموعه ابزارها و روشهاي الزم براي
توليد ،پردازش ،نگهداري ،توزيع و انهدام سيستمهاي مبتني بر اطالعات است .کتاب «مفاهيم پایه
فناوري اطالعات و ارتباطات ( »)ICTکتابي کاربردي و آموزنده در اين زمينه است و موجب ارتقاي
سطح سواد خواننده و آشنا ساختن وي با مفاهيم پایه فناوري اطالعات و ارتباطات ميشود .بنياد
« »ICDLايران ،اين کتاب را بر اساس سرفصلهاي استاندارد بنياد جهاني «»ECDL/ICDL
منتشر کرده است .اهم موضوعات کتاب به اين شرح است .1 :سختافزار :مفاهيم ،درگاههاي
ورودي /خروجي ،عملکرد رايانه ،حافظه و ذخيرهسازي ،ابزارهاي ورودي و خروجي  .2نرمافزار:
مفاهيم ،سیستمعامل چيست؟ ،برنامه واژهپرداز ،برنامه صفحه گسترده ،بازيهاي رايانهاي ،و.3 ..
شبکه و انتقال داده  ICT .4در زندگي روزمره :جهان الکترونيکي ،ارتباطات ،انجمنهاي
مجازي ،سالمتي و محيط .5 .امنيت :هويت ،امنيت دادهها و ويروسها .6 .مسائل حقوقي :حق
چاپ ،مجوز سايت و حفاظت از دادهها.
 .176گروه تألیف بنياد  .ICDLمهارت پنجم :پايگاه داده ( .) Access 2007تهران :مدرسه،
 272 ،1391ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،آموزش اکسس ،پايگاه داده ،استاندارد ICDL
* چکيده :هر پايگاه داده حاوي مجموعهاي از آيتمها مثل جدول ،فرم و گزارش است و پايگاه داده
ميتواند دادهها را بهصورت سازمانيافته در چندين جدول ذخيره کند .در پايگاه دادهها ،از «»Query
براي يافتن اطالعات خاصي با توجه به معيار واردشده استفاده ميشود .همچنين از پايگاه داده براي
گروهبندي و قالببندي دادهها و سپس استخراج اطالعات از اين دادهها بهره ميگيرند .اين کتاب که
از مجموعه کتابهاي آموزش استاندارد برنامه درسي ( ICDLمهارت پنجم) تحت عنوان پايگاه داده
( )Access 2007به شمار ميرود ،طریقه ايجاد بانکهاي اطالعاتي براي گردآوري انواع اطالعات و
نيز ذخيرهسازي جستوجو و بازيابي آنها را در  14فصل به عالقهمندان آموزش ميدهد .در فصل اول
به مفاهيم پايگاه داده اشارهکرده و در فصلهاي ديگر ،به نکات کليتر و آموزش تخصصي اين برنامه
پرداخته است؛ نظير ايجاد يک پايگاه داده ،باز کردن يک پايگاه داده و موارد امنيتي ،ويرايش و حرکت
در جدول ،تنظيمات فيلد ،طبقهبندي کردن و..
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 .177گروه تألیف بنياد  .ICDLمهارت چهارم :صفحه گسترده ( .)Excel 2007تهران:
مدرسه 164 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،آموزش اکسل ،صفحه گسترده ،محاسبات آماري و رياضي
* چکيده :برنامه «اکسل» يا «صفحه گسترده» نرمافزاري است که بهوسیله آن ميتوان کارهاي
مربوط به حسابداري را انجام داد .از ديگر امکانات اين برنامه کاربرد کارهايي نظير ذخيره ،چاپ و
ویرایش و جدولبندي است .اين کتاب در شش فصل به عالقهمندان آموزش ميدهد ،با استفاده از
نرمافزار صفحه گسترده ،محاسبات رياضي و آماري و رسم نمودار را بهسادگی انجام دهند .سيستم
مرجع دهی خانههاي اکسل ،کاربرگها و کتاب کارها ،جمعکردن يک ستون از اعداد ،انتخاب یکخانه،
انتخاب يک رديف و ستون ،تغيير عرض ستونها و ارتفاع رديفها ،حذف محتواي خانهها و يک
کاربرگ ،کپي کردن محتواها ،مرتب کردن دامنة خانهها ،قالببندي ،فرمولها و تابعها ،نمودارها،
ويرايش تنظيمات اولیه برنامه اکسل و آماده کردن يک کاربرگ براي چاپ ،اهم موضوعات اين کتاب
هستند .اين کتاب بر اساس سرفصلهاي استاندارد بنياد جهاني « »ECDL/ICDLانتشاریافته است.

 .178گروه تألیف بنياد  .ICDLمهارت دوم :استفاده از كامپيوتر و مديريت فايلها
( .)Window7تهران :مدرسه 112 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،مهارت دوم  ،ICDLويندوز  ،7مديريت فايلها
* چکيده« :ويندوز» يک رابط گرافيکي کاربر است که کاربران را قادر ميسازد ،با استفاده از يک
وسیله اشارهگر مانند ماوس ،به مکان دلخواه خود در رايانه بروند .درواقع ،با استفاده از ويندوز ديگر
نيازي نيست که کاربران براي کار با رايانه خود یکزبان رايانهاي را بياموزند .کتاب حاضر ،در مخاطب
اين قابليت را ايجاد ميکند که توانايي خود را در اجرا و مديريت يک رایانه شخصي نشان دهد و در
محيط کاري رايانه به نحو مؤثري عمل کند .کار با سیستمعامل ويندوز ،مديريت فايل ،کار با فايلها
و پوشهها ،برنامههاي کمکي و تنظيمات ،عنوانهاي چهارفصل اين کتاب هستند که از مجموعه
کتابهاي آموزش استاندارد برنامه درسي  ICDLبه شمار ميرود.
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 .179گروه تألیف بنياد  .ICDLمهارت سوم :واژهپرداز ( .)Word 2007تهران :مدرسه،
 180 ،1391ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،واژهپرداز ،آموزش  ،Wordمهارت سوم ICDL
* چکيده« :واژهپرداز» به آن دسته از نرمافزارهاي رايانهاي گفته ميشود که براي نوشتن متن
و يا ويرايش نوشته بهکار ميروند .برنامههاي واژهپرداز تواناييهاي بسيار ديگري نيز بهجز نوشتن در
دسترس کاربر قرار ميدهند؛ ازجمله افزودن تصوير به متن ،اصالح امال ،چاپ متن و مانند آنها .در
شش فصل اين کتاب خوانندگان با نکتههاي مهم و ترفندها و بهطور کل آموزش کار با نرمافزار
« »Microsoft Word 2007آشنا ميشوند .اين کتاب بهصورت تمامرنگی و تصويري ،تمامي
نکات را مطابق با سرفصلهاي« »ICDL Version 5.0آموزش ميدهد .درصورتیکه مخاطب
آشنايي چنداني با اين برنامه نداشته باشد ،با خواندن اين کتاب با چگونگي کار با اين برنامه آشنا خواهد
شد و ميتواند بهآسانی از آن استفاده کند.

 .180گروه تألیف بنياد  .ICDLمهارت ششم .Power Point 2007 :تهران :مدرسه،1391 ،
 184ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،آموزش کار با  ،Powerpointنمايش اساليد
* چکيده »Powerpoint« :نرمافزاري قوي و توانا براي ساخت برنامههاي نمايشي ()Presentations
قابلمشاهده در رايانه است .درواقع اين برنامه مجموعهاي از امکانات را براي ارائه مطالب در اختيار کاربر
قرار ميدهد .از اين برنامه در نمايشهاي تجاري ،کنفرانسهاي کالسي ،سمينارها و ..استفاده ميشود.
اين کتاب که به مهارت ششم اختصاص دارد ،يکي از مجموعه کتابهاي آموزش استاندارد برنامه درسي
 ،ICDLنسخة  5است و به دوستداران علم رايانه آموزش ميدهد که چگونه با استفاده از امکانات
پاورپوينت بهگونهاي جذاب و کاربردي و بهصورت سمعي و بصري ،مطالب خود را ارائه دهند .کتاب در
 9فصل به اين موضوعات ميپردازد :تکنيکهاي انتخاب جدول :انتخاب کپي ،جابهجا کردن ،تغيير اندازه
و حذف متن؛ قالببندي پاراگراف؛ روش باز کردن برنامه پاورپوينت؛ کار با اساليد و جابهجا کردن آن؛
قالببندي شکلها و نمودارها؛ اجراي نمايش اساليد و تغيير اندازه و حذف تصاوير.
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 .181گروه تألیف بنياد  .ICDLمهارت هفتم :اينترنت و پست الكترونيك .تهران :مدرسه،
 160 ،1391ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،مهارت هفتم ،اينترنت ،پست الکترونيک
* چکيده :اينترنت ابتدا بهمنظور جلوگيري از تمرکز و درواقع توسط ارتش آمريکا بهقصد گذر از جنگ
هستهاي طراحي شد .اينترنت شبکهاي از شبکههاي رايانهاي است که زيرساخت سراسری شبکهاي
بسيار وسيعي را تشکيل ميدهد .اينترنت ميليونها رايانه را به هم ارتباط ميدهد و بهاینترتیب،
شبکهاي را ميسازد که بهوسیله آن هر رايانهاي که به اينترنت متصل باشد ،ميتواند با ساير رايانههاي
متصل به اينترنت ارتباط برقرار کند .اين کتاب بر اساس سرفصلهاي استاندارد بنياد جهاني ECDL/
 ICDLو مطابق با شرايط نرمافزار آزمون و صدور گواهینامه بينالمللي توسط بنياد  ICDLجمهوري
اسالمي ايران انتشاریافته است .بخش اول آن مربوط به مباحث اينترنت است که داوطلب را با مفاهيم
و اصطالحات مورداستفاده و مرتبط در دنياي مجازي و نيز با برخي از مفاهيم مربوط به امنيت در
ارتباط آنالين آشنا ميسازد .بخش دوم کتاب ارتباط الکترونيکي را معرفي ميکند و داوطلب با پست
الکترونيک آشنا ميشود و نحوة ايجاد ،ارسال ،دريافت و ..را که در زمان کار با پست الکترونيک الزم
است ،فرامیگیرد.
 .182دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :نامهاي به خدا (جلد  .)17تهران :سوره مهر،
 296 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش هنر ،آموزش تئاتر و نمايش ،نمايشنامه
* چکيده :جلد هفدهم کتاب نمايشنامههاي آسان ،پنج نمایشنامه کوتاه را در برمیگیرد« :نامهاي
به خدا،آخرين اژدهاي زمين ،موجود غريب ،آرزوي مهرباني و الشخورها منتظرند» .اين اثر با زباني
ساده ،روان و کودکانه و در قالب نمايش ،مفاهيم و ارزشهاي انساني از قبيل اميد به خداوند ،کمک به
ديگران ،توجه به نصايح والدين و ..را بيان ميدارد.
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 .183دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :نجات دشمن (جلد  .)7تهران :سوره مهر،1392 ،
 248ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب پيش رو با راهکارهاي ساده ،به پرسشهاي بنياديني در مورد چگونگي انتخاب
نقش ،چگونگي تمرينات بازيگري و نظارت فني بر روند آن ،چيستايي خواندن و تحليل نقش و
نمايشنامه ،ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا ،چگونگي صحنهپردازي اجرايي مناسب براي نمايش
عروسکي و زنده ،و استفاده از فضاي کالس به اين منظور پاسخ ميدهد .کتاب در کنار مقاله «انواع
نمايش عروسکي»  -که اطالعات مناسبي در اختيار مخاطبان هنرآموز و هنرجو ميگذارد -اين پنج
متن نمايشي را ارائه ميدهد« :گنجشک قويتر از فيل است»؛ «اول چه کسي؟»؛ «رهايي»؛ «نجات
دشمن»؛ «وقتي شکارگاه ترسناک ميشود» .اين نمايشنامهها که از متون کهن و جديد ادبيات فارسي
اقتباسشدهاند ،عالوه بر تمرينات کالسي رشتههاي هنري ،براي اجرا در مدارس نيز مناسباند و با
پيشنهادهاي خوبي براي بازيگري و کارگرداني نمايش و تحليل کوتاهي درباره آنها همراهاند .در پايان،
نويسنده با انتخاب و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمايشنامه ،مجالي براي شرکت فعال
مخاطبان نمايش و تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
 .184چنسكي ،تامار .نجات فرزند از تفكر منفي .فرناز فرود .تهران :صابرين 312 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :تفکر منفي کودکان ،رفتار با کودکان ،کودک و والدين ،تفکر منفي ،افسردگي،
مديريت خانواده
* چکيده :کودکاني که سراسر روز را سر در گريبان «اگر ـ چه طور» هستند و هرلحظه انتظار
آزار،خطر يا شکست را ميکشند ،معمو ًال به هنگام خستگي تسليم تفکر منفي ميشوند ،از آمادهسازي
در برابر هر فاجعه خيالي دست برميدارند ،و از توانايي خود براي مديريت زندگي قطع اميد ميکنند.
الزم است اين کودکان ابتدا به بررسي تفکر منفي بپردازند تا پسازآن بتوانند بر علت نهفته ـ يعني افکار
نگرانکننده ـ پيروز شوند .اين کتاب در سه بخش نحوة نجات فرزند از تفکر منفي را بازگو ميکند:
تغيير در ذهن فرزند؛ منفي در برخورد با جهان (عبور از مشکالت زندگي)؛ روشن کردن محور امکانات.
هدف کتاب آن است که والدين درزمینه تفکر منفي متخصص شوند و بتوانند با همان لحن بديهي که
به کودکشان ميگويند هنگام عبور از عرض خيابان به هردو سو نگاه کند ،به او نيز بگويند چگونه از
عهده ناکاميها و شکستهاي زندگي برآيد.
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 .185شارعي ،محمد محسن .نكاح در سنت اسالمي .تهران :آرمان رشد 300 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :نکاح ،خواستگاري ،شرايط ازدواج ،حضانت ،مهريه ،نفقه
* چکيده :ازجمله تعابير رسا و نغز اسالم در بيان اهميت ازدواج ،همانا بيان ثمرات و فوايد مادي و
معنوي مترتب بر آن است .با اين روش ،هم جايگاه ازدواج را نزد خداوند بيان ميدارد و هم انسانها را
به انجام آن ترغيب ميکند .بر همين اساس ،در مکتب اسالم ازدواج مایه فزوني رزق و روزي و سبب
زيادي ثروت ،به تأخير افتادن مرگ و بلندي عمر دانسته شده است .کتاب «نکاح در سنت اسالمي»
ماهيت اين امر پسنديده ـ ازدواج ـ را شرح داده و اهداف و آثار آن را نيز تشريح کرده است .مفهوم
و ماهيت خواستگاري ،واليت در ازدواج ،کفويت در نکاح ،مهريه ،نفقه ،متعه ،شروط ضمن عقد ،و
حضانت ،مباحث عمده اين کتاب محسوب ميشوند.

 .186انگلز ،پل .نكتههاي پندآموز .پريچهر هيردافر .تهران :سامينا /صورتگر 226 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :مديريت خانواده
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :پندگرفتن ،پسانداز کردن ،پرورش کودکان ،پرورش گياه ،راههاي شاد شدن،
مناسبات زناشويي
* چکيده :کتابي که طرح روي جلد آن را پيشرو داريد ،پندها و اندرزها و راهکارهايي را ارائه ميدهد
که حاصل تجربه ،آگاهي و شناخت از پيچيدگيها و هزارتوهاي بشري بودهاند .مؤلف کتاب خواندن
اين کتاب را گامي بهسوی زندگي پرمعناتر ،انسانيتر و معقولتر ميداند .بعضي از نکات پندآموز و
راهکارهايي که کتاب به آنها اشارهکرده است ،به اين شرحاند :راههايي براي پسانداز؛ نکات مهم در
سفر؛ راههاي ارتقاي شغلي؛ نکاتي درباره آشپزي؛ راههاي حفظ محيطزيست؛ نکات مفيد درباره پرورش
کودکان؛ نکات مهم درباره نظافت و بهداشت؛ راههاي ارتباط باخدا؛ راههاي پذيرش مرگ؛ روشهاي
پرورش گياه؛ راههاي شاد شدن؛ مناسبات زناشويي و اجتماعي .ازآنجاکه زندگي مجموعهاي است از
رويدادهاي متفاوت و متنوع ،و سرشار از تضادهاي شگفتانگيز ،بهکارگيري راهکارهاي ذکرشده از
سوي آدمها ،ميتواند آنها را در سير زندگي به تکامل برساند.
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 .187انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران .نمايشگاه بينالمللي طراحي حروف ،سرو نقرهاي
 .92تهران :كتاب آبان 344 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش خوشنويسي ،آموزش طراحي ،طراحي حروف ،سرو نقرهاي
* چکيده :طراحي حروف و در اختيار داشتن حروف فارسي زيبا و كاربردي ،يكي از دغدغههاي
هميشگي طراحان گرافيك ايران بوده و هست .كتاب «سرو نقرهاي» در  322صفحه ،حاصل
توانمنديهاي طراحان ايراني را درزمینه طراحي حروف گردآورده و در كنار هم به نمايش گذاشته
است .نویسنده كتاب با نگاهي ويژه به طراحي حروف فارسي كوشيده است ،اين بخش مهم از گرافيك
معاصر كشورمان را بازنگري كند ،آن را بهنقد بكشد و فضايي براي گفتوگو پيرامون آن فراهم سازد.

 .188انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران .نمايشگاه بينالمللي طراحي حروف ،سرو نقرهاي
(92سومين دوساالنه منتخب آثار اعضاي انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران) .تهران :كتاب آبان،
 344 ،1392ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :گرافيك
* پاية تحصيلي :سوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش طراحي ،آثار طراحان ايراني ،طرحهاي تبليغاتي ،پوستر ،سرو نقرهاي
* چکيده :کتاب «نمايشگاه بينالمللي طراحي حروف ،سرو نقرهاي  »1392شاخههاي گوناگون
طراحي گرافيک معاصر ايران را معرفي ميکند .در اين کتاب منتخبی از آثار اعضاي «انجمن صنفي
طراحي گرافيک ايران» به چشم ميخورد .اين اثر آثار گرافيکي مذبور را در  344صفحه گالسه رنگي
در موضوعات صفحهآرايي ،بستهبندي ،پوستر ،جلد ،تبليغات ،و نشانه و نوشته طبقهبندي ميکند.
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 .189قادري ،مصطفي .نوفهمگرايي در مطالعات برنامه درسي .تهران :آواي نور،1392 ،
 232ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :كارشناس
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نوفهمگرايي ،برنامه درسي ،برنامهريزي درسي
* چکيده :اصطالح «نوفهمگرايي» در کتابهاي متفاوت فارسي« ،باز مفهوم گرایی» و
«نومفهومگرايي» يا برخي اصطالحهاي نامرتبطتر ،مانند «باز تجددگرايي مفهومي» ترجمهشده است.
واژة مفهوم ذهن مخاطب را به معناي مطالعة مفاهيم در رشته برنامه درسي معطوف ميکند .ازنظر
نوفهمگرايان ،اين جنبش نوعي تغيير پارادايم است از «برنامهريزي درسي» به سمت «فهم برنامه
درسي» .در کتاب حاضر که خوانندگان آن را در دو فصل مرور ميکنند ،ضمن ارائه تاریخچه اين
جنبش ،مهمترين عقايد و نظرات متفکران نوفهمگرا و ايدههاي اصلي آنها و حتي نقدهاي وارد
بر نوفهمگرايي معرفي ميشوند .کتاب براي مخاطباني که بحثهاي نظریه برنامه درسي را دنبال
ميکنند ،مفيد خواهد بود.

 .190گروه تألیف بنياد  .ICDLواژهپرداز پيشرفته .تهران :مدرسه 164 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،واژهپرداز ،Word ،ايجاد سند ،ويرايش و صفحهبندي
* چکيده :نرمافزارهاي واژهپرداز مانند « »Microsoft Wordامکان ايجاد اسنادي با ظاهر حرفهاي
و در چارچوب مناسب انواع هدفها را به مخاطب ميدهد .هر فرد بدون توجه به شغلش ،ممکن است
زماني به ايجاد يک سند ،مانند نامة تجاري ،صورتحساب ،خبرنامه و يا گزارش نياز داشته باشد.
واژهپرداز با داشتن قابليتهاي فراوان حتي امکان ايجاد اسناد پيچيدهاي مانند سندهاي چندزبانه،
شامل انواع تکنيکهاي قالببندي و نيز افزودن محتوا از برنامههاي ديگر را فراهم ميکند .اين کتاب
در  13بخش ،فعاليتهاي پيشرفتهتري را ارائه ميدهد؛ فعاليتهايي از قبيل ويرايش ،صفحهبندي و
سازماندهي يک سند واژهپرداز و نيز کاربرد اجزاي مختلف و ابزارهاي خاص .کتاب مجموع ًا  79درس
ارائه داده و لغتنامه و جدول ارزيابي ميزان پيشرفت را نيز در انتها آورده است.
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 .191گروه مؤلفین بنياد  ICDLايران .واژهپرداز ( .)Word 2013تهران :مدرسه،1392 ،
 176ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم كاردانش ،دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي ،Word 2013 :واژهپرداز ،آموزش رايانهICDL ،
* چکيده :واژهپرداز «ورد  »2013جلد پنجم از مجموعة «كتابهاي آموزش استاندارد بينالمللي
برنامه درسي  »ICDLاست .واژهپرداز به آن دسته از نرمافزارهاي رايانهاي گفته ميشود كه براي
نوشتن متون و يا ويرايش نوشتهها بهكار ميروند .برنامههاي واژهپرداز تواناييهاي بسيار ديگري نيز
بهجز نوشتن در دسترس كاربر قرار ميدهند؛ ازجمله افزودن تصوير به متن ،اصالح امال ،چاپ متن و
مانند آنها .آشنايي با محيط نرمافزار ،ايجاد سند و قالببندي متن ،ايجاد جدول و كاربرد آن ،طراحي
اشياي گرافيكي ،آمادهسازي و چاپ ،شش عنوان از سرفصلهاي اين كتاب هستند .اين كتاب و
مجموعه آن بر اساس سرفصلهاي استاندارد «بنياد جهاني  »ECDLو « »ICDLانتشاریافته است.

 .192دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :واي! چهکار خطرناكي (جلد  .)12تهران :سوره
مهر 280 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،آموزش هنر ،آموزش تئاتر و نمايش ،بازيگري عروسکي
* چکيده :جلد دوازدهم از مجموعه نمايشنامههاي آسان ،شامل پنج نمايشنامه است« :اين افتخاره
که بشم غذاتون ،پاهام چرا ميلرزه؟ ،تو دنبال بهانه ميگردي ،وقتشه از دست تو فرار کنم و واي چهکار
خطرناکي!» است .در اين کتاب ،مؤلف طرحي پيشنهادي براي کارگرداني و بازيگري عروسکي و غیر
عروسکی ،معرفي مشاهير ،تحليل اشخاص نمايش و گفتوگوي پيش از اجرا آورده است.
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 .193دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان :وقتي روباه رفيق ميشود ( 25جلد) .تهران:
سوره مهر 264 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :نمايش
* پاية تحصيلي :دوم و سوم فني و حرفهاي ،پیشدانشگاهی فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
* چکيده :کتاب با نوشتار «نقش هنر نمايش در آموزشگاهها» به قلم دکتر ناظرزادهکرماني وارد
مبحث تخصصي نمايش و تئاتر ميشود .در ادامه ،با راهکارهاي ساده به پرسشهاي بنياديني در مورد
چگونگي انتخاب نقش ،چگونگي تمرينات بازيگري و نظارت فني بر روند آن ،چيستايي خواندن و
تحليل نقش و نمايشنامه ،ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا ،چگونگي صحنهپردازي اجرايي مناسب
براي نمايش عروسکي و زنده ،و استفاده از فضاي کالس به اين منظور پاسخ ميدهد« .گرانترين
جواهر»؛ «بر قول شيطان ميروم»؛ «لقمة گلوگير»؛ «من خوشبختي تو هستم»؛ «وقتي روباه رفيق
ميشود!» عنوان پنج متن نمايشي کتاب حاضر است .اين نمايشنامهها بر تمرينات کالسي رشتههاي
هنري مناسباند.

 .194رائبون ،اندي .ويندوز  .For DUMMIES 8زهرا جاويد .تهران :آوند دانش 144 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :رايانه
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،ويندوز  ،8صفحه  ،Startکار با اپليکيشن
* چکيده :کتاب «ويندوز  »8اين نکات را به عالقهمندان علم رايانه ميآموزد :استفاده از صفحه
Start؛ نحوة نصب و بهروزرسانی اپليکيشنها؛ دسترسي سريع به حسابهاي کاربری ایمیل و
شبکههاي اجتماعي خود؛ ساخت حسابهاي کاربري متفاوت؛ محافظت از فايل شخصي خود .اين
کتاب ضمن نشان دادن محيط صفحه  ،Startعالقهمندان را با ويژگيهاي متفاوت آن آشنا ميسازد
و به آنان کمک ميکند حساب کاربري مايکروسافت خود را ايجاد کنند.
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 .195الن ،سام .هندبوك رنگكاري مبلمان چوبي .امير نظري .تهران :فدك ايساتيس،1392 ،
 222ص
* گروه آموزشي :مكانيك
* گرايش  /رشته :صنايع چوب
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رحلي
* کلمات کليدي :رنگکاري روي چوب ،مبلمان چوبي ،صنايع چوب
* چکيده :اولين و حياتيترين گام در انجام يک رنگکاري مطلوب روي چوب ،آمادهسازي آن
است .اين کتاب که آن را در  11فصل ميخوانيد ،مباحث آمادهسازي چوب را در فصل يک ،ابزارهاي
رنگکاري را در فصل دو ،آستري زدن و پر کردن چوب را در فصل سه ،و پوششهاي محافظ را در
فصل چهار آورده است .همچنين ،مخاطبان مباحث ترکيب آستريها ،چوبهاي سخت رنگ شونده،
رنگهاي پوليشي دستي ،نقشدار کردن چوب ،آستريهاي شيميايي ،طالکاري و استنسيل کردن
و نسخهبرداري از رنگهاي عتيقه را در فصلهاي پنج تا يازده کتاب ميخوانند .اين کتاب با ارائه
تصويرهاي سیاهوسفید ،نکاتي چند درباره الزامات بهداشتي و حفاظت فردي را هنگام رنگکاري روي
چوب براي مخاطبان بازگو ميکند.

 .196مكلود ،اسكات .هنر كميك  .1رامين رحيمي .تهران :كتاب آبان 225 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :هنر
* گرايش  /رشته :انيميشن
* پاية تحصيلي :دوم فني و حرفهاي
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :هنر کميک ،طراحي کميک ،آموزش هنر
* چکيده :تصويرهاي ساده کميک ،به صورتی بسيار روان و زيبا ،بازگوکننده يک درام هستند .اين
سبک ساده طراحي و بيان ،نهفقط داستانها را بهسادگی بيان ميکند ،بلکه قدرت و قابليت نامحدود
و حيرتانگيزي در برقراري ارتباط با مخاطبانش دارد .واژة «کميک» از رسانه ميآيد؛ يک هنر متوالي
که از کنار هم قرار گرفتن مجموعهاي از تصاوير بهوجود ميآيد .کتاب حاضر تجربيات ارزشمند مؤلف
را در مسير روند يادگيري و طراحي کميک،خصوص ًا کميکاستريپهاي آمريکايي و ژاپني ،در اختيار
مخاطب قرار ميدهد و او را با ويژگيهاي اين هنر آشنا ميکند.
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 .197سهرابي ،فرامرز  /ناصري ،اسماعيل .هوش معنوي و مقياسهاي سنجش آن .تهران:
آواي نور 376 ،1391 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :سنجش هوش ،نظريههاي هوش
* چکيده« :افراد زماني هوش معنوي را بهکار ميبرند که بخواهند از ظرفيتها و منابع معنوي براي
تصميمگيريهاي مهم و اندیشه در موضوعات وجودي يا تالش در جهت حل مسائل روزانه استفاده
کنند .بنابراين ،هوش معنوي موضوعات ذهني معنويت را با تکاليف بيروني جهان واقعي ادغام ميکند».
مؤلفان اين کتاب بر آن بودهاند که با تدوين آن با عنوان هوش معنوي و معرفي مقياسهاي سنجش
آن ،از یکسو نيازهاي اولیه پژوهشگران عالقهمند به اين مفهوم را برآورده کنند و از سوي ديگر ،زمينه
را براي آگاهي ديگر افراد عالقهمند به اين حوزه فراهم سازند .اهم موضوعات اين کتاب که از دو بخش
و هفت فصل تشکیلشده است ،عبارتاند از :تعريف هوش و معنويت؛ نظريههاي هوش؛ نيازهاي
معنوي انسان؛ ابعاد معنويت؛ تعاريف هوش معنوي و رابطة آن با مديريت رهبري؛ مفهومسازي هوش
معنوي؛ مقياس هوش معنوي ناسل؛ سياهة خود سنجی هوش معنوي کينگ ،مقياس هوش معنوي
آمرم و درير ،پرسشنامه هوش معنوي ناصري و سهرابي .مؤلف کتاب در پايان نتيجه ميگيرد هوش
معنوي دربرگیرنده مجموعهاي از تواناييها و ظرفيتهاي موجود در انسان است که از منابع معنوي در
جهت افزايش بهزيستي و انطباقپذيري استفاده ميکند.
 .198ريد ،گوين  /گرين ،شارون .يادگيري اثربخش .اكرم اسكندري ،مصطفي كنعاني ،حسين
زنگنه .تهران :آواي نور 144 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
مخاطب :هنرآموز ،مشاور ،كارشناس
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش ،موانع يادگيري ،خواندن و نوشتن خالق ،انگيزش
* چکيده :کاربرد روندهاي فراشناختي همانند سؤال پرسيدن ،شفافسازي ،درک و فهم ،نظارت
کردن و ارزيابي ،دانشآموز را به فرايند يادگيري رهنمون خواهد کرد ،و به وي بينشي در مورد
«يادگيري اثربخش» خواهد داد .بهعالوه ،اين فرايند باعث ايجاد نوعي مالکيت در مورد يادگيري خود
در دانشآموز خواهد شد .معلم نيز ميتواند موارد فوق را با دانشآموزان کوچکتر بهکار ببرد .هدف
اين کتاب فراهم آوردن ديدگاههايي براي تشويق معلمان در بهکارگيري يادگيري اثربخش در کالس
درس بوده است .کتاب عالوه بر تشويق معلمان به تفکر در موردنیاز به رشد مهارتهاي يادگيري
دانشآموزان ،مثالهايي را ارائه ميدهد که در کالس درس ميتوان از آنها استفاده کرد .بخشهاي
«کليات» کتاب بر تفکر تأکيد ميورزند و اهميت آن را توضيح ميدهند .بخشهاي «عملي» آن نيز
مثالهاي کاربردي و آزمایششده را ارائه ميدهند.
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 .199كنتر ،جفري .يادگيري مادامالعمر و دانشگاه .مظفرالدين واعظي ،عماد ملكي نيا .تهران:
آواي نور 168 ،1392 ،ص
* گروه آموزشي :علوم تربيتي
* مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :آموزش علوم ،مديريت دانش ،کالج و دانشگاه ،مشارکت در آموزش
* چکيده :آموزش حرفهاي بهطور مداوم در حال تبدیلشدن به صنعتي درحالتوسعه است .اين کتاب
که آن را در شش فصل ميخوانيد ،سازمانهاي متفاوتي را که فراهمکننده آموزش حرفهاي مداوم
هستند ،موردبحث و بررسي قرار ميدهد و چگونگي فعاليت آنها را براي تحقق اهداف و نتايج دلخواه
توصيف ميکند .کتاب «يادگيري مادامالعمر و دانشگاه» در پاسخ به نگراني ،و دغدغههاي عمومي
در مورد صالحيت کارکنان و کيفيت خدمات ارائهشده توسط آنان به نگارش درآمده است و تنظيم
عملکرد حرفهاي را موردبحث و بررسي قرار ميدهد .ارزيابي صالحيتها ،گواهينامهها و مجوزها نيز
موضوعات موردبحث در اين کتاب هستند .در پايان ،کتاب مشارکت سازمانها و مؤسسات براي ارائه
آموزش حرفهاي مداوم موردبحث قرار ميگيرد.

 .200گوكين ،دن ،Word 2013 for DUMMIES .شيدا سرمدي .تهران :آوند دانش،1392 ،
 125ص
پايه تحصيلي :دوم و سوم كاردانش
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :آموزش رايانه ،Word 2013 ،قالببندي کاراکترها و پاراگرافها
* چکيده :کتاب « »Word 2013به دوستداران علم رايانه مواردي همچون انتخاب متن و تغييرات
آن ،خلق اسناد و ويرايش و منتشر کردن آنها ،قالببندي کاراکترها و پاراگرافها ،ذخيرهسازي و
چاپ سندها ،جستوجو کردن ،جایگزین کردن و درست نوشتن کلمات را در محيط نرمافزار word
ميآموزد .کتاب حاضر به عالقهمندان کمک خواهد کرد در کوتاهترين زمان ممکن به ويرايش،
قالببندي و انتشار اسناد دست بزنند.
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فهرستتوصيفيكتابهايمناسب
داستان و شعر
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 .201شکرانه ،اسداهلل .آذرياد (یادنامه مهدی آذریزدی) .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 72 ،1392 ،ص
* گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :افسانهها و قصههاي ايراني ،اقتباس ،مهدي آذريزدي
* چکيده :در مجموعه حاضر ده قصه از مجموعه «قصههاي خوب براي بچههاي خوب» ،به منظور
قصهگويي برگزيده شدهاند تا گسترهاي از نگاه و انديشه «مهدي آذريزدي» را در زمينه انتخاب
قصهها از متون کهن بازتاب دهد .همچنين ،ساختار روايي قصهها از روايت نوشتاري به روايت گفتاري
تغيير پيدا کردهاند؛ چراکه در قصهگويي پس از انتخاب متن ،تبديل آن از نوشتار به گفتار از اصول بديهي
و قابل توجه است .به اين منظور ،فصلي با عنوان سير قصه از نوشتار تا گفتار نيز در اين کتاب آمده است.
بازنويسيهاي مهدي آذريزدي در حوزه ادبيات کودک و نوجوان ،از بهترين و موفقترين بازنويسيهاي
منطبق بر زبان فارسي معيار است.

 .202خرامان ،مصطفي .رمان نوجوان امروز :آرزوي سوم .تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان 156 ،1391 ،ص
* گرايش /رشته :داستان
* مخاطب:هنرجو
* قطع :رقعي
ن فارسي ،داستان خواهران ،اميد
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «رمان نوجوان امروز» است که دربردارنده داستاني تخيلي است.
همه ما آرزوهايي داريم که آنها را به زبان نميآوريم .در بعضي از بزنگاهها مثل فوت کردن شمعهاي
کيک تولد ،از ما ميخواهند آرزويي کنيم ،ما هم توي دلمان آرزو ميکنيم« .آرزوي سوم» ،داستان
سه خواهر است که آرزوهايشان را بازي ميکنند .آنها آرزوهاشان را به زبان ميآورند .اولي برآورده
ميشود .دومي و سومي برايشان دردسر درست ميکند .آرزوي سوم ،داستان دردسر آرزوهاي دست
نيافتني است.
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 .203خورشاهيان ،هادي .آلبوم دردسر .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،1391 ،
 120ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
ن فارسي ،داستان نوجوان
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «رمان نوجوان امروز» است .در اين داستان ،ماجراي دو برادر به
نامهاي «رسول» و «مصطفي» روايت شده که ميخواهند سر از کارهاي پدربزرگشان دربياورند .اما
هرکاري ميکنند موفق نميشوند .در بخشي از داستان ميخوانيم« :هر رازي بود ،توي همان آلبوم
قديمي بود .صدبار بيشتر به رسول گفتم بيا هرجور شده سر از کار بابا بزرگ دربياوريم .ولي مگر به
خرجش ميرفت .جرأتش را نداشت نصفه شبي بيايد برويم توي زيرزمين .بيخودي بهانه ميآورد که
بايد حرمت راز بابابزرگ را نگه داريم .من که نميفهمم يعني چي که راز بابا بزرگ مال خودش است
و اگر دلش بخواهد يک روز حتم ًا آن را به ما خواهد گفت».

 .204پاک ،عبدالصالح .رمان نوجوان امروز :آن سوي پرچين خيال .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 168 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
ن تخیلی ،رمان نوجوان
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «رمان نوجوان امروز» دربردارنده داستاني فارسي با موضوع
تخيلي و انساني است .در خالصه داستان آمده است« :عراز» پسر نوجواني است که پدرش گلهدار و
مادرش بيمار است .عراز به دليل بيماري مادر ،از رفتن به چوپاني همراه پدر منصرف شده و در خانه
کنار مادر مانده است .عراز به دنبال يافتن راههايي براي مداواي مادر بيمار است .روزي تصميم ميگيرد
با «خوجه مرگن» (شکارچي پرنده) پرنده شکار کند .اما با «گلدي آقا» قصهگوي روستا مواجه ميشود.
روزي شخصيت پيرزني بدجنس قصه ،به ديدن عراز ميآيد و از وي ميخواهد که عالوه بر ياد کردن
خوبيهاي انجام شده توسط او ،دليل پير شدن گلدي آقا ،قصهگويي روستا را بر عهده بگيرد و با ماندن
در کنار مادر و بازگويي قصههاي ياد گرفته ،به بهبود وي کمک کند .عراز ،با قصههاي گلدي آقا متحول
شده و تصميم جديدي ميگيرد تا ادامه قصهگويي روستا را براي آگاه کردن اهالي روستا دنبال کند و
از خاموش شدن چراغ قصه در روستا جلوگيري کند.
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 .205بکايي ،محمد .اتاق تاريک .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 192 ،1391 ،ص
* گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :جنگ ایران و عراق ،رمان نوجوان
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «رمان نوجوان امروز» ،با موضوع جنگ ايران و عراق ( 1359ـ
 )1367است و براي گروه سني (د) و (هـ) تهيه شده است .داستان ،ماجراي دختري به نام «نرگس»
است .او به اتفاق پدر و مادر و برادرش «مهرداد» بر اثر اوضاع آشفته تهران در جنگ ،به باغ پدربزرگ
ميروند .رفتن به باغ پدربزرگ با سالهاي قبل فرق ميکند و نرگس از نزديک با مفهوم جنگ و
حوادث آن آشنا شده و با شنيدن خاطرات ديگران و فداکاريهاي رزمندگان و حماسهآفريني شهيدان
شروع به نوشتن خاطرات ميکند .او بيش از هر زمان ،جنگ را وقتي درک ميکند که پسرخالهاش
«مهدي» که در جنگ نابينا شده ،خاطرات خود را از لحظههاي حضور در جنگ بازگو ميکند.

 .206آزادبخت ،جهانشاه .افسانه شيرين و فرهاد .خرم آباد :شاپورخواست 92 ،9213 ،ص
* گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :شيرين ،فرهاد ،خسرو پرويز ،بيستون ،افسانه ،مالئکة عشق ،سرزمين ايران
* چکيده :اين کتاب ،به روايتي متفاوت از افسانه شيرين و فرهاد پرداخته است .اين روايت به شکل
سينه به سينه به نگارنده منتقل شده است که به احتمال زياد به شکل نظم بوده ،اما بيشتر سرودههاي
آن بهعلت مکتوب نشدن ،فراموش شدهاند .در اين روايت ،شيرين و فرهاد به شکلي کام ً
ال افسانهاي
در آغاز سن بلوغ با تصويري از يکديگر که توسط مالئک ة عشق به دستشان رسيده ،آشنا ميشوند و در
خواب به آنها الهام ميشود تا هرکدام براي دستيابي به گمشده خويش بهسوي سرزمين ايران رهسپار
شوند که در ميانه راه اين دلدادگي ،خسرو پرويزـ شاه ايران ـ به شکل تصادفي بهعنوان رقيب فرهاد،
وارد ماجرا ميشود .در طي اين ماجرا خسرو پرويز به فرهاد مأموريت ميدهد که از کوه بيستون،نهري
به قصر او بکشد تا او را از شيرين دور کند ،و پايان ماجرا به کشته شدن فرهاد ميانجامد.

 124فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .207اپلتون ،ويکتور .تام سوئيفت مخترع جوان :المپيک روباتي .پانتهآ خوشنويس .تهران :محراب
قلم 144 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان کودکان انگليسي ،ماجراهاي تام سوئيفت
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعة» تام سوئيفت ،مخترع جوان» ،دربردارندةداستاني انگليسي است
و براي کودکان و نوجوانان تدوين شده است .در اين داستان« ،تام» ،مخترع جوان ،اختراع خود به نام
«بات» را براي المپيک روباتي آماده کرده است .نوجوانان مخترع از سراسر کشور ،روباتهاي دستساز
خود را براي شرکت در مجموعهاي از مسابقات قهرماني ميآورند .اما در اين ميان« ،تي .آر .بي» ،گروه
تروريستي ضد علم ،براي تام دردسرهايي درست کرده و او را درگير ماجراهاي فراواني ميکند.

 .208حسنبيگي ،ابراهيم .اميرحسين و چراغ جادو .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 224 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان تخیلی ،رمان نوجوان
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «رمان نوجوان امروز» با موضوع تخيلي و آموزنده است و براي
گروه سني (د) و (هـ) تهيه شده است .در خالصه داستان آمده است؛ «اميرحسين» پسر تنبل و لجبازي
است .او در بازگشت از مسافرت ،يک چراغ پيدا ميکند که اسم آن را چراغ جادو ميگذارد .اميرحسين
روزهاي متوالي آرزوهاي خود را به چراغ جادو بازگو ميکند .روزي بچه غولي از درون چراغجادو بيرون
آمده و يکي يکي آرزوهاي او را برآورده ميکند .اما به داليل و بهانههاي مختلف ،دوباره مجبور به
گرفتن وسايل مختلفي ميشود که به اميرحسين داده بود .بچه غول ميخواست به اميرحسين بياموزد
که با زحمت و تالش خود ميتواند آرزوهاي خود را برآورده کند .با تدبير بچه غول ،اميرحسين به اين
موضوع پي ميبرد و از آن به بعد غول و چراغ آن به درون دريا ميروند.
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 .209احمدي ،حسن .رمان نوجوان امروز :بازيها و لحظهها .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 124 ،1391 ،ص
* گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان فارسي ،داستان تخيلي ،جنگ ايران و عراق
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «رمان نوجوان امروز» است که دربردارنده داستاني تخيلي با
موضوع جنگ ايران و عراق است .در اين اثر ،نويسنده نيروي تخيل خود را با ماجراهاي دوران دفاع
مقدس ترکيب کرده است .در بخشي از داستان ميخوانيم«:مادربزرگ به پله آخر رسيده بود .قدم تند
کرد و در حال باز کردن در اتاق با خود گفت« :نکنه باز اين نخودي غيبش بزنه؟» چشمش که به جواد
افتاد ،نفس راحتي کشيد .گفت« :احمدعلي ،من اين بچه را مثل اولش از تو ميخوام مادر .به کارهاي
بابات ديگر اعتقاد ندارم .باور کن رفتن ميالد و اون پسر به اهواز هم کار خودشه .نميدونم چرا اين
روزها حرفهاي عجيب و غريب تحويلم ميده .جون به سرم کرده مادر».

 .210مافي ،مريم .بر بال سيمرغ .تهران :سايه گستر 488 ،1392 ،ص
* گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي:شاهنامه فردوسی ،گزیده شاهنامه ،افسانههای کهن ،تمدن کهن
* چکيده :نويسنده در اين کتاب کوشيده شاهنامه فردوسي را به زبان ساده و روان براي عالقهمندان
به تاريخ و افسانههاي کهن ايران زمين در سه بخش اساطيري ،پهلواني و تا حدودي تاريخي به نگارش
در بياورد .داستانها به صورت پيوسته و زنجيرهاي به هم وصل هستند و بدين صورت مخاطب به
تدريج با رشد و تحول فرهنگ و تمدن ايران آشنا شده ،به صورت ملموس از شخصیتهای داستانها،
سنتها ،رسوم ،تمدن و فرهنگ ايران اطالعاتي به دست میآورد.
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 .211ساداتاخوي ،محمد .به کربال ميرويم .تهران :نسيما 72 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :ادبيات ،زيارت عتبات
* چکيده ::کتاب حاضر از دفترهاي «مجموعه عقيق» است که به قلم «سيد محمد سادات
موسوي» تأليف شده است .در اين دفتر ،به موضوع زيارت عتبات عاليات و دو شهر نجف و کربال
پرداخته شده و در قالب «کمينهگرايي» مطالبي بيان شده است .همچنين ،بازنوشتهاي از سخنان
سيدالشهدا ،بانو زينب کبري و حضرت سيدالساجدين (ع) نيز گنجانده شده است.

 .212شرفشاهي ،کامران .بيا با هم بخنديم .تهران :سفير اردهال 160 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،مشاور ،کارشناس
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان طنز ،داستان نوجوان
* چکيده :کتاب حاضر ،مجموعهاي از داستانهاي طنزآميز فارسي است که با زباني ساده و روان
براي نوجوانان نگاشته شده است« .توسعه لذيذ»« ،اصول و مباني لبخند»« ،عمر کوتاه آسفالت محله»،
«نامههاي محرمانه»« ،حکايت فراموششده»« ،طرح نوين مقابله با گراني»« ،فال و اقبال»« ،وقتي
که طنز نامرئي ميشود»« ،دود اندر دود»« ،گزارش تنظيم خانواده» و «گفتگو با ننه سرما» عناوين
موضوعي داستانهاي اين کتاب هستند .اين داستانها با زباني مخاطب محور و بياني شيرين و سرشار
از شوخطبعي به رشته تحرير درآمدهاند .در «نامهاي براي عمو نوروز» ،نويسنده درباره عادات و رسوم
در نزديکي نوروز سخن ميگويد و اوضاعواحوال مردم و مشکالتشان ،بهخصوص قشر آسيبپذير را
تشريح ميکند.
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 .213موسويان ،انيسه .بيتويي .تهران :شهرقلم /چکه 48 ،1391 ،ص
* گرايش /رشته :شعر
* مخاطب :هنرجو
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :شعر فارسي ،چهارپاره ،شعر سپيد
* چکيده :کتاب حاضر شامل اشعاري است که در دو دفتر «چهارپاره و نيمايي» و «شعر سپيد» فراهم
شده است .شاعر تالش کرده تا براي انتقال مفاهيم مورد نظر خود ،از تصاويري ساده و ملموس استفاده
کند و از طبيعت و عناصر آن بسيار سود جسته است.

 .214گروه نويسندگان .پنجرهاي رو به ماه .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
 216 ،1391ص
* گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :شعر ،طنز ،داستان
* چکيده :نوشتن در هر سبک و قالبي ،هميشه براي انسان لذت بخش بوده و باعث آرامش و
شکوفايي استعدادهاي وي ميشود .مجموعه «دفترهاي ادبي» دربرگيرنده آثار ادبي مربيان ،کارشناسان
و اعضاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است .دفتر حاضر ،به آثار مربيان و کارشناساني
ص يافته که در مسابقات ادبي سالهاي  1388و  1389شرکت کردهاند .اين آثار در سه بخش
اختصا 
شعر ،طنز و داستان تنظيمشدهاند.
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 .215خاکبازان ،علي .نمايشنامه نوجوان امروز :پيرمرد و ببر .تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان 176 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :نمايشنامه
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :نمايشنامه
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «نمايشنامه نوجوان امروز» و اقتباس از حکايتي عاميانه است و
براي گروه سني (د) و (هـ) تهيه شده است .در خالصه نمايشنامه آمده :يک شکارچي ببري را گرفته
و در قفس اسير ميکند .پيرمردي مهربان و احساساتي با ببر در قفس مواجه ميشود .ببر با در آوردن
صداي گريه و التماس ،سرانجام باعث ميشود پيرمرد د ِر قفس را باز کند .ببر بعد از بيرون آمدن قصد
خوردن پيرمرد را ميکند .اما شرطي براي پيرمرد ميگذارد که اگر از سه حيوان يا انسان ،يکي آزاد
کردن ببر از قفس را کاردرستي قلمداد کند ،ببر پيرمرد را نميخورد .پيرمرد به سراغ خرس و آهو و
خرگوش ميرود .هر سه آنها آزاد کردن ببر را کار نادرستي ميدانند .در آستانه خورده شدن پيرمرد
توسط ببر ،چوپاني پي به ماجرا برده و با حيلهاي به کمک پيرمرد ميشتابد و او را از چنگال ببر نجات
ميدهد.

 .216نوايي لواساني ،حميد .رمان نوجوان امروز :پيشگو .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 280 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان فارسي ،داستان نوجوان
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «رمان نوجوان امروز» است که دربردارنده داستاني افسانهاي براي
نوجوانان است .در بخشي از داستان ميخوانيم :شهاب سنگها بدون اندکي تغيير مسير به آساني پرده
ضخيم و هراسناک نيرنگ و طلسمها را شکافتند و ديوار شرقي و شمالي برج را با خاک يکسان کردند.
دهاک که انرژي زيادي براي تمرکز و خلق نيرنگ از دست داده بود ،گيج و وامانده به اطراف چرخيد.
صورتش برافروخته و خيس بود و با خودش انديشيد که چه طور پيشگو آن قدرت حيرتانگيز را به
دست آورده؛ نيرويي که قادر است بر ذرات سازنده جهان مادي فرمان براند ،و چگونه بود که اربابش
ياراي مقابله با آن قدرت مرموز را نداشت؟
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 .217مجدم ،محمدحسين .ترنج نارسيده :داستان رستم و سهراب .تهران :جهان کتاب،1391 ،
 109ص
گروه آموزشي:
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :شعر فارسي ،شاهنامه ،رستم و سهراب ،نقد و تفسير
* چکيده :کتاب حاضر دربردارنده داستان «رستم و سهراب» ،اثر «حکيم ابوالقاسم فردوسي»
است .در اين کتاب ابتدا خالصهاي از داستان ذکر شده و سپس ،مطالبي درباره آن آمده و در ادامه ،متن
داستان درج شده است .آنچه در حکايت رستم و سهراب جلب توجه ميکند ،مصاف پدر با پسر است.
رستم که هميشه سربلند و پيروز بوده ،در برابر نوجواني خود را ناتوان ميبيند و به دعا و نيرنگ دست
ميزند تا بتواند جان خود را نجات دهد .رستم به عنوان يک بشر خاکي ،پهلواني بيعيب نيست .داستان
رستم و سهراب ،نمونه بارزي از بازيگري و بياعتباري دنيا و شومي سرنوشت است.

 .218وااليي ،علياکبر .رمان :تندبادي از سامراء .تهران :مدرسه 176 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته:داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :داستان فارسي ،رمان تاريخي ،قاجاريان ،تحريم تنباکو
* چکيده :کتاب حاضر دربردارنده داستاني درباره تحريم تنباکو و قيام ملت ايران عليه قرارداد
استعماري  1890رژي است .در بخشي از داستان ميخوانيم« :با اين سخنان ميرزا ،که با سوز و
حرارت بسياري بر زبان جاري ميشد ،همهمهاي در ميان جمع ميهمانان برپا شد .ميرزا به نشانه دعوت
به سکوت ،دست باال برد و گفت« :پيش از آغاز هر بحثي ،نظر دانشمندان و بزرگان اين جمع را به
نکتهاي جلب ميکنم ». ...
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 .219ساداتاخوي ،سيدمحمد .خانههاي طالکوب ،آدمهاي نقرهاي .تهران :نسيما،1392 ،
 72ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :ادبيات ،علما و مجتهدان
* چکيده :کتاب حاضر چهارمين دفتر از مجموعه عقيق است که به قلم «سيد محمد سادات
موسوي» تأليف شده است .در اين دفتر ،از زبان اشياي مختلف ،درباره برخي از علما و مجتهدين
سخن گفته شده است« .سيد ابوالحسن اصفهاني»« ،عالمه اميني»« ،شيخ مرتضي
انصاري»« ،شيخ صدوق»« ،شيخ حائري يزدي»« ،خواجه نصيرالدين طوسي» و ،....از
جمله علمايي هستند که در اين اثر از آنها ياد شده است.

 .220احمدي ،احمدرضا .خواب شب دوازدهم .تهران :زيتون 36 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :شعر
* مخاطب :هنرجو
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :داستان فارسي ،داستان کودک و نوجوان
* چکيده« :احمدرضا احمدي» ،نويسنده و شاعر معاصر است که سبک خاصي دارد و با همين
سبک ،تا نامزدي جايزه هانسکريستين اندرسن و آستريد ليندگرن پيش رفته است .در
معرفي اين کتاب مصور آمده« :در درون انسان چه ميگذرد؟ چه دردهايي دارد و آرزوهايش کدام است؟
به چه ميانديشد؟ چگونه ميانديشد؟ آنها را چگونه بيان ميکند؟ و همه اينها جريان زندگي را شکل
ميدهند .اگر کتاب را خوانديد و پرسيديد :چه ميخواهد بگويد؟ درست در نقطه مقصود قرار گرفتهايد».
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 .221سعيديراد ،عبدالرحيم .خورشيد در مشت( :مجموعه شعر ويژه بيداري اسالمي) .تهران:
کانون انديشه جوان 416 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :شعر
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :شعر فارسي ،شعر مذهبي ،بيداري اسالمي
* چکيده« :در تمام دورههاي شعر فارسي ،از سبک خراساني و عراقي تا مکتب وقوع و سبک
هندي و تا دوره بازگشت و شعر مشروطه و تا ادبيات عصر انقالب اسالمي ،همواره ادب مقاومت به
عنوان ادبياتي پرتکاپو و زنده حضوري فعال داشته است ».کتاب حاضر دربردارنده گزيدهاي از اشعار
ويژه بيداري اسالمي است .اين مجموعه شامل دو بخش است که بخش نخست ،مشتمل بر مقاالت
محققاني است که با بررسي اشعار سروده شده براي جريان بيداري اسالمي ،به تحليل و ارزيابي علمي
اين مقوله پرداختهاند .در بخش دوم نيز ،اشعار منتخب در حوزه بيداري اسالمي گنجانده شده است.

 .222لي ،تي .اس .داستان زندگي استيون هاوکينگ .محبوبه عسگري .تهران :فاطمي،1392 ،
 182ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :زندگي دانشمندان ،استيون هاوکينگ ،نوجوان
* چکيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تصويري است که درواقع تلفيق هوشمندانه و هنرمندانه متن و
تصوير است .در داستانهاي تصويري ويژگيهاي زماني و مکاني داستان ،شخصيتپردازيها ،حاالت
شخصيتها و موقعيتهاي مختلف ،عمدت ًا بر عهده تصاوير است .اين داستان درباره فيزيکدان بزرگ
«استيون هاوکينگ» است که پزشکان طول عمر او را فقط سه سال پيشبيني کرده بودند ،اما او
باارادهاي بزرگ توانست با بيمارياش مقابله کند ،دشواريها را کنار بزند ،به يک نابغه تبديل شود و
رازهاي جهان را کشف کند.
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 .223لي ،تي .اس .داستان زندگي توماس اديسون .فروغ فرجود .تهران :فاطمي،1392 ،
 182ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :زندگي دانشمندان ،توماس اديسون ،نوجوان
* چکيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تصويري است که درواقع تلفيق هوشمندانه و هنرمندانه
متن و تصوير است .در داستانهاي تصويري ويژگيهاي زماني و مکاني داستان ،شخصيتپردازيها،
حاالت شخصيتها و موقعيتهاي مختلف ،عمدت ًا بر عهده تصاوير است .در اين کتاب داستان زندگي
«توماس اديسون» بيانشده است .او در کودکي از مدرسه اخراج ميشود ،اما با تالش و پشتکار
خود سالها به بعد به مخترعي بزرگ تبديل ميشود .او با تحليل بيحدومرز خود تاريکي را به روشنايي
تبديل کرده و به کمک ابداعاتش ،رؤياهايش را به واقعيت تبديل ميکند.

 .224نظريان ،رضا .داستانهاي حکيمانه .تهران :سفير اردهال 244 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرآموز
* قطع :وزيري
ن آموزنده
ن اخالقي ،داستا 
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :داستان و قصه ،همواره يکي از راههاي انتقال مفاهيم و آموزش غير مستقيم بوده است.
داستانگويي روش مناسبي براي يادگيري و ياددهي محسوب ميشود .کتاب حاضر دربردارنده
مجموعهاي از داستانها و حکايات شيرين عارفانه و معنوي است که عالوه بر سرگرمي ،جنبه آموزشي،
ديني و تاريخي نيز دارند .اين داستانها از کتابها و منابع مختلفي گردآوري شده و هدف از تدوين آن،
انتقال برخي از مفاهيم اخالقي و آموزنده به مخاطب عام بوده است.
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 .225حدادي ،هدا .دلقک .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 276 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
ن فارسي ،رمان نوجوان
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :کتاب حاضر دربردارنده رماني فارسي است که براي گروه سني (د) و (ه) تدوين شده است.
در بخشي از رمان ميخوانيم :روزاي بد زيادن .مث ً
ال روز رد شدنم تو امتحان گواهينامه .يا اون روزي که
صبحش يه جنازه رو از جلو در خونه تشييع کردن و صداي جيغ يه زن رفت تا ته رگ و ريشه مغزم .يا
اون روز لعنتي که کامپيوترم وسط کاري که فرداش بايد تحويل ميدادم پتپت کرد و صفحهش سيا
شد .يه روز افتضاح ديگهام روزي بود که همسايه احمق طبقه باال ايوونش رو شست و همه آب و کفا
رو ريخت رو گلدون ريحونايي که با بدبختي پرورش داده بودم».

 .226عليدوست ،محمد[تصحیح] .ديوان هاتف اصفهاني .تهران :مدرسه 304 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :شعر
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :شعر فارسي ،هاتف اصفهاني
* چکيده« :سيد احمد هاتف اصفهاني» ،شاعر معروف قرن دوازدهم هجري قمري است.
ديوان او شامل قصايد و غزليات و مقطعات و رباعيات است .غزلهاي هاتف زالل ،روان ،زيبا و
خوشآهنگ است .هاتف در اصفهان متولد شد و در اواخر عمر در شهر قم اقامت گزيد و در سال 1198
هجري قمري در اين شهر وفات يافت .کتاب حاضر دربردارنده ديوان اشعار اين شاعر فارسيزبان است.
در اين مجموعه همچنين ،اشعار «رشحه» ،دختر هاتف نيز آمده است.
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 .227برآبادي ،محمود .رمان نوجوان امروز :راز باغ متروک .تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان 100 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :رمان نوجوان ،داستان اجتماعی
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «رمان نوجوان امروز» ،با موضوع اجتماعي است و براي گروه
سني (د) و (هـ) تهيه شده است .در خالصه داستان آمده است« :طالب»« ،مسعود»« ،صادق» و
«حبيب» دانشآموزان مدرسهاي در حکيمآباد هستند .به زودي معلم مدرسه «آقاي نامور» به حکيمآباد
ميآيد .او به جستجوي پدربزرگش که سالهاست او را نديده ،ميپردازد .در اين ميان چهار دانشآموز،
به طمع صندوقچهاي که از حکيم پدربزرگ نامور مانده ،دست به اقداماتي زده و درگير ماجراهايي
ميشوند .صندوقچه عليرغم تالش بچهها ،به دست آقاي نامور ميرسد .صندوقچه ،داراي يک کتاب
در زمينه طب گياهي و چند يادگاري است .عالوه بر اینها پدربزرگ ،چند باغ خشک شده به ارث
گذاشته بود .آقاي نامور که قصد ماندن در حکيمآباد را ندارد با ديدن صندوقچه تصميم ميگيرد عالوه بر
ادامه شغل معلمي در حکيمآباد ،به آباد کردن زمينهاي پدربزرگ بپردازد و در آباداني حکيمآباد بکوشد.

 .228محمودزاده ،نصرتاهلل .سرزمين آبي من .تهران :قدياني 328 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :رمان فارسي ،جنگ ايران و عراق ،عشق
* چکيده :کتاب حاضر دربردارنده رماني با موضوع جنگ ايران و عراق است .واقعه هشت سال دفاع
مقدس ،همچنان يکي از دستمايههاي جذاب نويسندگان براي خلق داستانها و رمانهاي جديد
است .نويسنده در اين رمان ،داستان عشق زن و شوهري به نام «زهره» و «سياوش» را روايت ميکند
که در بحبوحه جنگ زندگي ميکنند .سياوش در حالي که در جبهههاي جنگ مشغول مبارزه است ،در
ذهن خود خيال همسر و فرزندانش را دارد و زهره هم که از عشق همسر خود باخبر است ،نمونهاي از
فداکاري و صبر و استقامت زن مسلمان ايراني را به تصوير ميکشد .اين اثر با هدف قدرداني از مقام
واالي رزمندگان اسالم و به تصوير کشيدن گوشههايي از سختيها و مشقتهاي خانوادهها در زمان
جنگ تحميلي نگاشته شده است.
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 .229اپلتون ،ويکتور .تام سوئيفت مخترع جوان :سفر به بام دنيا .پانته آ خوشنويس .تهران :محراب
قلم 128 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان کودکان انگليسي ،ماجراهاي تام سوئيفت
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعة «تام سوئيفت مخترع جوان» ،دربردارندة داستاني انگليسي با
موضوع ماجراجويانه است .در اين داستان «تام سوئيفت» بهاتفاق دوستش قصد دارند به قلة اورست
بروند تا در آنجا آخرين اختراع تام به نام «روبات شرپا» را آزمايش کنند .در اين ميان ،موجودي اسرارآميز
و مو قرمز و عظيمالجثه به نام «يتي» و شکارچيان بيرحم باعث تصميمات جديدي از جانب تام شده
و ماجراي جديدي برايش رخ ميدهد .کتاب باهدف تقويت قوة تخيل ،ماجراجويي و حس کنجکاوي
کودکان و نوجوانان تدوين شده است.

 .230زويک ،استفان .شطرنج .محمد قصاع .تهران :قدياني 128 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :جيبي
* کلمات کليدي :داستان آلماني ،شطرنج
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «کالسيکهاي مدرن» ،دربردارنده داستاني از «استفان زويگ»،
نويسنده آلماني است .اين داستان نخستين بار پس از مرگ زويگ در سال  1942در بوئنوسآيرس
به چاپ رسيد .در بخشي از کتاب ميخوانيم« :نخستين نگاه ،نااميدکننده بود و حتي باعث شد نوعي
خشم تلخ را حس کنم .کتابي که باآنهمه دردسر دزديده بودم و با چنان انتظارات زيادي مشتاق
خواندنش بودم ،چيزي نبود جز يک کتاب راهنماي شطرنج! اگر زنداني نبودم ،نخستين واکنش من در
آن عصبانيت ميتوانست اين باشد که آن را از پنجره به بيرون پرت کنم».
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 .231نبويان ،اميرعلي .قصههاي اميرعلي .1تهران :نقش و نگار 168 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
ن طنزآميز فارسي
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :کتاب حاضر ،بخشي از مجموعه داستانهاي کوتاهي است که شبها در برنامه تلويزيوني
«راديو هفت» براي مردم خوانده ميشده است .قصههايي برگرفته از اتفاقات روزمره کوچه ،فاميل،
دانشگاه با نگاهي شايد کمي متفاوت و بيتعارف ،با مايه هجو که با توجه به سن و سال شخصيت راوي
و فرم نگارش و دايره واژگانش ،حال و هوايي «شبه پاروديک» به خود گرفته است .در بخشي از کتاب
ميخوانيم« :من «اميرعلي نبويان» هستم .متولد دوم فروردين هزار و سيصد و پنجاهونه .فارغالتحصيل
رشته مهندسي برق از دانشگاه صنعتي مازندران .اين قصهها -شکر خدا« -اتو بيوگرافي» نيستند و
تمامش ساخته اين ذهن مشوش ژوليده است! اميدوارم که دوستان آنچه قلم نحيف و سواد خفيف بنده
مرتکب شده را به بزرگواري ببخشند .راستي قصهها ادامه دارد».

 .232نبويان ،اميرعلي .قصههاي اميرعلي  .2تهران :نقش و نگار 160 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
ن کوتاه فارسي
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده« :قصههاي اميرعلي» در ابتدا عنوان بخشي از برنامه تلويزيوني «راديو هفت» ،به
کارگرداني «منصور ضابطيان» بود که توسط «اميرعلي نبويان» نوشته و اجرا ميشد .اين برنامه
مورد استقبال مخاطبان قرارگرفت و به صورت کتاب نيز منتشر شد .نويسنده در اين داستانها با قلمي
روان و زباني ساده ،موضوعات روز را به طنز بيان کرده است.
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 .233احمدي ،حسن .کتاب داستان  .2تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،1391 ،
 130ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :داستاننويسي ،داستان کوتاه فارسي ،ادبيات نوجوان
* چکيده :کتاب حاضر ،دومين شماره از مجموعه «کتاب داستان» است که دربردارنده داستانهاي
کوتاه ايراني است که با تصاويري از «ليزابت زورگر» همراه شده است .اين اثر براي گروه سني (د) و
(هـ) تدوين شده است« .بفرماييد نوشابه!» داستان طنزي به قلم «عباس عبدي» است .در اين داستان،
ماجراي خانوادهاي جنوبي نقل شده است .پدر خانواده ،انبار نوشابه دارد .در گرماي تابستان و بيبرقي،
نوشابههاي انبار شروع به ترکيدن ميکنند .خانواده تالش بسياري ميکنند تا نوشابهها را بين ديگران
تقسيم کنند .در اين ميان ،راوي داستان که پسري نوجوان است ،از فرصت استفاده کرده و همراه با
برادر کوچکش ،بيوقفه نوشابه ميخورند .اين نوشابه خوردن دردسري را براي وي به وجود ميآورد که
به خاطر جبران اشتباهش ،مجبور ميشود همه پساندازش را خرج کند.

 .234حوري ،هادي .نمايشنامه نوجوان امروز :کوچ ستاره .تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان 56 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :نمايشنامه
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :نمايشنامه
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «نمايشنامه نوجوان امروز» و با موضوع تخيلي است و براي گروه
سني (د) و (هـ) تهيه شده است .در خالصه نمايشنامه آمده :اهالي روستاي پيرآباد ،به تاريکي عادت
کردهاند .آنها به زمين خود وابستگي شديد پيدا کرده و تمامي اعمال خود را در تاريکي انجام ميدهند
و متوجه نبود خورشيد نيستند« .مولود» به همراه دوستانش «مختار»« ،مديار»« ،خديو» و «مرگا» بر
سر چاهي نشستهاند که خورشيد در آن چاه سقوط کرده است .آنها نااميد از بيرون آوردن خورشيد،
به «الدوز» قاليباف روستا اميد بستهاند .الدوز توصيههاي الزم را براي بيرون آمدن خورشيد و خلق
دنيايي پر از نور و روشنايي و انسانيت به بچهها ميدهد و آنها را در رسيدن به هدفشان ياري ميکند.
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 .235علــوي ،محمدعلي .رمان نوجوان امروز :گــذر از کوه کبود .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 232 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان فارسی ،نوجوان
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «رمان نوجوان امروز» ،دربردارنده داستاني فارسي است و براي
گروه سني «د» و «هـ» تهيه شده است .در خالصه داستان آمده« :علي» عالقمند به شعر و نويسندگي،
«موسي» پسري با وقار و متين و «هوشنگ» و «نادر» و...اهل بم هستند .آنها در کنار هم روزهاي
نوجواني را با ماجراهاي مختلف طي ميکنند .دغدغه اصلي آنها کوه کبودي است که طبق گفتههاي
بزرگترها ،پر از اشباح و هيوالست .روزي آنها تصمي م ميگيرند براي اعالم اعتراض خود ،براي آزادي
معلمشان که توسط ساواک دستگير شده ،از کوه کبود عبور کنند ،آنها عليرغم خطرهاي بسيار به
تظاهرات خود ادامه ميدهند و اين خاطره به عنوان بزرگترین خاطره نوجواني در ذهن آنها ماندگار
ميشود .مدتي بعد ،موسي توسط رژيم پهلوي کشته ميشود .سالها بعد نادر هنرپيشه و هوشنگ يک
مهندس شده است و علي نيز در نقش نويسنده ،خاطرات دوران نوجوانياش را در کنار دوستان به
رشته تحرير در ميآورد.

 .236هلفت ،کلود .لبخند ژوزفين( :يادداشتهاي روزانه لئونتا) .گيتي ديهيم .تهران :محراب قلم،
 120 ،1392ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :خاطرات ،انقالب فرانسه ،جدایی از خانواده
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «دفتر خاطرات» است .دفتر خاطرات ،مجموعهاي از يادداشتهاي
شخصي افرادي است که در طول تاريخ نقشي ايفا کردهاند و يا شاهد حوادث مهم بودهاند .اين
يادداشتها و خاطرات ،شامل گزارش جنگها ،انقالبها ،ظهور و سقوط امپراتوريها و حوادث دوران
گذشته است .اين کتاب دربردارنده خاطرات «لئونتا» است .لئونتا دختر حساسي است که با برادرش
«بوناوانتور» ،از هنگام وقوع انقالب فرانسه از پدر و مادرشان جدا شدهاند .روزي ،لئونتا درمييابد که
برادرش را دزديدهاند .او به جستجوي برادر ميپردازد و در پاريس با ژوزفين ،همسر ناپلئون بناپارت
و ناپلئون آشنا شده و حوادث و رويدادهاي مختلفي را مشاهده و در دفتر خاطرات خود درج ميکند.
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 .237اکبرپور ،احمد .رمان نوجوان امروز :لحظههاي سکسکه .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 144 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :دفاع مقدس ،جنگ ایران و عراق ،رمان نوجوان
* چکيده :موضوع دفاع مقدس و شرح خاطرات و تجربيات اين دوران ،همواره يکي از موضوعات
جذاب و خواندني محسوب ميشود .نوشتن رمان نوجوان با موضوع دفاع مقدس ،نيازمند توجه به
ظرافتها و نکات بسياري است .کتاب حاضر ،از مجموعه «رمان نوجوان امروز» است که به موضوع
خاطرات هشت سال جنگ تحميلي اختصاص يافته است .داستان از زبان نوجواني نقل ميشود که
همراه دوست خود« ،بهروز» به جبهه رفته است .اين نوجوان ،همراه با شرح وقايع جنگ ،خاطرات
دوران مدرسه و دوستيهاي خود را نيز يادآوري ميکند .اين رمان با هدف آشنايي نوجوانان با فضاي
جنگ و زندگي مردم در آن دوران تأليف شده است.

 .238بابامرندي ،مژگان .مامانم گمشده است .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
 52 ،1391ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :خشتي
ن کوتاه فارسي
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :کتاب مصور حاضر ،از سري «کتابهاي خودمان» و حاوي داستانهاي کوتاه فارسي است
که به زبان ساده و براي گروههاي سني (د) و (هـ) تدوين شده است .عنوان اين داستانها عبارتاند
از« :مامانم گمشده است»؛ «حتي کالغها هم اهالي ماه شدهاند»؛ «تمام شيشهها گريه کردند»؛
«مادربزرگم در آينه مرد»؛ «نميدانم پدربزرگم که بود ،دزد دريايي يا سرخپوست؟»؛ «مامانم عطر بود،
پريد»؛ و «گير سه پيچ» .در داستان «مامانم گمشده است» ميخوانيم« :فاطمه» در دسته عزاداري
«امام حسين (ع)» ،دختر کوچولويي هماسم خودش را پيدا ميکند که گمشده و دنبال پدرش ميگردد.
او با اين اتفاق به ياد دوران کودکياش ميافتد که چگونه دنبال مادرش ميگشته است .مادر فاطمه در
دوران کودکياش او را با پدرش تنها گذاشته و از آن موقع به دنبال مادرش ميگشته است .به همين
خاطر ،فاطمه هميشه از امام حسين (ع) کمک ميخواسته تا پدرش رفتار خوبي با او داشته باشد .در
پايان مادر فاطمه کوچولو پيدا ميشود و فاطمه پس از يادآوري خاطرات تلخ گذشته به خانه بازميگردد.
هدف از نگارش اين داستان ،نمايش اهميت نقش مادر و پدر در زندگي و آينده کودکان است .همچنين
پيام اين داستان به مخاطبان اين است که در همه مواقع بايد از خدا و ائمه معصومين (ع) ياري بخواهند.
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 .239چينيفروشان ،محسن .مغازهدار .تهران :قدياني 80 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان فارسي ،داستان کوتاه
* چکيده :کتاب حاضر دربردارنده نه داستان کوتاه است .عنوان داستانها عبارتاند از« :مغازهدار»،
«هاکوپ»« ،گل ختمي»« ،مهدي غيزتي»« ،شوک»« ،خدمتکار»« ،شقايق» و ....در داستان
«مغازهدار» ،لحظات کوتاهي از يک مغازه آجيلفروشي روايت شده است .وقتي همه مشغول خريد
آجيل هستند ،زني وارد مغازه ميشود و پس از دادن سفارشات خود ،به بهانه آوردن پول از ماشين،
از مغازه خارج ميشود و ديگر برنميگردد .اما کيفش را در مغازه جا ميگذارد و باعث به وجود آمدن
ماجراهاي جالبي در مغازه ميشود.

 .240مککيساک ،پاتری شیا سه .من برده هستم .منا فخيم .تهران :محراب قلم 208 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :داستان ،بردهداري ،آمريکا ،ويرجينيا.
* چکيده :کتاب حاضر دربردارنده داستاني آمريکايي و خاطرات بردهاي به نام «کلوتي» است .کلوتي
در دوازده سالگي به عنوان برده در کشتزارهاي پنبه به کار گرفته ميشود .ارباب او «هنلي» ،قسم
خورده که اگر بردهها را در حال سوادآموزي ببيند ،آنها را شالق زده و پوستشان را به بردهداران ايالت
جنوبي بفروشد .در حالي که قانون ايالت ويرجينيا نيز قانون سختي براي بردههايي که سواد ميآموزند
دارد ،کلوتي پنهاني سواد آموخته و تصميم ميگيرد سرنوشت خود را تغيير دهد.
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 .241خداجو ،فروزنده .رمان نوجوان امروز :من و عجيب و غريب .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 154 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
ن تخيلي
* کلمات کليدي :رمان نوجوان ،داستا 
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «رمان نوجوان امروز» است که براي گروه سني (د) و (ه) تدوين
شده است« .باران» دختري خيالپرداز است که يک خواهر و برادر دوقلوي کوچکتر از خود به نامهاي
«درنا» و «پارسا» دارد .پارسا نميتواند حرف بزند .اما درنا دختر پرحرفي است و دائم درمورد همه
چيز صحبت ميکند .يک روز درنا به باران ميگويد که پارسا در البهالي شاخههاي درخت خرمالو،
درخششي ديده که به شکل حلقه بوده و کوچک و بزرگ ميشده است .درنا ابتدا باور نميکند .اما
کمکم ذهنش درگير ميشود و يک روز که در خانه تنهاست ،ماجراهاي عجيبي برايش رخ ميدهد .اين
داستان با هدف تقويت نيروي تخيل نوجوانان تأليف شده است.

 .242بابامرندي ،مژگان .من يک مرد عنکبوتي شبيه رستم خواهم شد .تهران :کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان 144 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :خشتي
ن نوجوانان
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :کتاب حاضر ،دربردارنده داستاني اجتماعي ،براي گروه سني (د) و (هـ) است .در خالصه
داستان آمده« :کيان» پسربچهاي است که براي گذراندن تابستان ،توسط پدر در کتابخانهاي ثبت نام
ميکند .مربي او خانم «فريبا مهر» است .در کتابخانه ،عالوه بر کتابخواني ،فعاليتهاي ديگري چون
سفالسازي ،نقد فيلم ،بازي ،نقاشي و ...اجرا ميشود .به زودي ،بچههاي ديگري نيز در کتابخانه ثبت
نام ميکنند و هرکدام تجربههاي جديدي را در آن تابستان کسب ميکنند .در پايان تابستان ،بچهها
هنرهاي خود را به نمايش ميگذارند و نمايشي را تدارک ديده و در حضور پدر و مادرها اجرا ميکنند و
موجبات خرسندي آنها را فراهم ميکنند.
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 .243جعفري ،الله .رمان نوجوان امروز :ناروال ،نهنگ تک شاخ .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 148 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
ن فارسي ،داستان نوجوان ،داستان تخيلي
* کلمات کليدي :داستا 
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «رمان نوجوان امروز» است که دربردارنده داستاني تخيلي است.
در اين داستان ،ماجراي زندگي «ناروال» ،که يک نهنگ تک شاخ است ،روايت شده است .در بخشي
از داستان ميخوانيم« :پدر گفت« :آروم باش بوته! بگو چه خبر شده» بوته بريده بريده گفت« :هوگ
ويک »..پدر با وحشت پرسيد« :هوگ ويک چي؟ «بوته گفت« :لو رفت ،هوگ ويک لو رفت» با شنيدن
صدايي ،پدر ناگهان برگشت و پشت سرش را نگاه کرد .نهنگ جوان خود را روي شنهاي ساحل
ميکشيد .جلو آمد .سرش را جلوي پاهاي پدر بوته باال گرفت و با دهاني خشک ،به زحمت گفت« :من
ناروالم ..پدرم منو فرستاده پيش شما »....

 .244جهانگيريان ،عباس .نقل ضحاک ماردوش .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 52 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :نمايشنامه
* مخاطب :هنرجو
* قطع :خشتي
* کلمات کليدي :نمايشنامه ،شاهنامه ،کاوه ،ضحاک
* چکيده :کتاب مصور حاضر که براي گروه سني «د» و «هـ» تدوين شده ،دربردارنده نمايشنامهاي
بر اساس نقل داستان «ضحاک ماردوش» است .اين متن نمايشي که از متون کهن پارسي برگرفته
شده ،با هدف آشنايي کودکان و نوجوانان با گنجينههاي فرهنگ و ميراث ادبي سرزمين ايران و ورود
اين متنها به عرصه تئاتر و نمايش بازنويسي شده است .اين نمايشنامه داراي چهار نقال و نقشگراني
در نقشهاي ضحاک ،ابليس ،پير خردمند ،خوابگزار ،فرانک ،ارمايل ،گرمايل ،کاوه آهنگر ،فريدون و
کندور (وزير بزرگ ضحاک) است.
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 .245سيد ،کمال .واقعه کربال :ذبيح عشق .حسين سيدي .تهران :مدرسه 96 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :وزيري
* کلمات کليدي :امام حسين (ع) ،واقعة کربال ،داستان
* چکيده :کتاب مصور حاضر از مجموعه کتابهاي عاشورايي است که براي نوجوانان تأليف شده و
به شرح واقعه عاشورا اختصاص يافته است .در اين کتاب که در قالب داستان تدوين شده ،طي پانزده
فصل ،حوادث مربوط به واقعه کربال ،از زمينههاي پيدايش تا پس از نبرد روايت شده است .اين اثر با
هدف شناخت بهتر نوجوانان و آشنايي با امام سوم شيعيان ،امام حسين (ع) و واقعه تاريخساز کربال به
رشته تحرير درآمده است.

 .246شاهآبادي ،حميدرضا .وقتي مژي گم شد .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
 104 ،1391ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان نوجوان ،اجتماعی
* چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «رمان نوجوان امروز» ،با موضوع اجتماعي است و براي گروه
سني (هـ) تهيه شده است .در خالصه داستان آمده است« :ناصر» و «نرگس» بعد از تالش بسيار،
سرانجام ساخت ويالي خود را به اتمام رساندند .آنها دو فرزند دختر و پسر به نامهاي «مسعود» و
«مژي» داشتند .باجناق ناصر« ،سامان» ،همسرش «فريبا» و دخترشان نيز همراه آنها هستند .هفت
نفر به ويالي نوساز ناصر در شمال میروند .مژي دختر ناصر ،قرص معده ناصر را فراموش کرده
و همين باعث مشاجره لفظي پدر و دختر ميشود و مژي صبح روز بعد ناپديد ميشود .همگان به
جستجوي او میپردازند و ماجراهايي براي هر يک از اقوام رخ ميدهد که مسعود آن را به شکل کتابي
در ميآورد تا عبرت ديگران شود.
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 .247خانيان ،جمشيد .رمان نوجوان امروز :يک جعبه پيتزا براي ذوزنقه کبابشده .تهران:
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 96 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :رقعي
* کلمات کليدي :داستان فارسي ،داستان نوجوان
* چکيده :کتاب حاضر از مجموعه «رمان نوجوان امروز» است .نويسنده در اين داستان ،ماجراي
خانوادهاي را روايت ميکند که به تازگي به خانه جديد اسبابکشي کردهاند و ماجراهاي جالبي براي
آنها رقم ميخورد .نويسنده اشکال هندسي را وارد روايت داستان کرده و از آنها به شکل مطلوبي سود
جسته است .در بخشي از داستان ميخوانيم« :يک تجربه فراموش نشدني به من ميگويد به عکسها
بايد خوب دقت کنيم .در بعضي از عکسها چيزي هست که خبر از يک حادثه يا اتفاق غيرمنتظره
ميدهد .من خيلي خوب ميدانم که عکسها جان ندارند ،ولي وقتي پاي حادثهاي در ميان باشد ،همه
چيز مثل برف زمستاني آب ميشود و دوباره جان ميگيرد؛ درست مثل عکسي که پشت ستون ،روي
ديوار پذيرايي خانه جديد ما جا مانده بود».

 .248روحافزا ،سعيد .From you to you and for you .تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان 42 ،1392 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :پالتويي
* کلمات کليدي :داستان مذهبي ،متون انگليسي ،ادبيات نوجوان ،معجزات پيامبران
* چکيده :اين کتاب ترجمهاي انگليسي است از کتاب «از شما ،به سوي شما ،براي شما» که
دربردارنده داستاني مذهبي است و براي گروه سني (ه) تدوين شده است .در اين اثر نويسنده تالش
کرده تا با زباني ساده و روان ،زمينهاي براي انديشه هرچه بيشتر نوجوانان درباره زندگي پيامبران،
معجزات و برنامههاي آسماني براي زندگي شايسته بشر فراهم آورد .انديشه بشر همواره در برابر معجزه
پيامبران با حيرت و شگفتي سر تعظيم فرود آورده است .در اين ميان ،قرآن معجزهاي است که زمان
نزول بر پيامبر اسالم (ص) ،مسلمانان هميشه از برکات زندگيبخش آن بهره بردهاند.
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 .249روحافزا ،سعيد .Good News in the mountain .تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :پالتويي
* کلمات کليدي :داستان مذهبي ،داستان انگليسي ،زندگي پيامبران
* چکيده :کتاب حاضر ترجمهاي انگليسي از کتاب «مژدهاي در کوهستان» است .نويسنده در اين
اثر تالش کرده تا با استداللهاي ساده ،گوشههايي از زندگي پيامبران الهي و پيشوايان دين اسالم
را براي نوجوانان به تصوير کشد .در اين داستان آمده :در سرتاسر کوهستان ،هيچ گياه سبزي ديده
نميشد .خارها تنها مهمان خاک بودند« .پرهام» به زمين و آسمان مينگريست .فضايي رؤیایی شکل
گرفته بود .گويي کوهستان به آسمان پيوسته و آسمان دست بر دوش زمين گذاشته بود .در اين هنگام،
پرهام خبر مهم و بزرگي را از زبان آسمان شنيد« :من تو را پيشواي مردمان قرار دادم ».هدف از تدوين
و ترجمه اين اثر ،عالوه بر آشنايي نوجوانان با زندگي پيامبران الهي ،آشنايي بيشتر با زبان انگليسي
بوده است.

 .250روحافزا ،سعيد .O men,Stand before the Scales .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 68 ،1391 ،ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :پالتويي
* کلمات کليدي :داستان مذهبي ،متون انگليسي ،داستان نوجوان ،قسط
* چکيده :کتاب حاضر ترجمهاي انگليسي از کتاب «انسانها پاي ترازو بايستيد» است که براي
گروه سني (ه) تدوين شده است .يکي از برنامههاي پيامبران ،اجراي «قسط» در بين مردم است .نتيجه
اجراي قسط آن است که هريک از بندگان خدا بتواند به حق خود برسد .يکي از کارهاي پيامبران خدا
آن است که مردم را با ترازو آشنا کنند .نويسنده در اين اثر تالش کرده تا با دقت در گفتار و رفتار
پيشوايان دين نشان دهد که آنها چگونه پيروان خود را پاي ترازو بردهاند و چگونه به ايشان آموختهاند
که مراقب برابري کفههاي ترازو باشند.
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 .251روحافزا ،سعيد .Seven Steps to God .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
 ،1391ص
*گرايش /رشته :داستان
* مخاطب :هنرجو
* قطع :پالتويي
* کلمات کليدي :داستان مذهبي ،متون انگليسي ،داستان نوجوان ،مراحل رسيدن به خدا
* چکيده :کتاب حاضر ترجمهاي انگليسي است از کتاب «هفت قدم تا خدا» که براي گروه سني (ه)
تدوين شده است .در ميدان زندگي ميدويم تا زودتر برسيم؛ در حالي که گاهي نميدانيم در چه راهي
قدم گذاشته و به سوي کدام مقصد ميرويم .اين کتاب از سري «کتاب انديشه» در موضوع خداشناسي،
تالشي است هم در جهت خودشناسي و هم خداشناسي و نيز توضيح چگونگي حرکت شايسته اين خود
به سوي خدا« .کتاب انديشه» بهانهاي است براي فکر کردن و فهميدن؛ براي يافتن «راه» و شناختن
«مقصد» .اين مجموعه ،مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان ميکند تا زمينهاي براي عميقتر
شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.
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نمـــــایهها
عنوان کتاب
پديد آورندگان
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پاية تحصيلي
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كلمات كليدي
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200 Word 2013 for DUMMIES
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 کتابهای داستان و شعر
آذرياد (يادنامه مهدي آذريزدي)201
آرزوي سوم202
آلبوم دردسر203
آن سوي پرچين خيال204
اتاق تاريك205
افسانه شيرين و فرهاد206
المپيك روباتي207
اميرحسين و چراغ جادو208
بازيها و لحظهها209
بر بال سيمرغ210
به كربال ميرويم211
بيا با هم بخنديم (مجموعه داستان طنز)212
بيتويي213
پنجرهاي رو به ماه214
پيرمرد و ببر بر اساس حكايتي عاميانه215
پيشگو216
ترنج نارسيده :داستان رستم و سهراب217
تندبادي از سامراء 218
خانههاي طالكوب آدمهاي نقرهاي219
خواب شب دوازدهم220
خورشيد در مشت :مجموعه شعر ويژه بيداري اسالمي221
داستان زندگي استيون هاوكينگ222
داستان زندگي توماس اديسون223
داستانهايحكيمانه224
دلقك225
ديوان هاتف اصفهاني226
راز باغ متروك227
سرزمين آبي من228
سفر به بام دنيا229
شطرنج230
قصههاي اميرعلي231 1
قصههاي اميرعلي232 2
كتاب داستان 233 2
كوچ ستاره234
گذر از كوه كبود235
لبخند ژوزفين :يادداشتهاي روزانه لئونتا236
لحظههايسكسكه237
مامانم گمشده است238

مغازهدار 9 :داستان کوتاه239
من برده هستم240
من و عجيب و غريب241
من يك مرد عنكبوتي شبيه رستم خواهم شد242
ناروال نهنگ تك شاخ243
نقل ضحاك ماردوش (نمايشنامه)244
واقعه كربال :ذبيح عشق245
وقتي مژي گم شد246
يك جعبه پيتزا براي ذوزنقه كبابشده247
248 From you to you and for you
249 Good News in the mountain
250 O men ,Stand before the Scales
251 Seven Steps to God
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پديد آورندگان (مولف و مترجم)
آبراهامز ،هيالري 156
آرمان ،والتر 113
آزادبخت ،جهانشاه 206
آشوري ،محمدتقي 143
آواك قهرماني ،آرمينه 047
ابراهيم نظري ،مونا 092
ابطحيراد ،علي 083
ابناء رودحله ،فرانك 031
اپلتون ،ويكتور 229 ،207
اتحاد ،عيدالرضا 078
اتوني ،امين 161
اثنيعشري ،خديجه 092
احمدي ،احمدرضا 220
احمدي ،حسن 233 ،209
احمدينژاد ،روزبه 026
ادواردز ،لينزي 117
استوار ،زهره 025
استوارت ،گرگوري .جي 081
استيور ،روزلين 020
اسكندري ،اكرم 198
اسكندري ،حسين 099 ،074
اصغري نژاد پريسا 051
اصغري ،مريم 138
اعظمي ،سعيد 025
افشاري ،هدي 111
اکبرپور ،احمد 237
اكبرلو ،حسين 042

اگين ،برنت 014
الن ،سام 195
اميدآذري ،آرتور 168 ،167 ،166
امير تيموري ،محمد حسن 035
اميري چوالنديم ،عيسي 174
انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران 188 ، 187 ،110 ،036
انگلز ،پل 186
ايرواني ،محمدرضا 156
ايسن ،كووس 020
بابائي ،محمد 092
بابامرندي ،مژگان 242 ،238
بارنيكت ،جان 044
باكت ،استفان 097
باوي ،اميد 006
برآبادي ،محمود 227
بري ،مارك 016
بكايي ،محمد 205
بالغت ،سيدرضا 086
بنياسدي ،محمدعلي 052
بوذري ،سيد محمد مهدي 062
بوسكو ،جيمز اس 030
بهمني ،محمد مسعود 159
بيباك ،محمد 123
پارامون ،خوزه ماريا 059
پاك ،عبدالصالح 204
پرديس ،محسن 058
تل ،دانيل 090
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توبهخواه فرد ،داود 113
جان وي ،دمپسي 099
جاويد ،زهرا 194
جت ويگ ،شرين 014
جعفري ،امين 151 ،022
جعفري ،الله 243
جغتايي،مريم 029
جاللي ،پيوند 088 ،066
جوزف ديويد ،داگالس 126
جهانگيري ،فریده 124 ،115 ،084
جهانگيريان ،عباس 244
چتري ،شهربانو 098 ،073 ،072
چنسكي ،تامار 184
چينيفروشان ،محسن 239
حاجيلري ،رمضانعلي 007
حدادي ،هدا 225
حسنبيگي ،ابراهيم 208
حسنپناه ،داوود 042
حسنزاده فروغي ،علي 157
حسينپور ،سيدعلي 112
حسينزاده ملکی ،زهرا 117
حسينزاده ،فاطمه 022
حوري ،هادي 234
حيدري ،مهرانگيز 154
حيدري ،علي اكبر 032
خاتمي ،محسن 038
خاكبازان ،علي 215
خاكي ،ندا 163
خانيان ،جمشيد 247
خاورينژاد ،سعيد 147
خداجو ،فروزنده 241
خرامان ،مصطفي 202
خزايي ،علي اشرف 129
خسروجردي ،نرجس 046
خسروي ،معصومه 025
خورشاهيان ،هادي 203
خوشنويس ،پانتهآ 229 ،207
خيرآبادي ،جمشيد 056
دادويي ،رضا 104
دارسي هيوز ،آن 062
داسا ،بهوتاتما 163
داسا ،دروتاكارما 163
داعيپور ،زينب 141

دانشفرد ،كرماله 095
درويشي كلور ،واليتاله 070
دريايي ،محمد 116
دوشمين ،ديويد 080
دولتآبادي ،حسن ،033 ،028 ،019 ،013 ،012 ،002 ،001
،120 ،106 ،093 ،071 ،063 ،061 ،041 ،040 ،037 ،034
193 ،192 ،183 ،182 ،173 ،142 ،140 ،122
دولي ،كيم اي 096
دولي ،لري .ام 096
ديهيم ،گيتي 236
ذاكري ،اكرم 105 ،085 ،043 ،005 ،004
ذوقيحسيني ،الهه 169
رائبون ،اندي 194
راشتون ،لينت 083
رانكل ،هال ادوارد 102
رانكل ،جني 102
رجبي ،غالمرضا 076
رحيمي ،رامين 196
رستگارپور ،صفتاهلل 160
رستم بيك تفرشي ،آتوسا 091
رضايي جعفري ،بهاره 170
رضوان ،ندا 145
رمضاني ،اميد 091
روحافزا ،سعيد 251 ،250 ،249 ،248
رهنما ،رشيد 067
ريحاني منفرد ،زهرا 064
ريد ،گوين 198
ريسر ،رابرت 099
زارعي زواركي ،اسماعيل 152
زارعي ،محمد حسين 038
زارعي ،مهدي 118
زماني ،رويا 156
زنگنه ،حسين 198
زويك ،استفان 230
زيمنس ،جورج 074
سادات تجاره ،سارا 108
ساداتاخوي ،سيدمحمد 219 ،211
ساكي ،بهزاد082 ،081
ستايش ،حسن 016
سراجزاده ،غالمرضا 030
سرپولكي ،حسين 143
سرمدي ،شيدا 200
سعيدي ،مهدي 018
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سعيديراد ،عبدالرحيم 221
سليمي ،مراد 113
سميعي ،سپيده 150
سوليوان ،رابرت جيمز 145
سهرابي ،فرامرز 197
سيد ،كمال 245
سيدي ،حسين 245
شارعي ،محمد محسن 185
شاهآبادي ،حميدرضا 246
شرفشاهي ،كامران 212
شروه ،عربعلي 059
شعاعكاظمي ،مهرانگيز 003
شعبانيمقدم ،كيوان 129
شفيعي امين ،علي رضا 089
شكرانه ،اسداهلل 201
شكيبا ،حجت 162
شيخها ،نازمريم 067
صادق پوريزدانپرست ،محمد 090
صناعيها ،عليرضا 103
طباطبايي ،حميد 055
عابدي كرجيبان ،زهره 153
عبادي ،غالمحسين 172
عباسي،اسماعيل139
عباسينيا ،محمد 144
عبدالهي ارفع ،محمد 137
عرفاني ،وحيد 130
عزيزينژاد ،بهاره 148
عسگري ،محبوبه 222
عضدي ،تقي 127
عفراوي ،بهرام 011
علوي ،محمدعلي 235
عليبخشي ،شهره 170
عليدوست ،محمد 226
غالمرضايي ،حميدرضا 164
فارسي ،طيبه 021
فتوت كريمي ،رضا 027
فخري فخر اميني ،اكرم 156
فخيم ،منا 240
فراتس ،دلورس 105
فرجاللهي ،مهران 097
فرجود ،فروغ 223
فرجي ،احمد 125

فرخزاده ،محمد 032
فرود ،فرناز 184
فريمن ،مايكل 064
فيضآبادي فراهاني ،مهدي 133
قادري ،مصطفي 189 ،039
قاسمتبار ،سيد عبداهلل 152
قاسمنژاد ،مهپري 010
قدرتي ،زهرا 059
قربانزادهسوار ،مليحه 064
قرباني ،شعبانعلي 143
قصاع ،محمد 230
قمي ،مجيدحسن 145
قيطاسي ،اكرم 102
كارداسي ،دايان 088
كاري ،آنتوني 101
كاظمي بيدهندي ،فاطمه 101
كاظميمنش ،سارا 014
كاليوگا ،اسالوا 035
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 075
كراكر ،سوزان 117
كرمكار ،سودا 039
كريسپ ،پيتر 104
كستلر ،گرك 147
كشاورز ،متينه 026
كشوري ،فاطمه 117
كمالي ،محمدساعد 165
كنتر ،جفري 199
كنعاني ،مصطفي 198
كوكبي ،فرشيد 121
كون،استيو 058
كي ،جانت 091
گائيني ،عباسعلي 082 ،081
گروه برنامهريزي و تاليف 079
،176 ،175 ،171 ،107 ،017
گروه تاليف بنياد ICDL
191 ،190 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177
گروه نويسندگان 214
گرين ،شارون 198
گشايش ،فرهاد 045
گلبيدي ،بزرگمهر 163
گودرز ،سعيد 006
گوستاوسون ،ويليام اف 030
گوكين ،دن 200
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الپتن ،آلن 054
لطفي ،عليرضا 119
لطفيزاد ،مجتبي 109
لي ،تي .اس 223 ،222
لي ،ليندا 085
ليندنر ،جيمز .آر 096
مافي ،مريم 210
مالودزوف ،فيليپ 121
مالون ،كريس 084
ماندگاري ،عبدالكريم 136 ،049 ،015
مانو ،ام .موريس 109
متخصصان آكادمي كودکان آمريكا 127
متين ،ابوالقاسم 057
مج ّدم ،محمدحسين 217
مجيدي ،احسان 080
مجيدي ،مهرداد 009
محبي ،عظيم 048
محمد قليزاده ،نازيال 054
محمد يوسفي ،سكينه 096
محمدزاده ،سپيده 068
محمدي بوساري ،محمد 087 ،024 ،023
محمودزاده ،نصرتاهلل 228
مزرعهفراهاني ،زينب 089
مسجدي ،حسين 119
مشهدي ،علي 117
مظلومي ،احسان 135 ،132 ،131
مقبلي ،حوري 163
مكرمدوست داخواه ،حبيبه 046
مكکيساك ،پاتریشیا سی240 .
مكلود ،اسكات 196
مكنب ،مگي 108
ملكزاده ،هديه 155
ملكي نيا ،عماد 199
ملكي ،سلما 151 ،022
ملكيبيرجندي ،عسگر 077
مميز ،مرتضي 100
منادي ،مرتضي 060
موذنزاده ،زهرا 053
مورنو ،ناتالي 043
موريس ،هب ورنون 062
موسوي جزايري ،محمدوحيد 008

موسويان ،انيسه 213
موسي رمضاني ،سونيا 097 ،096 ،035
مومني جاويد ،مهر آور 076
مومنيراد ،اكبر 152
مهرينژاد ،سيدابوالقاسم 051
ميرزا خليلي ،نسترن 126
نادري فر ،نيما 058
نادري نوبندگاني ،زهرا 076
ناصري ،اسماعيل 197
نايس ،كلوديا 066
نبويان ،اميرعلي 232 ،231
نجاتپور ،فيضيه 149
نجفي ،حسن 134
نجفي ،هدا 065
نظري ،امير 195 ،113 ،094 ،058
نظريان ،رضا 224
نمايشگاه خوشنويسي طلوع مهر 114
نمايشگاه موزه گرافيك ايران 146
نوايي لواساني ،حميد 216
نوروزي ،داريوش 099
نوروزي ،زويا 020
نوري مقدم ،مهدي 044
نوريان ،ابراهيم 069
نويفرت ،ارنست 026
نيرومند ،محمدحسين 158
نيكخواه كاشاني ،ابوالقاسم 128
واحد پرست ،شيما 021
واعظي ،مظفرالدين 199
وااليي ،علياكبر 218
وايت ،جنيفر 005
وايتمور ،سوزان 082
وحداني اسدي ،محمدرضا 099
واليتي ،الهه 035
هادينات ،برندا 009
هاسك ،كارين 124
هلفت ،كلود 236
همايوني ،صادق 050
هواگ،جان 170
هيردافر ،پريچهر 186
هيز جيكبز ،هايدي 038
هيمپ ،تام 047
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مخاطب
كارشناس
،097 ،096 ،086 ،074 ،060 ،039 ،038 ،035 ،025 ،016
212 ،199 ،198 ،197 ،189 ،162 ،159 ،153 ،152 ،148 ،099
مدير
159 ،157 ،095
مربي كودك
138 ،137 ،117 ،025
مشاور
212 ،198 ،156 ،035 ،025
هنرآموز
،011 ،010 ،009 ،008 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012
،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024 ،023
،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046
،068 ،067 ،066 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057
،081 ،080 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069
،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،087 ،085 ،084 ،083 ،082
،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096
،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107
،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118
،140 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129
،152 ،151 ،150 ،149 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141
،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153
،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164

،195 ،193 ،192 ،191 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182
،214 ،212 ،211 ،210 ،206 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196
228 ،226 ،224 ،221 ،219 ،217
هنرجو
،012 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
،028 ،025 ،024 ،023 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،015 ،014
،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،036 ،034 ،031 ،030 ،029
،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049
،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061
،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،075 ،073
،105 ،102 ،101 ،100 ،098 ،094 ،093 ،092 ،089 ،088 ،087
،120 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،109 ،108 ،107 ،106
،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121
،145 ،144 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،135 ،134 ،133 ،132
،163 ،161 ،160 ،158 ،156 ،155 ،154 ،150 ،149 ،147 ،146
،177 ،176 ،175 ،173 ،172 ،171 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164
،191 ،190 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،181 ،180 ،179 ،178
،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،196 ،195 ،194 ،193
،218 ،217 ،216 ،215 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207
،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219
،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231
251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242
والدین
،123 ،117 ،116 ،102 ،098 ،076 ،070 ،051 ،029 ،003
186 ،185 ،160 ،156 ،144 ،138 ،137 ،130 ،129
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پاية تحصيلي
پيش دانشگاهي فني و حرفهاي
,034 ,028 ,025 ,019 ,018 ,012 ,009 ,003 ,002 ,001
,068 ,064 ,063 ,061 ,059 ,051 ,050 ,045 ,041 ,040
,108 ,106 ,100 ,093 ,091 ,088 ,080 ,078 ,075 ,071
193 ,187 ,173 ,160 ,158 ,147 ,146 ,140 ,122 ,120 ,117
پيش دانشگاهي كاردانش
075
دوم فني و حرفهاي
,190 ,180 ,179 ,177 ,175 ,164 ,150 ,107 ,059 ,017
196 ,191
دوم كاردانش
191 ,124 ,107
دوم و سوم فني و حرفهاي
,024 ,023 ,019 ,015 ,014 ,012 ,010 ,009 ,002 ,001
,062 ,061 ,056 ,055 ,045 ,041 ,040 ,034 ,028 ,025
,082 ,081 ,080 ,079 ,078 ,071 ,068 ,066 ,064 ,063
,126 ,122 ,120 ,118 ,117 ,116 ,114 ,106 ,093 ,087

,147 ,140 ,139 ,138 ,134 ,133 ,132 ,131 ,128 ,127
193 ,181 ,178 ,173 ,171 ,160 ,158
دوم و سوم فني و حرفهاي و كاردانش
125
دوم و سوم كاردانش
,135 ,105 ,094 ,085 ,084 ,083 ,043 ,007 ,005 ,004
200 ,195 ,194 ,154
سوم فني و حرفهاي
,036 ,031 ,030 ,029 ,021 ,020 ,018 ,008 ,006 ,003
,069 ,065 ,057 ,054 ,053 ,052 ,051 ,049 ,044 ,042
,102 ,101 ,100 ,098 ,092 ,089 ,088 ,073 ,072 ,070
,141 ,137 ,130 ,129 ,123 ,121 ,119 ,115 ,113 ,109
,167 ,166 ,165 ,161 ,156 ,155 ,149 ,146 ,145 ,144
188 ,187 ,186 ,184 ,176 ,172 ,168
سوم کار دانش
165 ,163 ,155 ,058
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گرايش /رشته تحصيلي
الكترونيك 155 ,134 ,125 ,109
امور اداري 159 ،027
امور باغباني042
امور دامي 031
انيميشن 196 ,132 ,067
تاسيسات 165 ,136 ,049 ,015 ,007
چاپ دستي 062
حسابداري و بازرگاني 068
داستان ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201
,223 ,222 ,219 ,218 ,217 ,216 ,214 ,212 ,211 ,210
,235 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,225 ,224
,246 ,245 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236
251 ,250 ,249 ,248 ,247
رشته هاي هنر 078 ,045
ساخت و توليد020
ساختمان 103
شعر 226 ,221 ,220 ,213

صنايع چوب 195 ,128 ,113 ,094 ,058
صنايع دستي 143
طراحي 088 ,066 ,009
عكاسي 139 ,080 ,064
گرافيك ,059 ,054 ,052 ,047 ,044 ,036 ,018 ,011 ,008
188 ,187 ,158 ,146 ,114 ,110 ,108 ,100
معدن 164
معماري و نقشه كشي ,090 ,046 ,032 ,026 ,022 ,021
170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,151 ,141 ,119 ,112 ,111
مكانيك خودرو 087 ,024 ,023
موسيقي 050
نقاشي 174 ,147 ,065
نقشه كشي عمومي 020
نمايش ,037 ,034 ,033 ,028 ,019 ,013 ,012 ,002 ,001
,120 ,106 ,104 ,093 ,075 ,071 ,063 ,061 ,041 ,040
193 ,192 ,183 ,182 ,173 ,142 ,140 ,122
نمایشنامه 244 ,234 ,215
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كلمات كليدي
161 ،155 AVR
191 ،175 ،107 ،017 ICDL
175 ICT
172 NET
172 VB6
190 Word
200 ،191 Word 2013
آئين همسرداري 070
آثار خوشنويسان ايران 114
آثار شکپير 104
آثار طراحان ايراني 188 ،146
آثار گرافيستهاي ايران 036
آداب و رسوم غذايي 057
آزمون رفتاري 117
آسيبهاي بينايي 138
آسيبهاي رواني خانواده 003
آشپزخانه 098
آشنايي با رايانه 125
آماده كردن غذا 014
آمريكا 240
آموزش 048
آموزش 179 Word
آموزش آشپزي 163 ،115 ،098 ،005
آموزش از راه دور 096

آموزش اسکيس وراندو 021
آموزش اکسس 176
آموزش اكسل 177 ،107
آموزش بهداشت 130 ،116 ،081
آموزش بهداشت و ايمني 160
آموزش پزشكي 101
آموزش پيشدبستاني 138
آموزش تئاتر و نمايش ،142 ،037 ،033
192 ،182
آموزش تربيتبدني ،056 ،055 ،030
126 ،121 ،077
آموزش تعمير لوازم گازسوز 007
آموزش حسابداري 068
آموزش خانواده 029
آموزش خوشنويسي 187 ،114 ،008
آموزش خياطي 043
آموزش در مدارس 157
آموزش رايانه،133 ،107 ،079 ،017 ،006
،178 ،177 ،176 ،175 ،172 ،149 ،135
200 ،194 ،191 ،190 ،181 ،180 ،179
آموزش شنا 126 ،010
آموزش صنايع دستي 143
آموزش طراحي ،066 ،020 ،011 ،009
188 ،187 ،108 ،088

آموزش طراحي و معماري 026
آموزش عکاسي 080 ،064
آموزش علوم 199
آموزش کار با 180 Powerpoint
آموزش كار با رايانه 171 ،131 ،089 ،017
آموزش كشاورزي 042
آموزش كودكياري 138 ،127 ،117 ،091
آموزش كورل 089
آموزش گرافيک 146 ،036
آموزش مديريت 159 ،157 ،095 ،027
آموزش معماري ،167 ،166 ،032 ،022
168
آموزش معماري و نقشهکشي 119 ،090
آموزش مكانيك 136
آموزش مكانيك خودرو 087 ،024 ،023
آموزش موسيقي 050
آموزش نقاشي 065
آموزش عكاسي 139
آموزش هنر،037 ،033 ،020 ،011 ،009
،065 ،062 ،059 ،054 ،052 ،045 ،044
،104 ،100 ،088 ،085 ،084 ،078 ،066
،154 ،147 ،142 ،124 ،110 ،108 ،105
196 ،192 ،182 ،174 ،169 ،158
آموزشوپرورش 148 ،016
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آموزشوپرورش در دورة باستان 046
ابرغذاها 014
ابزار دقيق 015
ابزار174
ابزار ورزشي 055
اتصاالت لوله 007
اتودهاي معمارانه 167
اثرات نامطلوب تدريس خصوصي 016
اختالالت رفتاري کودکان144
ادبيات 219 ،211
ادبيات نمايشي ،019 ،012 ،002 ،001
،071 ،063 ،061 ،041 ،040 ،034 ،028
،183 ،173 ،140 ،122 ،120 ،106 ،093
193
ادبيات نوجوان 248 ،233
ارتباط دختر و پسر076
ارزشيابي کتاب درسي مدارس 153
اسپري کردن 094
استاندارد 176 ICDL
استيون هاوكينگ 222
اسکچينگ 020
اصول طراحي 064
اضطراب امتحان025
اعداد دودويي 109
افسانه 206 ،205
افسانه هاي کهن210
افسانهها و قصههاي ايراني 201
س 201
اقتبا 
اكسل 107 ،013
الکتروموتورهاي 125 AC
الگوريتم 149
امام حسين (ع) 245
امنيت شبكه 171
امنيت فناوري اطالعات 171
اميد 202
انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران
110
اندازهگيري سطح 015
اندازهگيري فشار 049
اندازهگيري فلو 049
اندازهگيري و ارزشيابي 030

انعکاس نور 059
انقالب فرانسه 236
انگلشناسي 031
انگلهاي كرمي 031
انگيزش 198
انواع انيميشن 132
انواع پرده 085
انواع خط 021
انواع دسر 005
انواع رنگ 174 ،059 ،021
انواع ساالد 005
انواع سرطان 092
انواع سس و چاشني 115
انواع سوپ 005
انواع غذا 057 ،005
انواع فشار 049
انواع گازهاي سوختي 007
انواع ولو 136
انيميشن 067
ايجاد سند 190
ايدهيابي 054
ايرانشناسي 141
ايستايي 032
اينترنت 181 ،152
بارگذاري 032
بازار خريد گوشي 134
بازي و فعاليت 097
بازيگري عروسکي 192
بازيهاي آبي 126
بتن آرمه 103
بدافزارها 171
بدن انسان 082
برده 240
بردهداري 240
برنامة درسي 189 ،077 ،039 ،038
برنامة غذايي 072
برنامهريزي درسي 189
برنامهسازي 079
برنامهنويسي  Cو 161 C ++
بهداشت دام 031
بهداشت و سالمت کودکان 127

بهداشت و کودکياري 092
بيداري اسالمي 221
بيستون 206 ،205
بيماريهاي انگلي 031
بيماريهاي تنفسي 082
پاورپوينت 017
پايگاه داده 176
پرسپکتيو 168 ،066 ،021 ،009
پرش در آب 126
پرورش خالقيت 097
پرورش سيبزميني 042
پرورش کودکان 186
پرورش گياه 186
پروژههاي کاربردي 155
پرهيز غذايي 014
پسانداز کردن 186
پست الکترونيک 181
پالن 168
پند گرفتن186
پوستر 188 ،018
پوسترهاي تبليغاتي 036
پوسترهاي موسيقي 146
پيشبندهاي آشپزخانه 043
تئاتر در مدارس 075
تئاتر کودک و نوجوان 075
تئاتر و نمايش 013
تئوري رنگ 059
تاج عروس 154
تاريخ پوستر 044
تاريخ هنر 147
تاريخ هنر ايران و جهان 045
تاريخچة ترانه 050
تاريخچة دزفول 141
تاريخچة سيبزميني 042
تاريخچة طراحي 099
تاريخچة مدارس جهان 046
تاريخچة معماري ايران 022
تأثير اقليم در معماري 022
تأثير پوستر بر جامعه 044
تأسيسات ساختمان 165
تأسيسات گرمابه 119
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تأليف کتاب درسي 153
تبليغات 047
تحريم تنباکو 218
تحقيق بصري 054
تحليل و حل مسئله 095
تحليلگر 095
تحوالت آموزشوپرورش ايران 046
ترانسميتر فشار 049
ترانههاي محلي ايران 050
تربيت از ديدگاه قرآن کريم 051
تربيت از ديدگاه معصومين 051
تربيت بدني 010
تربيت کودک 144 ،137 ،051
ترسيم اتصالهاي چوبي 128
ترسيمات در كورل 089
ترفندهاي تبليغاتي 047
ترکيب رنگ 021
ترکيببندي با نور و رنگ 064
ترك اعتياد 069
تزئين آشپزخانه 084
تزئينات با سيم 124
تصويرگري كتاب كودك 052
تعريف و مفهوم خالقيت 162
تعزيه ميراث معنوي 169
تعليموتربيت086
تعليموتربيت در خانه 070
تعمير و نگهداري ريو 024
تعيين جنسيت 029
تغذية کودکان 004
تغذية کودکان سرطاني 092
تغذيه و ورزش121
تفريح 053
تفريح و اسالم 053
تفکر 054
تفکر منفي 184
تفکر منفي کودکان 184
تقويت عضالت 056
تقويت عضالت بدني 055
تکنيک و هنر معماري 167
تکنيکعکاسي 080
تمدن اسالمي 008

تمدن ايران باستان 078
خرمشهر 111
تمدن کهن 210
خسرو پرويز 206 ،205
تمدن و هنر بينالنهرين 078
خشک کردن و نگهداري چوب 128
تمرين با كش 055
خشونت در خانواده 003
تمرينات دونفره 056
خشونتهاي خانگي 156
تمرينات ورزشي 101
خط كوفي 008
تمرينات ورزشي پا 129
خالقيت در آموزش 162
تمرينهاي هوازي 121
خالقيت و تمرکز 054
تنفس هوا 082
خلق فرم 054
توليد ُمبل 058
خواستگاري 185
توليد مثل 083
خواص غذاها 014
توماس اديسون 223
خواص فيزيکي و مکانيکي چوب 128
تهية غذا 163
خواندن و نوشتن خالق 198
تهية غذا براي کودکان 004
خودروي 023 L90
جامعهشناسي آموزشوپرورش 060
خودروي ريو 024
جامعهشناسي محتوا 060
داستان 245 ،240 ،214
جامعهشناسي مدرسه 060
داستان آلماني 230
جدايي از خانواده 236
داستان آموزنده 224
جشنوارة عكس كودك 139
داستان اجتماعي 246 ،227
جنگ ايران و عراق 237 ،228 ،209
داستان انگليسي 249
جويدن غذا 145
داستان تخيلي 243 ،241 ،209 ،208 ،204
چاپ 011
داستان خواهران 202
چاپ اينتالپو 062
داستان طنز 212
چاپ برجسته 062
داستان طنزآميز فارسي 231
چاپ دستي 062
ن فارسي ،216 ،209 ،203 ،202
داستا 
چاپ سيلک اسکرين 062
247 ،243 ،239 ،235 ،225 ،220 ،218
چهارپاره 213
داستان کودکان انگليسي 229 ،207
چهارمين نمايشگاه موزة گرافيک ايران داستان كوتاه 239
036
ن كوتاه فارسي 238 ،233 ،232
داستا 
حرکت در ارتباط تصويري 067
داستان كودك و نوجوان 220
حريمشناسي 123
داستان مذهبي 251 ،250 ،249 ،248
حسابداري صنعتي عمومي (مقدماتي)  068داستان نوجوان ،216 ،212 ،204 ،203
حسگرايي طبيعت 108
251 ،250 ،247 ،246 ،243 ،242
حضانت 185
داستاننويسي 233
حقوق خانواده 156
داستانهاي اخالقي 224
حمايت از زنان 156
دامداري 031
حيطههاي يادگيري 096
دانستنيهاي تغذيه 072
خارج از نوبت 069
دانش074
خاطرات 236
درمان درد بدن 101
خانوادة متعالي 070
دستگاه ايمني بدن081
خدمات رايانهاي 135
دستگاه تنفس 082
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دفاع مقدس 237
دکوراسيون داخل منزل 085
دموکراسي 086
دورههاي آموزشي 096
ديدگاههاي نظري دانش و يادگيري 074
ديگ شوفاژ 165
ديناميك خودرو 087
رابطة عاطفي 076
رابطة فرهنگ و معماري 151
راندو 167 ،020
راهبردهاي مقابله با اضطراب 025
راهنمايي براي خوردن 145
راههاي شاد شدن 186
رستم و سهراب 217
رشد و تكامل پسآسيبي 076
رفتار با کودکان 184
رفتار زناشويي 102
رمان تاريخي 218
رمان فارسي 228
رمان نوجوان 241 ،227 ،225 ،208
رمان و نوجوان 237
رنگ در هنرهاي ديداري 174
رنگ سايهها 059
رنگ و تضاد 059
رنگدانهها 059
رنگکاري با پيستوله 094
رنگکاري روي چوب 195
رنگهاي آبي 094
روابط دختر و پسر 123
روانشناسي روابط دختر و پسر 123
روشهاي انتقال گرما 007
روشهاي بررسي مسئله 095
روشهاي تدريس 097
روشهاي درمان صافي كف پا 129
روشهاي ساده در كاهش چربي خون
130
روکش لحاف 085
روکش مبل و صندلي 085
رويهکوبي 058
زندگي بدون درد 101
زندگي پيامبران 249

شرايط ازدواج 185
زندگي دانشمندان 223 ،222
شطرنج 230
زندگي مشترک بدون فرياد 102
شعر 214
زندگي و آثار لئوناردو داوينچي 147
شعر سپيد 213
زندگينامة شکسپير 104
شعر فارسي 226 ،221 ،217 ،213
زيارت عتبات 211
شعر مذهبي 221
زيبايي در معماري 151
شکل دادن به مواد 143
زيباييشناسي 108
شکل و زمينه 158
ساخت انيميشن 132
شمعهاي تزئيني 105
ساخت دستگيره 084
شناخت خوراكيها 057
ساخت شمع 105
شنواييسنجي 117
ساختمانهاي اداري و دفتري 166
شيببندي 021
ساختمانهاي تجاري 166
شيرجه 126 ،010
ساختمانهاي صنعتي 166
شيرين 206 ،205
ساختمانهاي مرتفع 026
صحافي 011
سازمان حافظه 035
صفحة 194 Start
سازمان دهي کتاب درسي 153
صفحة گسترده 177
سازماندهي سازمان 027
صنايع چوب 195 ،113 ،094 ،058
سازههاي بتني 103
صنايع روغن 073
سازههاي فلزي و بتني 032
صنايع غذايي 073 ،072
سايه زدن 088 ،009
صنايع گوشت 073
سرپرستي سازمان 027
صندلي 058
سرزمين ايران 206
ضحاک 244
سرزمين ايرانيان 205
طبيعت در معماري 151
سرو نقرهاي 188 ،187
طراحي آموزشي 035
سفرة ايراني 057
طراحي اقليمي 111
سفره عقد 154
طراحي انسان 009
سنجش دما 015
طراحي پرتره 088
سنجش هوشي 197
طراحي حروف 187
سند برنامة درسي 048
طراحي حيوان 009
سندرم 069
طراحي در فضاهاي آموزشي 046
سنسور 015
طراحي ديجيتال 109
سوادآموزي 038
طراحي ساختمان 111
سوخت و احتراق 165
طراحي سايت پالنها 090
سوختوساز بدن 083
سومين نمايشگاه موزه گرافيک ايران  146طراحي سطوح و عناصر معماري 090
طراحي سهبعدي 009
سيستم حباب هوا 015
طراحي صنعتي 020
سيستم حرارت مرکزي آبي 007
طراحي کتاب درسي 153
سيستم عامل 131 ،079
سيستمهاي هيدروليک و پنوماتيک  125طراحي کميک 196
طراحي و دوخت 043
شاهنامه 244 ،217
طراحي و معماري 046
شاهنامه فردوسي 210
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طراحي و نقشهکشي مبلمان چوبي 113
طرح جلد 100
طرح و نقشههاي آرتور 168 ،167 ،166
طرحهاي تبليغاتي 188
طرحهاي گرافيکي 006
طالق 003
طنز 214
عشق 228
عناصر بصري ادراک 158
عناصر گرافيکي و عکسي 064
عوامل مؤثر بر سالمتي 160
غدد درونريز 083
غذا و سالمت انسان 057
غذاهاي برياني 115
غذاهاي گوشتي 115
غذاي ارگانيك 116
غذاي سالم 116
غالت 073
فرايند طراحي 054
فرزندپروري 070
فرمبندي چاپي 011
فرهاد 206 ،205
فرهنگ بومي 039
فرهنگ علمي 039
فرهنگنامة طاليي 118
فرهنگنامة ورزش 118
فرهنگوارة گرمابه 119
فضاي معماري اسالمي 112
فعاليت بدن 101
فعاليت جسماني 121
فلزات کمياب 164
فلوچارت 149
فناوري اجتماعي 038
فناوري اطالعات 149
فناوري اطالعات و ارتباطات 175
فوايد گياهخواري 163
فيزيولوژي بينايي 158
فيزيولوژي تنيس 121
قاجاريان 218
قالببندي کاراکترها و پاراگرافها 200
قانون حمايت از كودكان 091

گياهخواري 163
قسط 250
گياهشناسي سيبزميني 042
کابينتسازي 113
گيتهاي منطقي 109
کادر تصوير 064
لبنيات 073
کادر و عکاسي 080
لعاب رنگ 174
کار با اپليکيشن 194
لوازم خودرو 023 L90
کار با رايانه 132
ليتوگرافي 062 ،011
کاربرد مس 164
ماجراهاي تام سوئيفت 229 ،207
کاشت حلزون 117
مباني امنيت 171
کالج و دانشگاه 199
مباني برنامة درسي 153
کامپايلر 161
مباني رايانه 079
کانونهاي تمرکز 158
مبل نشيمن 058
کانيها 164
مبلسازي 113
کاوه 244
مبلمان چوبي 195
کتاب ارديبهشت 110
متادون درماني 069
کتاب معلم 077
متخصص گرافيک 100
کتابهاي درسي 039
متون انگليسي 251 ،250 ،248
کودک و ايمان 137
محاسبات آماري و رياضي 177
کودک و سرطان 092
محافظت از بدن 081
کودک و معماري 112
کودک و والدين  ،144 ،137 ،051 ،004محافظت از كودك 091
مدار منطقي 109
184
مدارات ترتيبي 109
کودک و هنر 112
مددكاري اجتماعي 156
کودکان نابينا 138
مدلهاي 109 HDL
کودکياري 004
مديريت آموزشي 099
كشاورزي ارگانيك 116
مديريت برنامة آموزشي 096
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درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبان( كتاب آبان )
 008آموزش خواندن و خوشنويسي در دستنوشتههاي
خط كوفي اوليه 011 ،آنچه طراحان گرافيك و ناظران چاپ
ميدانند 018 ،از خط تا خط 036 ،بازديد( چهارمين نمايشگاه
موزه گرافيك ايران) 064 ،چشم عكاس 066 ،چگونه ببينيم،
چگونه طراحي كنيم 067 ،حركت در ارتباط تصويري موشن
گرافيك 080 ،درون كادر( مسير دستيابي به ديد عكاسانه)088 ،
رازهاي طراحي 100 ،روي جلدهاي مرتضي مميز 110 ،طراحي
گرافيك (مجموعه مقاالت،شماره سه) 114 ،طلوع مهر (آثار
استادان معاصر خوشنويسي ايران) 119 ،فرهنگواره گرمابه146 ،
گوشه( نمايش گوشهاي از پوسترهاي موسيقي ايران) 174 ،مواد
و ابزار هنري (2مواد رنگ) 187 ،نمايشگاه بينالمللي طراحي
حروف ،سرو نقرهاي  188 ،92نمايشگاه بينالمللي طراحي
حروف ،سرو نقرهاي (92سومين دو ساالنه منتخب آثار اعضاي
انجمن صنفي طر 196 ،هنر كميك 1
آرمان رشد
 185نكاح در سنت اسالمي

 038برنامه درسي قرن  039 ،21برنام ه درسي و فرهنگ،
 048تبيين يادگيري و آموزش با تاكيد بر مباني و رويكرد
سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران 051 ،تربيت
از ديدگاه معصومين(ع)و قرآن كريم 060 ،جامعهشناسي
آموزش و پرورش 074 ،دانش و يادگيري 076 ،درآمدي
بر شكستهاي عاطفي 086 ،دموكراسي و تعليم و تربيت،
 096روشهاي پيشرفته در آموزش از دور 097 ،:روشهاي
تدريس خالقيت 099 ،روندها و مباحث نوين در طراحي و
فناوري آموزشي 117 ،فرايندهاي روانشناختي در كودكان
ناشنوا 138 ،كودكان پيشدبستاني با آسيب بينايي148 ،
مباحث نو در آموزش و پرورش تطبيقي 152 ،مباني نظري
و عملي كاربرد اينترنت در فرايند تدريس و يادگيري157 ،
مديريت آموزشي در مدارس امروز 189 ،نوفهمگرايي در
مطالعات برنامه درسي 197 ،هوش معنوي و مقياسهاي
سنجش آن 198 ،يادگيري اثربخش 199 ،يادگيري
مادامالعمر و دانشگاه
آوند دانش
 009آموزش طراحي 014 ،ابر غذاها ،For DUMMIES
 194ويندوز،For DUMMIES 8

آموخته
 123قلبهاي تا به تا
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آواي نور
 003آسيبهاي رواني خانواده 016 ،اثرات نامطلوب
تدريس خصوصي 035 ،بارشناختي و طراحي آموزشي،

اشراقي
 166معمارانه آرتور( جلدسوم) 167 ،معمارانه آرتور(جلد اول)،
 168معمارانه آرتور(جلد دوم)
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بامداد كتاب
 030اندازهگيري و ارزشيابي در تربيت بدني

چكه
 213بيتويي

بهجت
 163مزه برتر

دانش نگار
 042پرورش و فراوري سيبزميني خوراكي و بذري

بين المللي گاج
 103سازههاي بتني

دانشگاه هنر
 143گل سلولزي براي هنرمندان سفالگر و مجسمهساز

بين المللي حافظ
 004آشپزي غذاي كودك 005 ،آشپزي فقط با  3مواد اوليه،
 043پيشبندهاي زيبا براي آشپرخانه 085 ،دكوراسيون داخلي
منزل 105 ،شمعسازي ( 9شمعهاي فانتزي و معطر)154 ،
مجموعه آموزشي تاج عروسي ونامزدي،تزئينات و زيورآالت
كريستالي و منجوقي

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 050ترانههاي محلي ايران 141 ،گذر و خانه در بافت سنتي
دزفول

پرستاران جوان
 029انتخاب جنسيت فرزند پيش از بارداري
پرسون
 006آموزش تصويري ايلوستريتور
ترجمان خرد
 150مباني كامپيوتر
تزكيه
 070خانواده متعالي
تيمورزاده
 083دستگاه غدد درون ريز 092 ،راهنماي والدين كودكان مبتال
به سرطان 127 ،كتاب جامع سالمت كودك 137 ،كودك و
ايمان 145 ،گوارش و تغذيه
جامعهالقرآنالكريم
 053تفريح و نقش آن در سالمت فرد و اجتماع از ديدگاه اسالم،
 144گلبانگ تربيت
جهان كتاب
 217ترنج نارسيده :داستان رستم و سهراب

راه نوين
 023اصول و مباني تعمير و نگهداري خودروي 024 ،L90
اصول و مباني تعمير و نگهداري خودروي ريو 087 ،ديناميك
خودرو
راهانديشه
 078درك عمومي هنر
زيتون
 220خواب شب دوازدهم
سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور ،شركت
تعاوني كاركنان
 165مشعلهاي حرارتي
سامينا
 186نكتههاي پندآموز
سايه گستر
 210بر بال سيمرغ
سبحان نور
 116غذاي سالم ،غذاي ارگانيك
سبزان
 104شكسپير
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جلد  034 ،) 19با ارزشترين هديه( جلد  037 ،)29ببخشيد،
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( جلد  182 ،) 13نامهاي به خدا ( جلد  183 ،) 17نجات دشمن(
جلد 192 ،)7واي! چه كار خطرناكي( جلد  193 ،) 12وقتي روباه
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شاپورخواست
 206افسانه شيرين و فرهاد
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 059تئوري رنگ
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صابرين
 102زندگي مشترك بدون فرياد 184 ،نجات فرزند از تفكر منفي
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 022اصول طراحي دانشكده معماري 026 ،اطالعات
معماري( نويفرت  046 ،) 2013تأملي بر الفباي طراحي در
فضاهاي آموزشي مقطع ابتدايي 090 ،راهنماي مدلسازي
سايت پالنها ،سطوح و عناصر معماري نرمافزارGoogle
 Sketch Upدر طراحي محوطه 111 ،طراحي مجموعه
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طراحي مهد كودك با نگاهي به تقدس در معماري ايراني،
 151مباني نظري معماري 169 ،معماري تكاياي ايراني170 ،
معماري جهان اسالم بعداز ايران
طاليي
 118فرهنگنامه طاليي ورزش
علم
 025اضطراب امتحان و راهبردهاي مقابله با آن
علمي كالج
 121فيزيولوژي تنيس روي ميز
فاطمي
 032ايستايي  222 ،2داستان زندگي استيون هاوكينگ223 ،
داستان زندگي توماس اديسون
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فدك ايساتيس
 058توليد و رويهكوبي مبل 094 ،رنگكاري با پيستوله113 ،
طراحي و نقشهكشي مبلمان چوبي 195 ،هندبوك رنگكاري
مبلمان چوبي
فرهنگسرايميردشتي
 021اسكيس و راندو در  13فصل 047 ،تبليغات مرده است،
زنده باد تبليغات 054 ،تفكر طراحي گرافيك 062 ،چاپ دستي،
 065چگونه با آبرنگ نقاشي كنيم؟ 108 ،طراحي با الگوهاي
طبيعي 158 ،مديريت چشم مخاطب
فرين
 084دستگيرهها 124 ،كار با سيم
قدياني
 228سرزمين آبي من 230 ،شطرنج 239 ،مغازهدار 9 :داستان
کوتاه
قديس
 015ابزار دقيق و تجهيزات اندازهگيري سطح مخازن049 ،
ترانسميتر فشار و كاربردهاي آن در ابزار دقيق 136 ،كنترل ولو
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 052تصويرگري كتاب كودك 075 ،درام كاربردي  (1مجموعه
مقاالت آموزشي  ،نگاهي به تئاتر كودك و نوجوان امروز)139 ،
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گمشده است 241 ،من و عجيب و غريب 242 ،من يك مرد
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 244نقل ضحاك ماردوش (نمايشنامه) 246 ،وقتي مژي گم
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 135كليد مونتاژ كامپيوتر
مارليك
 044تاريخ پوستر 045 ،تاريخ هنر ايران و جهان 147 ،لئوناردو
داوينچي همه چيز دان
محراب قلم
 207المپيك روباتي 229 ،سفر به بام دنيا 236 ،لبخند ژوزفين:
يادداشتهاي روزانه لئونتا 240 ،من برده هستم
مدرسه
 017ارائه مطالب پيشرفته ،Advanced PowerPoint
 077درس تربيت بدني 081 ،دستگاه ايمني 082 ،دستگاه
تنفس 091 ،راهنماي معلم براي محافظت از كودك 107 ،صفحه
گسترده ) 153 ،(Excel 2013مباني و اصول طراحي و
تأليف كتاب درسي مدارس 162 ،مرجع خالقيت و آموزش171 ،
مفاهيم امنيت فناوري اطالعات  175 ،IT Securityمهارت
اول  :مفاهيم پايه فناوري اطالعات و ارتباطات (176 ،)ICT
مهارت پنجم  :پايگاه داده ) 177 ،(Access 2007مهارت
چهارم  :صفحه گسترده ) 178 ،(Excel 2007مهارت دوم :
استفاده از كامپيوتر و مديريت فايلها )179 ،(Windows 7
مهارت سوم :واژه پرداز ) 180 ،(Word 2007مهارت ششم
 181 ،(Power Point 2007) :مهارت هفتم  :اينترنت
و پست الكترونيك 190 ،واژه پرداز پيشرفته 191 ،واژهپرداز
)  218 ،(Word 2013تندبادي از سامراء 226 ،ديوان هاتف
اصفهاني 245 ،واقعه كربال :ذبيح عشق
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مشاور توس
 128كتاب جامع صنايع چوب و كاغذ

و سريعترين روش تعليم و آموزش شنا 159 ،مديريت دانش
در سازمانها

ملرد
 031انگلشناسي و بيماريهاي انگلي 160 ،مراقبتهاي
بهداشتي و ايمني جنيني تا سالمندي

نقش و نگار
 231قصههاي اميرعلي  232 ،1قصههاي اميرعلي 2

نگارنده دانش
 125كاملترين مرجع كاربردي كارور  PLCدرجه 155 ،2
مجموعه پروژههاي كاربردي AVRبامحوريت Code
Vision
نسل نو انديش
 164مس ،فلز كيميا
نسيما
 211به كربال ميرويم 219 ،خانههاي طالكوب ،آدمهاي
نقرهاي
نظري
 069خارج از نوبت 101 ،زندگي بدون درد 126 ،كاملترين

نيكبن
 115غذاهاي برياني
هله
 170معماري جهان اسالم بعداز ايران
ورزش
 010آموزش گامبهگام و سيستماتيك شنا براي كودكان و
نوجوانان 055 ،تمرين با كش 056 ،تمرينات دو نفره براي
افزايش استقامت و قدرت عضالني 129 ،كف پاي صاف
ورسه
 068حسابداري صنعتي عمومي( مقدماتي -درجه )2
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نام ناشر
آبان
پرسون
067 ,018
006
آرمان رشد
ترجمان خرد
185
150
آموخته
تزكيه
123
070
آواي نور
تيمورزاده
145 ,137 ,127 ,092 ,083 ,051 ,048 ,039 ,038 ,035 ,016 ,003
 ,099 ,097 ,096 ,086 ,076 ,074 ,060جامعهالقرآنالكريم
144 ,053 ,197 ,189 ,157 ,152 ,148 ,138 ,117
199 ,198
جهان كتاب
آوند دانش
217
200 ,194 ,014 ,009
چكه
اشراقي
213
168 ,167 ,166
دانش نگار
بامداد كتاب
042
030
دانشگاه هنر
بهجت
143
163
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
بين المللي حافظ
141 ,050
154 ,105 ,085 ,043 ,005 ,004
راه نوين
بين المللي گاج
087 ,024 ,023
103
راهانديشه
پرستاران جوان
078
029
زيتون

220
سازمان آموزش فني و حرفهاي
كشور ،شركت تعاوني كاركنان
165
سامينا
186
سايه گستر
210
سبحان نور
116
سبزان
104
سخنوران
156 ,089 ,027
سفير اردهال
224 ,212 ,130 ,098 ,073 ,072 ,057
سوره مهر
,033 ,028 ,019 ,013 ,012 ,002 ,001
,071 ,063 ,061 ,041 ,040 ,037 ,034
,173 ,142 ,140 ,122 ,120 ,106 ,093
193 ,192 ,183 ,182
شاپورخواست
202
شباهنگ
059
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فرين
شهرقلم
124 ,084
213
قدياني
صابرين
239 ,230 ,228
184 ,102
قديس
صفار
136 ,049 ,015
172 ,161 ,109 ,095 ,007
كانون انديشه جوان
صورتگر
221
186
كانون پرورش فكري كودكان و
طاق بستان
نوجوانان
149
,204 ,203 ,202 ,201 ,139 ,075 ,052
طبيب
,225 ,216 ,215 ,214 ,209 ,208 ,205
145 ,137 ,127 ,092 ,083
,241 ,238 ,237 ,235 ,234 ,233 ,227
طحان
,249 ,248 ,247 ,246 ,244 ,243 ,242 ,151 ,112 ,111 ,090 ,046 ,026 ,022
251 ,250
170 ,169
كانون گسترش علوم
طاليي
079
118
كتاب آبان
علم
,088 ,080 ,066 ,064 ,036 ,011 ,008
025
,187 ,174 ,146 ,119 ,114 ,110 ,100
علمي كالج
196 ,188
121
كتاب وارش
فاطمي
020
223 ,222 ,032
كليد آموزش
فدك ايساتيس
135 ,134 ,133 ,132 ,131
195 ,113 ,094 ,058
مارليك
فرهنگسرايميردشتي
147 ,045 ,044 158 ,108 ,065 ,062 ,054 ,047 ,021

محراب قلم
240 ,236 ,229 ,203
مدرسه
,153 ,107 ,091 ,082 ,081 ,077 ,017
,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,171 ,162
245 ,226 ,218 ,191 ,190 ,181 ,180
مشاور توس
128
ملرد
160 ,031
نسل نو انديش
164
نسيما
219 ,211
نظري
159 ,126 ,101 ,069
نقش و نگار
232 ,231
نگارنده دانش
155 ,125
نيكبن
115
ورزش
129 ,056 ,055 ,010
ورسه
068
هله
170
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نشاني ناشران
آبان ( كتاب آبان )
تهران  :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .فاتحيداريان ،پ،2 .
واحد  ،10صندوق پستي ،1314734859 :تلفن66955012 -4:
 ، 66971494تلفن همراه09121978449 :

اشراقي
تهران  :م .انقالب ،روبروي سينما بهمن ،بازارچه كتاب  ،پالك
،6كد پستی ،1314663661 :تلفن،66408487 ،66413436 :
66976200،09123204115

آرمان رشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و خ .ابوريحان ،مقابل
سينما سپيده ،ساختمان فروردين ،پ ،1182 .ط .دهم
صندوق پستي ،6556-15875 :كد پستي،1315693569 :
تلفن 66496013،09127965245 ، 66955440 :

بامدادكتاب
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ابتداي خ .وحيد نظري
شرقي ،پ  ،100ط .دوم ،واحد  ،3صندوق پستي-13145 :
 ،837كدپستي ،1314713914 :تلفن،5-66481243 :
0912102973

آموخته
اصفهان :خ .مشتاق دوم مهر آباد ،ك .نوزدهم ،پ46 .
صندوق پستي ،8158938131 :كد پستي8158938131 :
تلفن09133083826 ،09134010400 ، 2612352 :

بهجت
تهران :خ .ولي عصر ،دوراهي يوسف آباد ،شماره 1978
كد پستي ،1433613364 :تلفن ، 88899907 ، 88941146 :
88957176،09122076743

آواي نور
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري غربي ،پ.
 ،99صندوق پستي ،13145-685 :كد پستي،1314675619 :
تلفن66967355،09121083731 ، 66967356 :

بينالملليحافظ
تهران :تهراننو ،باالتر از چهارراه سبالن،روبروي كلينيك قدس
،پالك ،878صندوق پستي ،384-17445 :تلفن ، 77431258 :
09127223228 ،77812155 ، 77413002

آونددانش
نشاني :تهران  -خ .پاسداران ،خ .گل نبي ،خ ناطق نوري،
بنبست طاليي ،پالك  ،4تلفن22893991 :

بينالمللي گاج
تهران :خ .انقالب ،بین چهارراه ولی عصر و فلسطین ،پ919 .
صندوق پستی 377-13145 :تلفن، 6419 ، 64342705 :
 6420تلفن همراه09125154350 :
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پرستاران جوان
مشهد :خ .سناباد ،بين سناباد  6و  ،8پ ،104 .كد پستي-91496 :
 ،36353تلفن 09155103028 ،8444544 ، 8421744 :
پرسون
تهران :خ انقالب،خ فخر رازي ،بين ژاندارمري و وحيد نظري،
بن بست فاتحي داريان،پالك ،6ط ،2تلفن 66409558 :
ترجمان خرد
تهران :م انقالب ،خ .منيري جاويد ،خ وحيد نظري ،نبش
وحيد نظري پ ،142 .كد پستي ،1314683171 :تلفن:
66400220،09125143446
تزكيه
تهران :خ آذربايجان ،م .رشديه ،خ .انصافي مقدم ،ك .ميرفارسي،
بنبست جاويدان ،پ ،1 .زنگ ،3كدپستي-1419814981 :
تلفن 09123844863-66874787 :
تيمورزاده
تهران :خ .كريمخان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،شماره ،111
ط .سوم شرقي كد پستي 1597985735 :تلفن،88809090 :
88951112
جامعه القرآن الكريم
قم :خ .معلم ،انتهاي معلم ده ،ك .افخم ،بنبست فردوس يكم،
پ ،160 .تلفن 025-37730009 ، 37746882 :
جهان كتاب
تهران :خ .شريعتي ،خ .بهار شيراز ،خ .اتابك ،ك .مولوي ،پ.
 ،9صندوق پستي ،7765-15875 :كد پستي،1564969561 :
تلفن 77531342،09121302711 ، 20-77642519 :

دانشگاه هنر
تهران :خ .حافظ ،خ .سرهنگ سخايي ،بين تقاطع سيتير
و فردوسي ،پ ،58 .معاونت پژوهشي ،اداره انتشارات
صندوق پستي ،6434-14155 :تلفن،66725682 :
5-66733401
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران  :پل كريمخان زند ،خ .ايرانشهر شمالي ،ك .قصرالدشتي،
پ ،5 .زنگ اول  ،تلفن88315237 ، 88821364 ، 88302482 :
راه نوين
نشاني :تهران  -م .انقالب ،ك .رشتچی ،پ ،38 .ط ،2 .واحد 5
تلفن66574116 ، 66574115 :
راه انديشه
تهران :خ .آزادي ،نبش خ .جمالزاده جنوبي ،كوچه جمشيد ،پ،7 .
صندوق پستي -483-14183 :كد پستي -1313884471 :تلفن:
66421549،09121219668- ، 8-66916284 ، 66421542
زيتون
تهران :جمالزاده شمالي ،نبش ك .سام ،پ ،308 .واحد  ،4تلفن:
7-44161006 ،7-44146776 ،15-66572810
سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور،شركت تعاوني
تهران :خ .آزادي ،خ .خوش جنوبي ،پ 990 .و 992
صندوق پستي ،818-13445 :كد پستي ،1345646181 :تلفن:
66841232،09123009255 ، 66875764
سامينا
تهران :سعادتآباد ،خ .سرو غربي ،خ .بهاران ،ك .بهار 4
شرقي ،ساختمان ياس ،پ ،1 .كد پستي ،1998773415 :تلفن:
22368801،09192019290

چكه
تهران :خ .شهيد بهشتي ،بعد از چهارراه سهروردي ،خ .كاوسيفر،
ك .نكيسا ،پ ،3 .ط .اول ،صندوق پستي،1691-13145 :
كدپستي1577816616 :

سايه گستر
قزوين :چهارراه نادري ،مقابل بيمارستان بوعلي ،جنب داروخانه
قانون ،پ 310 .تلفن2238033 ،2235305 :

دانش نگار
تهران :خ انقالب ،خ .منيريجاويد ،خ .وحيد نظري ،پ ،142 .ط3 .
صندوق پستي ،634-13145 :كد پستي1314683174 :
تلفن 66400220 ، 66400144 ، 66416676 :

سبحان نور
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پايينتر از روانمهر ،ك.
بهشت آيين ،پ ،8 .واحد  ،3كدپستي ،1314964154 :تلفن:
66481641،09124220795 ،66950871
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سبزان
تهران:م.فردوسي،خ.شهيدعباسموسوي،پ،54.ط.دوم،واحد4
صندوق پستي ،15815-1359 :كدپستي1581643633 :
تلفن88847044 ،88319558 ،88319557 :

صفار
تهران :م .انقالب ،روبروي سينما بهمن ،بازارچه كتاب ،پالك
 ،6كدپستی ،1314663661 :تلفن،66408487 ،66413436 :
66976200،09123204115

سخنوران
تهران  :خ .كارگر شمالي ،بعد از خ .ادوارد براون ،پ،1407 .
تلفن09193616613 ، 66476306 :

صورتگر
تهران :سعادتآباد ،سرو غربي ،انتهاي خ .صدف ،خ.
داود حسيني ،ك .بهاران ،بهار چهار ،پ ،1 .ط .همكف،
كدپستي ،1998773415 :تلفن،22368801 ،22096949 :
09192123213

سفير اردهال
تهران :خ .سميه ،بعد از خ .مفتح ،مقابل بانك ملي ،پ.
 ،118ط ،2واحد  ،4صندوق پستي،1457-15815 :
كدپستي ،1581874919 :تلفن،88313898 ،88319342 :
09126599095
سوره مهر
تهران :خ .حافظ ،خ .رشت ،پ ،3 .تلفن،66477001-4 :
66460993

طاق بستان
كرمانشاه :خ .دبير اعظم ،مقابل پاساژ سروش ،ط .فوقاني
مطب دكتر كاوريزاده ،كدپستي ،6713737698 :تلفن:
7291732،09189203694
طبيب
تهران :بلوار كشاورز ،خ.آذر ،پالك  ،68كدپستی،1417994671 :
تلفن66909192 :

شاپورخواست
لرستان  -خرمآباد :م .شهدا ،خ .شهداي شرقي ،ك .جنب
داروخانه سعدي ،ك .شهيد ولياهلل خلفوند ،درب دوم ،ط،
سوم ،صندوق پستي ،336 :كد پستي ،6813776913 :تلفن:
2233480،09163984011 ،2233481

طحان
تهران  :م .انقالب ،خ .روانمهر ،بین خ .اردیبهشت و خ .كارگر،
بنبست دولتشاهی ،پ ،5 .واحد  ،1كد پستی،1314615661 :
تلفن66403208 ، 66403191 :

شباهنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .شهداي ژاندارمري ،بين خ .فخررازي و خ.
دانشگاه ،پ ،49 .كد پستي ،1314755613 :تلفن ،66460365 :
66964236 ، 66964235

طاليي
تهران :خ.طالقاني ،نرسيده به م .فلسطين ،خ .سرپرست جنوبي،
ك .پارس ،پ ،11 .واحد  ،2كدپستي ،1416893571 :تلفن:
66415233،09126016419

شهر قلم
تهران  :خ .سیدجمالالدین اسدآبادی ،خ .جهان آرا ،ك،1/14 .
پ ،1/42 .ط .اول صندوق پستی 158751819 :كدپستی:
 ،1438666476تلفن77181547 ،77181546 ،77181545 :

علم
نشاني :تهران  -خ .انقالب ،مقابل درب بزرگ دانشگاه ،باالي
تاالر مجلسي ،پ ،1224 .تلفن66460667 ، 66465970 :

صابرين
تهران :خ .فاطمی ،خ .پنجم ،ك .مرجان ،پ ،1 .كد پستی:
 1415674111تلفن،88977203 ،88968890 :

علمي كالج
سنندج :خ .پاسداران ،مجتمع تجاري كردستان ،ط .همكف،
واحد  161و  ،162كدپستي 6617633558 :تلفن 3291086 :
3237237،09188710721 0871-
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فاطمي
تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،خ .میرهادی شرقی ،پ،14 .
كدپستی ،1415884741 :تلفن88945545 :
فدك ايساتيس
تهران :خ .انقالب ،خ .منيري جاويد ،خ .ارديبهشت ،بين خ.
لبافينژاد و خ .جمهوري ،پ ،10 .صندوق پستي،654-13145 :
كدپستي ،1314933744 :تلفن،66481096 ، 66482221 :
66465831
فرهنگسرايميردشتي
تهران :م انقالب ،اول خيابان كارگرجنوبي ،نبش خ وحيد نظري،
مجتمع تجاري نادر ،ط ،1تلفن66490660،09121866627:
فرين
تهران :تهراننو ،باالتر از چهارراه سبالن،روبروي كلينيك قدس،
پالك ،878صندوق پستي ،384-17445 :تلفن ، 77431258 :
09127223228 ،77812155 ، 77413002
قدياني
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري
شرقي ،روبه روي جهاد دانشگاهي ،پ ،90 .تلفن،66404410 :
66403264
قديس
نشاني :تهران  -خ .فردوسي شمالي ،خ .كوشك شرقي(شهيد
تقوي) ،ك .انوشيرواني ،پ ،4 .ط .چهارم ،واحد  ،13تلفن:
66716098 ، 66715255
كانون انديشه جوان
تهران :تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ .شهيد بهشتي ،پ،56 .
تلفن 88960409 ، 88960536 ، 88505402 :
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران :خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما
كانون ،پ 22 .و  ،24صندوق پستي،4877-15875 :
كدپستي ،1511647416 :تلفن،88962971 ، 8-88715545 :
88710661

كانون گسترش علوم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .الوندي ،پ ،12 .ط .دوم
صندوق پستي ،514-13145 :كد پستي ،1314833664 :تلفن:
66483428 ، 66414342 ، 8-66483427
كتاب وارش
تهران :خ انقالب ،خ .دانشگاه ،بن بست پورجوادي ،پ ،7 .واحد
 ،2تلفن09121889058
كليد آموزش
تهران  :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،ك .انوری ،پ ،10 .صندوق
پستی ،1173-13145 :كد پستی ،1314873461 :تلفن:
،66964221،09122164704 ،66406061 ،66953073
09125114178
مارليك
تهران  :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش بنبست افشين ،پ.
 ،184ط .دوم  ،تلفن66950559 ، 66952914 ، 66409877 :
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ دوازده فروردين،خ .شهداي ژاندارمري ،پ.
 ،104تلفن،66490879-80 ، 6646520 :
مدرسه
تهران  :نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب ،پ.
 ،8تلفن 88898385 :
مشاور توس
مشهد :خ .سعدي ،پاساژ مهتاب ،ط .زيرين ،كدپستي:
 ،9133913675تلفن 2234613،09153013614 ، 2213787 :
ملرد
كرج:چهارراهكارخانهقند،م.شهيدفهميده،خ.قناد،ك.فتح،پ611.
كدپستي ،4791833931 :تلفن 09125648802 :
نسل نوانديش
تهران:م.وليعصر،ابتدايخ.كريمخانزند،پ،308.ساختمانكيميا
صندوق پستي ،6931-19395 :كدپستي،1593854745 :
تلفن88942247- 9 :

 176فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
نسيما
تهران :م .امام حسين ،خ .هفده شهريور ،خ .صفايي غربي ،ك.
سليماني ،سليماني  ،2پ ،1 .كد پستي ،1153766513 :تلفن :
33250574،09125047411

نيكبن
تهران :تهراننو ،باالتر از چهارراه سبالن،روبروي كلينيك قدس،
پالك  ،878صندوق پستي ،384-17445 :تلفن،77431258 :
09127223228 ،77812155 ،77413002

نظري
تهران :خ .وليعصر ،خ .سيدجمالالدين اسدآبادي ،نبش خ .فتحي
شقاقي ،پ ،32 .ط .دوم ،واحد  ،17كدپستي،1314814419 :
تلفن 09190129455 ،88104442 ، 88104441 :

ورزش
تهران :خ .جمهوري ،خ .دانشگاه جنوبي ،بنبست يكم ،پ،1 .
تلفن66976691 ،66976690 ،66481243 -5 :

نقشو نگار
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي
ژاندارمري ،مقابل اداره پست ،پ ،118 .ط .همكف ،كدپستي:
 ،1314674571تلفن66950725 ، 66496249 :
نگارنده دانش
تهران :جمالزاده جنوبي ،ك .دانشور ،پ ،9 .واحد  ،3تلفن:
66425595،09123408013

ورسه
آمل :خ .فرهنگ ،جنب كتابفروشي شباويز ،كدپستي:
 ،4615779777تلفن،44258992-09113121732،011 :
44220245
هله
تهران  :م .انقالب ،خ .روانمهر ،بین خ .اردیبهشت و خ .كارگر،
بنبست دولتشاهی ،پ ،5 .واحد  ،1كد پستی1314615661 :

