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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 رشته
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 ،توسعه 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 برنامه درسي دوره تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي هنرآموزان
و هنرجویان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي هنرجویان و مهارتي و روشي براي هنرآموزان 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 پايه تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند .اين
كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامه درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي
تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجویان 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 استفاده 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 موثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي
توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش موثرتري
در هدايت پديدآورندگان كتابهاي آموزشی مورد نیاز هنرجویان و هنرآموزان یعنی ناشران ،مولفان و مترجمان
کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهاي علمی و آموزشی ،از گامهای موثر در توسعه محیط آموزشي و تقویت
فرایند یاددهی یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
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 uتشکیل دبیرخانه 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 هنرجویان و هنرآموزان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار
آشفتهای را که در عرصه تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنه این طرح
با تصویب آییننامه«ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در
شهریور سال  1389از حوزه کتاب آموزشی به همه منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در ماده  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبه  828به
انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر
دولتی ذیربط و تهیه فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه مواد و منابع استاندارد
حمایت و پشتیبانی کند.
در ماده  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.
برنامه توليد كتابنامههاي رشد در دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه اي و كاردانش

کتابنامه

سطح پوشش

سال انتشار

شمارههاي یکم تا دهم

1376 - 1389

1384 - 1390

شماره یازدهم

كتابهاي چاپ اول 1390

نيمه اول 1391

كتابهاي چاپ اول 1391

نيمه اول 1392

شماره سیزدهم

كتابهاي چاپ اول 1392

نيمه اول 1393

شماره چهاردهم

كتابهاي چاپ اول 1393

نيمه اول 1394

شماره پانزدهم

كتابهاي چاپ اول 1394

نيمه اول 1395

شماره دوازدهم
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 uتهیه فهرستگان توصیفى كتابهاي آموزشى
با عنايت به ماده  5و  6آييننامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی
كتابهاي علمی و آموزشی ،گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي كتابهاي
مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي پيگيري
ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،به
لذا دبیرخانه ساماندهی ،هر سال فهرس 
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 كتابنامه رشد
«كتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامه درسی دورههای آموزشی
آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است،
تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامه آموزشی و تربيتي کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها
خارج از زمان اعالم شده است ،از چرخه بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیه کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان
آشنا با برنامه درسي و هنرآموزان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را درباره 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 درباره
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 برنامه درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک ماده
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 هنرجویان ،هنرآموزان ،کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان.
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.
 uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1393و یک سال قبل از آن
این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب ِ
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را دربرمیگیرد .عالوه بر کتابهای آموزشی و تربیتی ،کتابهای مربوط به دروس عمومی از جمله فارسی ،دینی و
زبان انگلیسی نیز به فهرست توصیفی کتابنامه رشد افزوده شده است.
در این کتابنامه با  793عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  1125عنوان كتاب رسیده انتخاب شده
است .بقیه كتابها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شدهاند.
بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب انتشارات امیرکبیر با  135عنوان ،انتشارات
مرآت با  29عنوان و انتشارات آوای نور با  28عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات تخصصی درسی نیز موضوعات مدیریت خانواده ،تربیت بدنی و هنر به ترتیب  36 ،132و 30
عنوان کتاب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،انتشارات امیرکبیر( ،آوای نور ،فرهنگ دانشجو)( ،حتمی ،آشنایی) ،دانژه به ترتیب با 27 ، 33 ،150و
 26عنوان بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
 uشیوه تنظیم اطالعات
در سال جاری ،به منظور سهولت جستجوی کتاب مناسب در کتابنامه ،تنظیم عناوین کتابها بر اساس «موضوع»
و در هر موضوع به تفکیک حروف الفبا صورت گرفته است.
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 :شماره کتاب؛ نام خانوادگی و نام مولف؛ عنوان مجموعه و
عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب
کتاب؛ کلمات کلیدی و چکیده کتاب.
 uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه براساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،پایه تحصیلی ،كلمات
كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا هنرجویان ،هنرآموزان ،كارشناسان،
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شماره
والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
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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ردیف

گروه آموزش

رشت ه/گرایش
الکترونیک

1

برق

الکتروتکنیک

کارشناس:دفترتالیف

کارشناس :هنرآموز

محمود صموتی

شهرام نصیری سوادکوهی

مجتبی انصاریپور

2

بهداشت و کودکیاری

معصومه صادق
سارا فرجاد

اکرم دهقانی
شهربانو سرداری

3

تربیت بدنی

معصومه رضوانفر-
طیبه ارشاد

4

حسابداری و بازرگانی بتول عطاران
حسابداری و بازرگانی امور اداری
کبری نورشاهی
هتلداری

علی شاهمحمدی -عباس اردستانی
 -جواد آزمون

5

علوم تربیتی

6

عمران

7

کامپیوتر

8

کشاورزی

9

زبان انگلیسی

ساختمان
نقشهبرداری

امورباغبانی
امور زراعی
امور دامی
صنایع غذایی

امیر رون
محمود معافی

داود سلطانی

مالک مختاری

مجید شجاعی

محمدرضا شکرریز

نیلوفر بزرگنیا

جلیل تاجیک
حسین اکبرلو
جلیل تاجیک
رضا فریدنیا

یعقوب جعفری
سهیالتکاور-عابدینآریانپور
ابوالفضلقلیبیگی-سعیدقائممقامی
مسعود هماپور  -میرمحمد شاملو

بهنام علویمقدم
رضا خیرآبادی
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ردیف گروه آموزش

10

مکانیک

11

هنر

12

کار و فناوری

رشت ه/گرایش

چاپ
مکانیک خودرو
ساخت و تولید
صنایع فلزی
صنایع چوب
تاسیسات
نقشهکشیعمومی

کارشناس:دفترتالیف

کارشناس :هنرآموز

محیمدحسینافشار
داود نجفزاده -بهنام نیکنژاد
حسن عبداهلل زاده
بهرام زارعی
حمیدرضا شادی
محمدلطفینیا
اردشیر عبدی
احمد آقازاده
مهدی ثناییعالم و رضا افشارینژاد
حسن عبداهلل زاده
علیرضاعظیمیان-محمدصانعیفرد

گرافیک
خدیجه بختیاری
ماندانا منوچهری
طراحی
خدیجهبختیاریومژگاناصالنی آرزو کاظمبخش -ماندانا منوچهری
نقاشی
بشری گلبخش
همایون موسوی و آرزو کاظمبخش
طراحی و دوخت
فاطمه صنعتی
آمنه شیخ
صنایع دستی
بشری گلبخش
آتنا عزیزی و فریبا سوسنآبادی
عکاسی
خدیجه بختیاری
فرزانه ناظرانپور
سینما و نمایش
احمد نوری
شادی جلیلیان
موسیقی
رضا مهدوی
معماری و نقشهکشی پرستو آریانژاد و ملک طباطبایی

بهنام نیکنژاد

محسن کیاالشکی -داود توانا -ملیحه
طزری -محسن بهرامی -مرتضی نیازی

(ب) اسامی کارشناسان داستان و شعر
 .1حسین احمدی  .2سیدهجیر ابراهیمی  .3محمدحسن حسینی  .4احمد خیالیخطیبی  .5حمیدرضا داداشی  .6محمد مهدوی شجاعی
 .7محمدعلی قربانی  .8یوسف قوجق  .9مهدی کاموس  .10علیرضا لبش  .11علیاکبر میرجعفری  .12بابک نیکطلب  .13محسن
هجری  .14حبیب 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.
شماره مدخل

مولف
مكدونالد ،مالكوم /
موريس ،پيتر.

54

عنوان مجموعه
برنامه بازاريابي

عنوان کتاب
يك راهنماي كامل
تصويري

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

مهدي جاللي،
مژگان خادم.

تهران :آوند دانش1393 ،

 162ص

وزیری

مخاطب

پایه تحصیلی

هنرجو ،هنرآموز

دوم و سوم
کلمات کلیدی

مديريت اقتصادي ،بازرگاني ،برنامهريزي،
کاريکاتور
چکیده

برنامهريزان موفق ميدانند که بازاريابي يک نوع فرايند و رهيافت براي دستيابي به اهداف بنگاههاي تجاري
است .کتاب حاضر يک راهنماي کامل تصويري است که با بهرهگيري از تصاوير کارتوني و گرافيکي اصول
بازاريابي را به زباني ساده همراه با ذکر مثالهاي فراوان شرح ميدهد .مطالب کتاب به منزله درآمدي جدي بر
اصول و مباني بازاريابي است.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند،
خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي،
دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شماره تلفن  )021( 88839166تماس
حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآماده دریافت
دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامه شماره 15شاخه 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  1394خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی
دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1394یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  31خرداد سال  1395به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1394و 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 عرضه
مستقیم در  50هزار نمایشگاه در  50هزار مدرسه فرستاده میشود تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شده 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 مولف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مولف صادر خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنواره کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال
مجدد کتاب نیست.
 uمطابق آییننامه 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 دوره فنیوحرفهاي و كاردانش باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد.
«جدول شماره  »2در صفحه بعد میباشد.

کتابهای خود را به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند -خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزش و پرورش،
دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید.
برای دریافت اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 021 - 88839166 :تماس حاصل فرمائید.
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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

13

هنر

 .1مکانیک خودرو
 .2ساخت و تولید
 .3صنایع فلزی
 .4صنایع چوب
 .5تأسیسات

 14کار و فناوری
 15زبان

 .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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فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و
تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره
آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش
ی وحرفهای و کاردانش
دورهآموزش متوسطه فن 
(چاپ اول سال )1393

 18فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با راهنماي برنامه و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي
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برق

 .1مغيثي ،حميدرضا .آناليز اگزرژي نيروگاههاي زمين گرمايي(ژئوترمال) .تهران :راشدين،
 154 ،1393ص ،وزيري
گرايش :همه گرايشها
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :منابع زميني ،نيروگاهها ،منابع طبيعي
چكيده :در يک سيستم زمينيگرمايي ،حرارت ذخيرشده در سنگها و مواد مذاب اعماق زمين
به واسطه يک سيال حامل به سطح زمين منتقل ميشود .نگارنده در کتاب حاضر با توجه به
نيروگاههاي احداثشده در دنيا و پتانسيل منطقه به لحاظ فشار ،دبي ،دما و نوع سيال و مسائل
زيستمحيطي ،سيکل  single flashرا با نرمافزار  HYSYSشبيهسازي کرده و نتايج آن را
تحليل و بررسي کرده است.

ت جنگجو در سطح مقدماتي و ساده .شيراز :سارا خجسته،
 .2خجسته ،سارا .ساختربا 
 168 ،1393ص ،رقعي
گرايش :الكترونيك
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :روباتيک ،فناوريهاي نظامي ،الکترونيک
چكيده :با صنعتي شدن کشورها و حرکت صنايع به سوي مکانيزاسيون ،علم روباتيک هر روز تأثير
و نمود بيشتري در زندگي انسانها پيدا ميکند .در اين کتاب شيوه عملي ساخت يک روبات جنگجو
در سطح مقدماتي و بسيار ساده تشريح شده است .در بخش اول کتاب تاريخچه علم روباتيک و
مواد پرکاربرد آن ذکر و معرفي شده و در بخش دوم نحوه حرکت و کنترل روبات و اضافه کردن
تجهيزات ديگر به آن شرح داده شده است.
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 .3پترزن ،هانسيوآخيم .فرهنگ مهندسي برق فشار قوي -جريان قوي .نادر گلستاني
دارياني .تهران :انديشه پيك زبان 646 ،1393 ،ص ،رحلي
گرايش :همه گرايشها
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :واژهنامهها ،علوم تخصصي ،مهندسي
چكيده :فرهنگها از جمله کتابهاي پرکاربرد مرجعاند که استفاده از آنها وابسته به زمان خاصي
نيست و ما را در فهم بهتر متون غيرفارسيزبان ياري ميرسانند .اين اثر بر مبناي نيازهاي اساسي و
کاربردي استادان ،دانشجويان و متخصصان رشته برق تدوين شده است و تالش گرديده در گزينش
معادلهاي فارسي واژگان از نزديکترين و رايجترين و رساترين کلمات و واژگان استفاده شود.

 .4يزدي ،فرهاد /يزدي ،مصطفي .قطعات الكترونيك .تهران :فرهنگ دانشجو248 ،1392 ،
ص ،وزيري
گرايش :همه گرايشها
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :برق ،ابزارها ،فيزيک عملي
چكيده :اولين گام در يادگيري علم الکترونيک ،شناخت قطعات و آشنايي با کاربردها و نحوه انتخاب
آنها است .در اين کتاب سعي شده با زبان ساده و بکارگيري شکلهاي و جدولها ،اطالعات کاربردي
مربوط به تشخيص قطعات الکترونيک ،روشکدخواني و تعيين موارد کاربرد قطعات مشخص گردد.

.5نيكزاد ،مسلم.مبانيفناوريدرصنعتبرق .تهران:ديباگرانتهران 280،1393،ص،وزيري
گرايش :همه گرايشها
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :برق ،سيمکشي ،فناوري
چكيده :گسترش روزافزون دانش بشري که موجب رشد شگفتآور تکنولوژي و کاربرد آن در
جوامع بشري شده است ،ضرورت تقويت آموزشهاي فني و حرفهاي را بيش از پيش کرده است.
کتاب پيش رو ضمن تالش در جهت بيان مباني فناوري در پهنه خاص برق ،سعي دارد زمينه
برقراري ارتباط ميان اصول نظري اين علم و مسائل کاربردي و تکنيکي اين رشته را فراهم آورد.
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يزاده،حامد /فوالدپنجه،مجتبي.مرجعكاملاجرايسيستماتصالزمين.تبريز:علميران،
.6نب 
 110 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
گرايش :الكترونيك
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ايمني ،فناوري و علوم تجربي ،مهندسي الکترونيک
چكيده :امروزه وجود قوانين و مقررات و همچنين تجهيزات الزم جهت رعايت موارد ايمني
و حفاظت ،از ملزومات هر واحد صنعتي و شبکه برقي محسوب ميشود .نگارنده در اين کتاب
شيوههاي کارآمد براي سامانه اتصال زمين را معرفي کرده و در هر فصل بسته به ويژگيهاي مکاني
و خاک ،نحوه طراحي و اجراي آن را شرح داده است .همچنين برخي شيوههاي اشتباه و مواردي که
باعث اجراهاي نادرست ميگردد را نيز توضيح داده است.
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بهداشت و کودکیاری

 .7متيوس ،والتر /الچمن ،جان .اختالل نافرماني مقابلهاي واختالل سلوك در كودكي:
اختاللهاي رفتاري در كودكان از تشخيص تا درمان .پرويز شريفي درآمدي[ ...ودیگران].
تهران :آواي نور 228 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :آسيبشناسي رواني ،روانشناسي کودکان ،نابهنجاري
چكيده :رفتار مقابلهاي يا عدم اطاعت واکنشي است که کودک در برابر فرد مراقب به صورت
مقاومت از خود نشان ميدهد .اين کتاب مروري کوتاه اما جامع بر دانش تجربي و اطالعات باليني
مربوط به اختالل  ODDو اختالل CDدر کودکان  3تا  14سال است .نگارنده پس از شرح
مقدماتي اصطالحات و تعاريف ،ويژگيهاي فردي و محيطي دخيل در اين اختالل و شيوه ارزيابي
يا مداخلههاي روانشناختي در اين حوزه را شرح ميدهد.

 .8يكتاهخواه ،سرور[ ...ودیگران] .بيشفعالي از تعريف تا درمان .تهران :راشدين،1393 ،
 170ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :کمتوجهي ،اختاللها ،روانشناسي کودکان ،کودکان پرتحرک
چكيده :اختالل بيشفعالي نوعي نقص در تکامل سيستم اعصاب است که خود را با الگويي از
کاهش در تداوم توجه و تکانشگري بيش از حد سن و سطح تکامل کودک يا نوجوان نشان ميدهد.
کتاب پيش رو پژوهشي کاربردي و عملي در راستاي شناسايي و تشخيص اختالل نقص توجه در
کودکان است .در فصلهاي کتاب راهکارهاي موثر و درمانهاي رواني  -اجتماعي اين اختالل
تشريح شده است.
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.9مرشي،كاترين.تقويتهوشوحواسکودکتاهجدهماهگي.طاهرهطالعماسوله.تهران:
بافرزندان 84 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي رشد ،روانشناسي كودكان ،آموزش والدين
چكيده :نوزاد در شش ماه اول زندگي از همه حسهاي خود براي شناختن دنياي اطرافش استفاده
ميكند .والدين به عنوان تقويتكنندههاي هوشياري كودك نقش مهمي در فرايند رشد آنان دارند .در
اين كتاب راهكارهاي تجربي و موثر براي تقويت حسهاي پنجگانه كودك و پيشرفت مهارتهاي
حركتي و شناختي او ارائه شده است.

 .10بهمن ،شهناز /مفيني ،هلن .راهنماي عملي پرورش هوش هيجاني كودكان .علي
فرهاديان[ ...ودیگران].
تهران :دانژه 200 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :فعاليتهاي فوق برنامه ،بازي و سرگرمي ،روانشناسي کودکان
چكيده :پرورش هوش هيجاني نهتنها در رشد شخصيت کودکان ،بلکه در يادگيري تحصيلي آنان
نيز ميتواند نقش مهمي ايفا کند .نگارنده در کتاب حاضر پس از نگاه کلي به هوش هيجاني و
مولفههاي آن ،ضرورت تقويت اين جنبه از هوش و ايجاد محيط يادگيري مثبت را تشريح و بررسي
ميکند .وي همچنين تاثير انواع هنرها در پرورش هوش هيجاني کودکان را با ذکر مثالهاي عملي
و روشهاي کاربردي توضيح ميدهد.
 .11قرباني ،بهنام .روانشناسي بازي كودك و بازيهاي مناسب تولد تا يك سالگي.
تهران :تيزهوشان برتر 48 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان ،بازيها ،سرگرميهاي کودکان
چكيده :بازي يکي از روشهاي موثر در يادگيري کودکان است و هوش کودکان هنگامي
رشد ميکند که بين فعاليتهاي جسمي و فکري وي هماهنگي وجود داشته باشد .در اين کتاب
بازيهاي فکري مناسب براي کودکان سنين مورد بحث ،بررسي و معرفي شدهاست .در خالل
مباحث ،واکنشهاي کودک نسبت به هر بازي ،تاثير هر بازي بر رشد حواس گوناگون کودک و نيز
مطالبي در باب بازيدرماني نيز تشريح شده است.
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 .12رافعي ،طلعت .كودكان مبتال به اتيسم :راهنماي والدين ،مربيان و درمانگران .تهران:
دانژه 280 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :اختالل نقص توجه ،روانشناسي کودکان ،توانبخشي
چكيده :كتاب حاضر راهنماي والدين ،مربيان و درمانگراني است که به نحوي با کودکان مبتال
به اتيسم زندگي ميکنند يا در آموزش و توانبخشي آنها موثرند .مباحث کتاب حاصل سالها تمرکز
علمي و تجربه کار با کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و خانوادههاي آنها است .چگونگي رفتار
با اين کودکان در سنين مختلف ،چگونگي بهرهگيري از امکانات آموزشي و توانبخشي براي آنها و
آشنايي با روند درمان آنها از جمله مباحث کتاب است.

 .13بيان فر ،فاطمه .لجبازي كودكان :چگونه با كودك لجباز و نافرمان خود رفتار كنم؟.
تهران :دانژه 240 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،والدين ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان و نوجوانان ،بهداشت رواني ،اختاللهاي رفتاري
چكيده :يکي از مشکالتي که والدين در ارتباط با فرزندان با آن مواجهاند ،نحوه مديريت بدرفتاري
و پرخاشگري و نافرماني آنها است .در اين کتاب ويژگيهاي رفتاري کودکان و نوجوانان لجباز و
نافرمان و اختاللهاي همراه با آن بررسي شده است .در ادامه ،تکنيکهاي کاربردي و روشهاي
عملي براي کنترل اينگونه رفتارها و نيز زمينههاي ايجاد آن به طور مفصل توضيح داده شده است.
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تربیت بدنی

 .14ميلر ،تد .علوم قدرت و بدنسازي :آزمونها و ارزيابيهاي ورزشي  .NSCAعباسعلي
گائيني[ ...ودیگران] .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا384 ،1393 ،
ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،آمادگي جسماني ،علوم ورزشي ،ورزش
چكيده :با تخصصي و پيچيدهتر شدن حوزه قدرت و آمادهسازي ،روشها و برنامههاي تمريني نيز
بايد از راه طراحي ،اجرا و آزمون پيشرفت کنند .متن حاضر پايهاي بنا ميکند که از طريق آن ميتوان
آزمونها و برنامههاي اندازهگيري را توسعه داد .مباحث کتاب تجزيه و تحليل دادهها ،روشهاي
تفسير نتايج و نتيجهگيري و آزمونهايي از پايه تا پيچيده را دربردارد.

 .15گود ،كاترينا[ ...ودیگران].آمادگي جسماني و بدنسازي براي دختران :راهنماي
تمرينهاي مقاومتي ،قلبي عروقي ،بدنسازي و خوراكي براي دختران نوجوان.
شهناز ايزدمهر .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا152 ،1393 ،
ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :رژيم غذايي ،آمادگي جسماني ،ورزش
چكيده :تمرين روند يا وضعيتي است که به وسيله آموزش ،نظم ،بساماني و مشقهاي تمريني
شکل ميگيرد .اين کتاب حاوي توضيحات عملي و تمرينهايي براي فعاليتهاي جسمي است که
ميتوان در باشگاه يا در خانه آنها را انجام داد .تمرينهاي کششي ،قلبي -تنفسي ،مقاومتي و قدرتي
با ابزار يا بدون ابزار به تفصيل شرح داده شده و توصيههايي در باب رژيم غذايي دختران ورزشکار
نيز در کتاب آمده است.
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 .16مصطفي ،حسن .آموزش هندبال در مدارس :معرفي هندبال براي دانشآموزان .آزاده
گيالني ،غالمرضا كريمي .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء 80 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب:هنرآموز،هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :علوم ورزشي ،تربيت بدني ،هندبال
چكيده :طي سالهاي اخير هندبال به يک فعاليت سرعتي بسيار مهيج و مدرن ،با تعداد زيادي بيننده
و طرفدار تبديل شده است .کتاب حاضر مجموعه مختصري است که روشها و برنامههاي بازيهاي
کوچک و تيمي را همراه با تصاوير و با زباني ساده آموزش ميدهد .در کتاب همچنين تاکتيکهاي پايه
در دفاع ،حمله ،برنامهريزي و دروازهباني معرفي شده است.

 .17براندون ،لي .آناتومي آسيبهاي ورزشي براي بازتواني و آمادگي جسماني.
محمدحسين عليزاده ،سپيده لطيفي .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا،
 240 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ورزش ،درمان آسيبها ،آمادگي جسماني ،بازتواني
چكيده :با وجود فوايد فراوان فعاليتهاي بدني ،خطر آسيبديدگي بهويژه در ورزشهاي تفريحي،
رقابتي و قهرماني واقعيتي انکارناپذير است که سالمت جسماني و رواني ورزشکاران را تهديد ميکند.
نگارنده در اين کتاب عالوه بر شناسايي موشکافانه يک آسيب ،تالش دارد با ارائه راهکارهاي درماني و
توصيههايي براي تمرينهاي ورزشي ،از بروز آسيبهاي ورزشي پيشگيري کند و بهبودي ورزشکاران
را تسريع بخشد.
 .18ريمن ،ميشلپي /مانسك ،روبرتسي .ارزيابي كاربردي عملكرد جسماني انسان.
عليرضا سليميآوانسر ،سيدمحسن آوندي .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء،1392 ،
 352ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ورزش ،آمادگي جسماني ،آسيبها ،آزمونها
چكيده :اجراي موفقيتآميز فعاليتهاي روزمره اغلب به عوامل جسماني مختلفي بستگي دارد
و ارزيابي و کميسازي کاربردي اين عوامل جسماني مشکل است .موضوع اثر حاضر چرايي و
چيستي ارزيابي کاربردي است .پس از ذکر پيشينه اين نوع ارزيابي و مفاهيم و اصطالحات اين
حوزه ،دستورالعملهاي آزمون ،نحوه انتخاب آزمون مناسب ،نحوه اجراي آن با توجه به نياز افراد،
شغل ،سرگرمي و ..تشريح شده است.
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 .19فيشر ،ريچارد /بيلي ،ريچارد .استعداديابي و پرورش استعداد در ورزش.
رضا فرجي[...ودیگران] .قم :الطيار 264 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :منابع انساني ،علوم ورزشي ،تربيت بدني
چكيده :امروزه به دليل پيشرفتهاي فراواني که در حيطه استعداديابي صورت گرفته ،فرصتهايي
براي شکوفايي توانايي کودکان مستعد فراهم آمده است .مباحث اين کتاب به بررسي روشهاي
اصولي رويکردهاي فلسفي ،روانشناسي ،فيزيولوژيکي ،بيومکانيکي و جامعهشناختي توسعه
استعدادها اختصاص دارد .نگارنده ،راهبردهاي مفيد نظري براي درک و شناسايي قواي مستعد و
جذب اين ثروتهاي انساني را ارائه کرده است.

 .20توكلي ،مهدي /رزمي ،عباس .اصول و مباني پدافند غيرعامل.تهران :آتينگر،1392 ،
 192ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :نيروهاي مسلح ،دفاع غيرنظامي ،رهبري نيروها
چكيده :پدافند غيرعامل جهتگيري کالن جمهوري اسالمي را در حفظ زيرساختهاي کشور
از جمله تأسيسات صنعتي ،انرژي ،حملونقل سيستمهاي فرماندهي در محيط سيال و نامطمئن
مشخص ميکند .نگارنده بعد از تشريح مباني و اصول کلي اين مفهوم و سير تحوالت و
پيشرفتهاي اين حوزه ،راهبردهاي بهکار رفته در اين زمينه در ديگر کشورها و ايران را توضيح
ميدهد و نيز روشهاي جديد براي نيل به اهداف نوين را تشريح ميکند.

 .21خاكي ،احمد /شعباني ،عباس .بهداشت روان و ورزش .تهران :شركت تضامني انتشاراتي
حتمي و شركاء 114 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :روانشناسي ،ورزش ،علوم ورزشي ،بهداشت رواني
چكيده :بهبود سبک زندگي و سالمت جسماني رابطه معناداري با بهداشت رواني دارد .نوشتار پيش
رو به تبيين و معرفي مفهوم بهداشت رواني و تاثير آن بر ورزش اختصاص دارد .نگارنده ضمن تعريف
انواع بيماريهاي رواني ،جامعهشناسي و علل اجتماعي آسيبهاي رواني را بررسي کرده است .در ادامه،
تاثير ورزش بر بهداشت روان و ضرورتهاي آن نيز بيان شده است.
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 .22رحيمي ،عليرضا /فريدنيا ،مهرسا .بهداشت شنا و شناگر .تهران :ورزش152 ،1391 ،
ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ورزشهاي آبي ،آموزش بهداشت ،تربيت بدني
چكيده :استخرهاي شنا به علت اينکه در يک مدت زمان محدود و بهطور همزمان مورد استفاده
تعداد زيادي از افراد قرار ميگيرند ،با مشکالت بهداشتي فراواني مواجه ميشوند .نوشتار پيش رو
نکتههاي بهداشتي مربوط به نگهداري از استخرهاي شنا و نيز بهداشت فردي شناگران در استخر و
سونا را يادآور ميشود .نگارنده عالوه بر شرح و تعريف مفاهيم کلي و مقدماتي اين حوزه ،اصول و
استانداردهايي که از بروز آسيبها و ابتال به بيماريها جلوگيري ميکند را ذکر کرده است.

 .23يدالهزاده ،عهديه .بهداشت و ورزش .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء/
شركت جازيكا 244 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آمادگي جسماني ،آسيبهاي ورزشي ،ورزش
چكيده :ورزش داراي اصول بهداشتي خاص خود است که رعايت آنها از بروز عواقب خطرناک
جلوگيري ميکند .در اين اثر مهمترين نکتههايي که در جريان ورزش بايد بهآنها توجه کرد تا
سالمت ورزشکار در مخاطره نيفتد ،به تفصيل بررسي شده است .پس از شرح نکاتي در باب
بهداشت فردي و رواني و محيط ورزشي ،بيماريهاي واگيردار و غيرواگيردار ،نحوه پيشگيري و
ديگر توصيههاي مهم و ضروري بيان گرديده است.

 .24جمالي راد ،مصطفي .پرورش جسم و تقويت ذهن .تهران :مصطفي جماليراد،1393 ،
 152ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ورزش ،مربيان ورزش ،آمادگي جسماني
چكيده :کتاب حاضر توصيههاي مهم مربوط به پرورش جسم به کمک ورزش و تقويت ذهن به
کمک مطالعه را ارائه ميدهد .روشهاي مختلف اجراي تمرينهاي ورزشي و اندازهگيري پيشرفت
ورزشي و تشريح ابعاد گوناگون تواناييهاي فيزيکي بدن مانند سرعت ،استقامت و قدرت در
فصلهاي ابتداي کتاب تبيين شده است .در ادامه ،اصول مربيگري و رهبري تيمي و نيز شيوههاي
مطالعه ،تندخواني و ..نيز آموزش داده شده است.
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 .25شوارتز ،اريكسي /هانتر ،جسوندي .تئوري و عمل در بازاريابي ورزشي پيشرفته.
فرشاد تجاري[...ودیگران].تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء 424 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،كارشناس
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :برنامهريزي راهبردي ،ورزش ،بازاريابي
چكيده :کتاب حاضر فرصتي براي ارتقاي مهارت تفکر نقاد در زمينه بازاريابي ورزشي در مراتب
تجاري يا حرفهاي فراهم ميآورد .مثالهايي با عنوان «از نظريه تا عمل» در پايان هر فصل تدوين
شده که با بيان استادان حوزه بازاريابي ورزشي ارائه گرديده است .اين مثالها اطالعاتي درباره
چگونگي ورود افراد به حوزههاي خاص بازاريابي حرفهاي ورزشي در بر دارد و پيشنهادهايي را براي
آمادگيبيشتر بيان ميکند.

 .26آزمون ،جواد .تربيت بدني در مدارس .تهران :ورزش 160 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :برنامهريزي درسي ،علوم ورزشي ،مقالهها
چكيده :اين کتاب حاوي مجموعه مقالههايي است که به مفاهيم تربيت بدني ،برنامهريزي اين
درس ،مدلهاي مديريتي و الگوهاي تدريس ورزش در مدارس ،صالحيتهاي معلمي و ارزشيابي
اختصاص دارد .آشنايي با فرايند برنامهريزي ورزش در مدارس ايران و مقايسه آن با استانداردها،
تحليل و بررسي مشکالت پيش روي معلمان تازهکار و تشريح کامل نحوه سنجش در اين حوزه ،از
ديگر مطالبي است که در کتاب به آن اشاره شده است.

 .27شاركي ،برايان .تغذيه و رهنمودهاي تندرستي .ابراهيم عليدوست قهفرخي[ ...و دیگران].
تهران :ورزش 104 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ورزش ،رژيم غذايي ،راهنماي آموزشي
چكيده :با فعاليت جسماني وزن به تدريج کنترل خواهد شد و زماني که فرد فعال باشد ،از زندگي
لذت بيشتري ميبرد و احساس سالمتي و نشاط ميکند .نگارنده در کتاب حاضر شاخصهاي
مهم در سالمت جسمي را برشمرده و معيارهاي درست تغذيه و نيز بهترين برنامه براي ورزش و
آمادگي جسماني را معرفي کرده است .در فصلهاي کتاب روشهاي علمي براي مقابله يا سازگاري
با مشکالت جسمي در حين ورزش شرح داده شده و اطالعاتي درباره تغييرات بدن طي دورههاي
مختلف زندگاني بيان شده است.
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 .28كاردول ،گلن .تغذيه ورزشي (ويژه كسب مدال طال) .عباسعلي گائيني ،رضا نوري.
تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا 272 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :ورزش ،تغذيه ،مسابقات ورزشي
چكيده :کتاب پيش رو دربردارنده برنامه غذايي ويژه براي داشتن بدن سالم در زمان ورزش است.
نگارنده اصول تغذيه ورزشکاران و مواد مورد نياز در هر وعده غذايي در زمان تمرين و مسابقههاي
ورزشي ،و نيز رژيمهاي کنترل ،کاهش يا افزايش وزن را با جدولهاي کاربردي ارائه کرده است.

 .29مكدونالد ،رز .تكنيكهاي نواربندي در آسيبهاي ورزشي .عليرضا براري[ ...ودیگران].
تهران :ورزش 192 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ايمني ،آسيبهاي بدني ،ورزش
چكيده :از نواربندي براي حمايت و حفاظت از ساختار مفصلي و کاهش درد و تورم استفاده
ميشود .نواربندي بايد ساختار حمايتي طبيعي را در حالت انعطافپذيري تقويت کند .کتاب پيش رو
تکنيکهاي مختلفي براي پيشگيري از صدمات ،درمان ،توانبخشي و تقويت گيرندههاي عمقي
ارائه ميدهد .روشهاي مختلف نوار بندي مورد استفاده در کشورهاي مختلف نيز با تصاوير شرح
داده شده است.

 .30لوچتنبرگ ،ديتمار .تمرينات كمكي براي ورزشهاي استقامتي .شهرام آهنجان...
[ودیگران].تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء 124 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :ورزش ،آسيبها ،آمادگي جسماني
چكيده :ورزشهاي استقامتي شناختهشدهترين و متداولترين راه براي متناسب نگه داشتن بدن
است .در نوشتار پيش رو انواع فعاليتهاي ورزشي کششي و تمرينهاي قدرتي معرفي شدهاند و
در ادامه هر دسته تمرين ،آسيبهاي احتمالي ،نحوه تشخيص مشکل و روشهاي کمک و درمان
آسيبهاي نقاط مختلف بدن تشريح شده است.
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 .31سخنگويي ،يحيي /افشارمند ،زهره .حركات اصالحي .تهران :شركت تضامني انتشاراتي
حتمي و شركاء 472 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :ورزش درماني ،دستگاه عضالني -اسکلتي ،اندامها
چكيده :اختاللهاي عصبي ،عضالني و اسکلتي ميتوانند در اثر ناهنجاريهاي بدني ايجاد شوند
و اين ناهنجاريها نيز ميتوانند منشأ بيماريهاي ديگر باشند .در اين اثر اطالعات ارزندهاي در باب
وضعيت بدني ،انواع ناهنجاريها و روشهاي اصالح آن براي هر سني ارائه شده است .در هر بخش
عالوه بر توضيحات به زبان ساده ،تصاوير مرتبط و تمرينهاي هر حرکت ارائه و تشريح شده است.

 .32صالحزاده ،كريم /منافي ،كريم .دانش و تكنيكهاي موفقيت در دو و ميداني (همراه
با مراحل آموزش ) .تبريز :دانشگاه تبريز  /دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 200 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :ورزشهاي پايه ،علوم ورزشي ،تربيت بدني
چكيده :اجراي تمرينهاي دو و ميداني و آموختن فنون مربوط به آنها ،گذشته از آنکه به ارتقاي
شخصيت کمک ميکند ،در تقويت و تحکيم حاالت راهرفتن ،دويدن و پريدن تاثير بسزايي دارد.
در اين کتاب اطالعات جامعي درباره انواع دو ،پرشها ،پرتابها و رکوردهاي مربوط به اين شاخه
ورزشي از آسيا و جهان ارائه شده است.

 .33بيشل ،پال /تايلر ،جان[ ...ودیگران] .دانشنامه ورزش و تمرين .نورعلي خواجوند ،زهرا
درويشنژاد .تهران :ورزش 312 ،1391 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تربيت بدني ،علوم ورزشي ،دانشنامهها
چكيده :داشتن اطالعات کامل و گسترده در رابطه با کارکرد سيستمهاي مختلف بدن مقدمهاي
براي درک عملکرد ورزشي است .کتاب حاضر حاوي اطالعات اصلي و مطالب کليدي در باب
ورزش و فعاليتهاي جسماني بهطور عام است .نگارنده ضمن توضيح و تحليل عملکرد سيستمهاي
بدن حين فعاليتهاي بدني ،بهترين شيوههاي آموزشي و محيطهاي موثر در آموزش ورزش
مشاركتي را بررسي کرده است.
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 .34بيدوير ،گريگوري /ديويس ،شاالاي .راهنماي ارزيابي عوامل آمادگي جسماني مرتبط
با سالمتي  .ACSMحامد عباسي[ ...ودیگران] .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و
شركاء 212 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :تربيت بدني ،علوم ورزشي ،آمادگي جسماني
چكيده :رويکرد مولف در اين کتاب راهنماي جدا کردن  5جزء آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي
در فصول مختلف است .در هر فصل ،نخست مقدمهاي بر هر عامل آمادگي جسماني ارائه شده،
سپس آزمونهايي براي آن آمده است .در ارائه هر آزمون ،خطوط راهنماي استاندارد جمعآوري
دادهها و هنجارهاي استاندارد براي تفسير نيز آمده است.

 .35جنتايل ،دينا .راهنماي كاربردي تدريس مديريت ورزشي .مريم نيازيتبار .تهران:
شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا 144 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :تربيت نيروي انساني ،مديريت ورزشي ،تربيت استاد
چكيده :اثر پيش رو ابزارها و تکنيکهاي الزم براي تدريس مدرسان را تشريح کرده است .نگارنده
در اين کتاب بکارگيري راهبردهاي آموزشي ،تلفيق فناوري با کالس درس ،کاربرد و ارزيابي نتايج
و بهبود يادگيري از طريق تدريس موثر را به بحث ميگذارد .ايدههاي ارائه شده در کتاب براي
مدرسان مجرب و تازهکار قابل اجراست.

 .36قيطاسي ،مهدي /قوجقي ،مريم .رشد و تكامل وضعيت بدني در كودكان :كسب
وضعيت بدني مطلوب و رشد حركتي در كودكان با تأكيد بر بازي و فعاليت بدني.
تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا 74 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :بازيهاي آموزشي ،ورزش ،آمادگي جسماني
چكيده :کتاب حاضر با هدف معرفي حيطه علمي جديدي که حاصل تعامل حوزههاي مختلف
تربيت بدني (از جمله رشد و تکامل جسماني ،حرکات اصالحي ،کنترل و يادگيري حرکتي) است،
نگارش يافته است .مطالب کتاب به والدين و مربيان اين آگاهي را ميدهد تا مقدمات رشد جسماني
 حرکتي کودکان را فراگيرند و ضمن آشنايي با حرکات اصالحي و وضعيت بدني ،به بهبود شرايطجسماني کودکان کمک کنند.
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 .37يدلهزاده ،عهديه .روانشناسي تصويرسازي ذهني در ورزش .تهران :شركت تضامني
انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا 210 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :روانشناسي ،ورزش ،راهبردها
چكيده :استفاده از تصويرسازي ذهني وسيلهاي مناسب براي نيل به آرامش رواني و تحقق يافتن
موفق يادگيري و اجراي يادگيرنده است .در اين کتاب پس از شرح و تبيين ماهيت روانشناسي و
تصويرسازي در فعاليتهاي ورزشي ،انواع تصويرسازي ،موارد استفاده آن و روشهاي تمريني براي
کسب مهارت در تصويرسازي بيان گرديده است.

.38رايلي ،توماس.علمتمرينفوتبال:رويكردعلميتوسعهقدرت،سرعتواستقامت.
نادر رهنما[ ...ودیگران] .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء 208 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تربيت بدني ،ورزش ،تمرينها
چكيده :در هر سطحي از فوتبال ،تمرينهاي بدني بخش کليدي بازي فوتبال به شمار ميروند و
براي سازماندهي يک برنامه تمريني موثر ،به شناخت اصول فيزيولوژيک درگير در اين فرايند نياز
است .کتاب حاضر طراحي برنامههاي آمادگي جسماني صحيح علمي براي اين ورزش را به منظور
ارتباط ميان تئوري و عمل ارائه ميکند .طراحي تمرينهاي فصلي ،تمرين براي افزايش قدرت
بدني ،آمادگي براي بازي در شرايط محيطي متفاوت و ..از جمله مباحث کتاب است.

 .39دورستينجي ،الري .فعاليت ورزشي و كنترل كلسترول .عباسعلي گائيني[ ...ودیگران].
تهران :عصر انتظار /علوم ورزشي حتمي /وزارت علوم تحقيقات و فناوري 214 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ورزش ،بيماريها ،آمادگي جسماني
چكيده :اگرچه کلسترول باال سبب بروز بيماريهاي قلبي ميشود ،ولي قابل کنترل است و ميتوان
با کاهش مقادير آن در خون ،خطر ابتال به بيماريهاي قلبي را تا حد زيادي کاهش داد .در اين
کتاب راهنماييهاي گام به گام براي داشتن برنامه تغذيهاي سالم و فعاليتهاي ورزشي منظم و نيز
توصيههايي براي حذف عادتهاي نادرست تغذيه و سبک زندگي آمده است.
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 .40اسميت ،جودنالين .فعاليتهايي براي رشد مهارتهاي حركتي درشت.
ربابه رستمي[ ...ودیگران] .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا،1393 ،
 256ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ورزش ،بازيها و سرگرميهاي کودکان ،اوقات فراغت
چكيده :اين کتاب خواننده را با جنبههاي گوناگوني از دانش پايه حرکت و کاربرد آن در رفتار
حرکتي آشنا ميکند .در هر بخش از کتاب شرح روشني از موضوع و فعاليتهاي متناسب آن آورده
شده است .در هر بخش توضيحات و شکلهاي مختصري درباره فعاليت مورد نظر وجود دارد که
در درک و انجام فعاليتها به معلم و دانشآموز کمک ميکند.

 .41فايگنبوم ،اوري /وسكات ،وايني .قدرت و توان در ورزشكاران جوان براي سنين  7تا 15
سال .عباسعلي گائيني ،جواد وكيلي .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا،1393 ،
 268ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آمادگي جسماني ،ورزش ،علوم ورزشي
چكيده :کتاب حاضر تمرينهاي متنوع قدرتي را با بهرهگيري از دستگاهها ،وزنههاي آزاد ،طنابهاي کشي و
مقاومت بدن توصيف ميکند .نگارنده همچنين نمونههايي از برنامه تمرينات پايه و تخصصي قدرتي را به همراه
فعاليتهاي هوازي و تمرينات کششي به منظور پرورش آمادگي کودکان فراهمآورده است .اين اثر ميکوشد
تا تمهيدات و امکانات الزم را براي تبحر در آموزش قدرتي ويژه کودکان و نوجوانان در اختيار مربيان قرار دهد.

 .42فدراسيون بين المللي فوتبال(فيفا) .قوانين فوتبال .مهدي آزادان ،امير مبشر .تهران :آونگ/
علم و حركت 152 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :داوري ،فوتبال ،تربيت بدني ،علوم ورزشي
چكيده :فوتبال در عصر حاضر ديگر يک ورزش صرف نيست ،بلکه پديدهاي اجتماعي تلقي
ميشود و در بسياري از کشورها به صنعتي پردرآمد تبديل شده است .اين کتاب دربردارنده شرح
کامل اصول و قوانين فوتبال در زمينه بازيکنها ،توپ ،زمين و روند بازي است .اصطالحات بهکار
رفته در کتاب ترجمه دقيق اصطالحات فوتبال است و توضيحات هر مبحث همراه با شکل است.
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 .43سيلتي ،دورن /چادويك ،سيمون .كارآفريني ورزشي تئوري و عمل .حبيب هنري ،محمود
گودرزي .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا 196 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ورزش ،خالقيت ،کسبوکار ،مديريت مشاغل ،کارآفريني
چكيده :فصلهاي کتاب پيش رو مشتمل بر ايدههايي است که ورزش و کارآفريني را به يکديگر
پيوند ميزند .مطالب کتاب به بررسي مفهوم خالقيت ،ريسکپذيري و فعاليتي که اين دو را به هم
مرتبط ميکند اختصاص دارد .نگارنده در کنار بررسي ويژگي کارآفرينانه ورزش ،به مسائلي چون
بازاريابي ،تاثير اجتماعي و موقعيتيابي نيز اشاره داشته است.

 .44عبدلي ،بهروز /فقهي ،ايمان .كاربرد روانشناسي در پزشكي ورزشي .تهران :شركت
تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء 144 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :ورزش ،آسيبها ،مربيان ورزش ،روانشناسي ورزش
چكيده :بسيارياز آسيبديدگيهاي ورزشي بر اثر فشارهاي رواني بهوجود ميآيد و شناخت اين
موقعيتهاي فشارزا ميتواند تا حد ممکن از وقوع اين آسيبها پيشگيري کند .کتاب پيش رو بر
اساس نيازهاي تيم پزشکي به آن دسته از مهارتهاي روانشناختي که بتواند به ورزشکار آسيبديده
کمک کند ،نگارش يافته است .جنبههاي نظري روانشناسي آسيبهاي ورزشي ،تاثير فشار رواني
بر ايجاد آسيبهاي ورزشي ،برخورد مناسب روانشناختي در مراحل مختلف درمان آسيب و ...از
مهمترين موضوعات کتاب است.

ب و تسكين درد .منصور
 .45برگ ،كريستين .كشش درماني جهت پيشگيري از آسي 
صاحبالزماني[ ...ودیگران] .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء 180،1392،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آمادگي جسماني ،ورزش ،آسيبها
چكيده :اين کتاب شامل تشريح گام به گام بيش از  40نوع از موثرترين تمرينهاي کششي براي
حذف درد ،کاهش درد عضالني ،بهبود انعطافپذيري و تعادل عضالني و پيشگيري از آسيبهاي
شايع است .نگارنده پس از توضيحات کلي در باب سيستم ماهيچهاي و اسکلتي بدن ،نقاط ماشهاي
و عضالت موافق يا مخالف به تحرک يا عدم تحرک و پيامدهاي آن را معرفي و بررسي کرده است.
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 .46رابينسون ،متيو .مديريت باشگاه ورزشي .رحيم رمضانينژاد[ ...ودیگران] .تهران :علم و
حركت 344 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :مديريت منابع انساني ،تربيت بدني ،علوم ورزشي
چكيده :مديريت حوزهاي از علوم اجتماعي است که ديرتر از ديگر حوزههاي تخصصي وارد مطالعات
ورزشي شده است .موضوع کتاب حاضر شناسايي مسئوليتهاي رهبران و عوامل اجرايي با سطحي فراتر
از مربيگري است .محتواي اين نوشتار عالوه بر تربيت بازيکنان ،بر تاکتيکهاي موفق تجاري مرتبط با
باشگاههاي ورزشي و نحوه برآورده کردن نيازهاي مديريت تمرکز دارد .نگارنده همچنين رهنمودهايي
درباره تعيين ساختار سازماني باشگاهها ،استخدام رهبران اثربخش و درک مسائل قانوني ارائه ميدهد.

 .47گرينول ،كريستوفر[ ...ودیگران] .مديريت رويدادهاي ورزشي .هاشم كوزهچيان...
[ودیگران].تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء /شركت جازيكا 360 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :علوم ورزشي ،تربيت بدني ،مديريت و برنامهريزي
چكيده :برگزاري موفقيتآميز يک رويداد محلي ،ملي يا بينالمللي نيازمند داشتن مهارت و دانش
براي برنامهريزي ،ساماندهي و اجرا است .اين نوشتار اصول و اقدامات مرتبط با مديريت کارآمد
رويدادها را تشريح کرده و خوانندگان را با مهارتهاي الزم در مراحل مختلف برگزاري هر نوع
مراسم ورزشي آشنا ميکند.

 .48ولسي ،كريس[ ...و دیگران] .مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت.
هاشم كوزه چيان ،رسول نوروزيسيدحسيني .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء،
 296 ،1392ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :تربيت نيروي انساني ،ورزش ،روانشناسي ،مديريت
چكيده :مديريت منابع انساني زيربناي موفقيت هر سازماني محسوب ميشود .در اين کتاب تالش
شده است که هم از رويکردهاي موجود در مديريت عمومي و هم رويکردهاي موجود در مديريت
منابع انساني براي فهم بهتر موضوعات استفاده شود .مثالهاي متعددي در کتاب ارائه شده است که
تقريب ًا تمام موضوعات مطرح شده در متون را در بر ميگيرد .آنچه در همه اين مثالها مورد تاکيد
است ،آموختن چگونگي يادگيري در سطح سازماني است.
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 .49هاوارد ،توماس[ ...ودیگران] 100.پرسش و پاسخ درباره آسيبهاي ورزشي شما.
پويان ثابت[ ...ودیگران] .تهران :شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء 240 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :ورزش ،آمادگي جسماني ،آسيبهاي ورزشي
چكيده :براي پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي آگاهي از آناتومي بدن ،شناخت ساز و کار
آسيبها و تشخيص درست آنها ضروري به نظر ميرسد .اين کتاب در بخش اول دربردارنده
اطالعاتي است که دانستنيهاي عمومي درباره آسيبهاي ورزشي محسوب ميشود .در ادامه ،هر
يک از بخشهاي آناتومي بدن انسان و کارکرد آن و آسيبهاي احتمالي و نحوه درمان آسيبهاي
شرح داده شده است.
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حسابداری و بازرگانی

 .50آغازي ،عبدالرحمن .آفات مديران .قم :ارمغان طوبي 200 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مديريت ،اسالم ،علوم قرآني ،قرآن ،احاديث
چكيده :مديريت جايگاه حساس و مهمي است و کساني که مناصب مديريتي را بر عهده دارند ،الزم
است خود را از آسيبهاي مختلف در حيطه رفتار سازماني برحذر دارند .در اين اثر مجموعه تعاليمي از
قرآن و احاديث جمعآوري شده که ميتواند در شناسايي اينگونه آفات ياريرسان باشند .در بخشهاي
مختلف اثر از کتابهاي تفسيري براي درک بهتر آيهها استفاده شده است.

.51گلپور ،محسن.اصولمديريتدركسبوكارجهاني.تهران:آرمانرشد 156،1393،ص،
وزيري
گرايش :حسابداري و بازرگاني
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :مديريت صنعتي ،برنامهريزي راهبردي ،اقتصاد
چكيده :شناخت سازوکارهاي مهم و کليدي در فرايند کسبوکار جهاني تعيينکننده ميزان موفقيت
يا شکست در اين حوزه است .آنچه در اين اثر به آن پرداخته شده ،مباني و اصولي است که مديران
ژاپني در پرتو اعتقاد راسخ به آنها و با اجراي کامل آنها به تواناييها و قابليتهايي دست يافتهاند و
توانستهاند بحرانهاي شديد اقتصادي و اجتماعي را مديريت کنند و جايگاه خود را در اقتصاد جهاني
تحکيمبخشند.
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 .52ايراواني ،محمدرضا /امامي ،مصطفي .با كارآفرينان .تهران :سخنوران 204 ،1392 ،ص،
وزيري
گرايش :اداري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مديريت ،بهرهوري
چكيده :خالقيت در آفرينش موقعيتهاي شغلي جديد به پيشبرد اهداف اقتصادي و مديريت کالن
ميانجامد .در کتاب حاضر ،الگوهاي کاربردي براي آفرينش موقعيتهاي شغلي با بررسي
تکنيکهاي شناختهشده ارائه گرديده است .نگارنده عالوه بر اشاره به مزاياي کارآفريني و مراحل
پيشرفت آن ،نمونههاي موردي از کارآفرينان مطرح ايراني و غير ايراني را نيز معرفي کرده است.

 .53كيگان ،وارنجي /گرين ،مايكسي .بازاريابي جهاني .عبدالحميد ابراهيمي ،هرمز مهراني.
تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 528 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :صادرات ،واردات ،مديريت بازرگاني ،اقتصاد بينالملل
چكيده :از نظر بازاريابي ،جهاني شدن همزمان شرکتها را با فرصتها و چالشهايي مواجه
کرده است و مديران بايد راهبردهاي به روز را در برنامهريزي انتخاب کنند .در اين کتاب به صورت
گسترده به بازارهاي نوظهور توجه شده و فرصتهاي پيش روي آنها براي رقابت ،بازاريابي ،مديريت
و تحکم روابط بررسي و تحليل شده است .همچنين موضوعات مرتبطي چون اتحاديه اروپا و اثر
مذهب بر فعاليتهاي بازاريابي جهاني نيز در کتاب درج شده است.

 .54مكدونالد ،مالكوم /موريس ،پيتر .برنامه بازاريابي :يك راهنماي كامل تصويري.مهدي
جاللي ،مژگان خادم .تهران :آوند دانش 162 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :حسابداري و بازرگاني
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :مديريت اقتصادي ،بازرگاني ،برنامهريزي ،کاريکاتور
چكيده :برنامهريزان موفق ميدانند که بازاريابي يک نوع فرايند و رهيافت براي دستيابي به اهداف
بنگاههاي تجاري است .کتاب حاضر يک راهنماي کامل تصويري است که با بهرهگيري از تصاوير
کارتوني و گرافيکي اصول بازاريابي را به زباني ساده همراه با ذکر مثالهاي فراوان شرح ميدهد.
مطالب کتاب به منزله درآمدي جدي بر اصول و مباني بازاريابي است.
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 .55نوئل ،جيم .پرورشرهبران .هايده هادوي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1392 ،
 412ص ،وزيري
گرايش :اداري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :رهبري ،مديريت ،آموزش
چكيده :سازمانها از شالودههاي اصلي اجتماع کنونياند و مديريت مهمترين عامل در حيات ،رشد
يا مرگ سازمانهاست .موضوع کتاب حاضر گفتارهايي در باب چگونگي تربيت و پرورش رهبران
سازمانها است .در اين کتاب بعد از تشريح مباني نظري و تاريخي حوزه مورد بحث ،راهبردهاي
تعليم اين نيرو و روشهاي آن با اشاره به رويدادهاي سياسي و تاريخي تبيين شده است .در کتاب
همچنين سواالتي براي ترغيب تفکر جديد و نوآوري در اين حوزه تدوين شده است.

.56مكلنان ،اندرو.فرهنگومديريت:101/پيادهسازياستراتژي.سيدمحمداعرابي[...ودیگران].
تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 338 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :اداري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :پژوهشهاي استراتژي ،مديريت و برنامهريزي ،فرهنگ
چكيده :اگرچه استراتژي براي پيشبرد اهداف يک سازمان ضروري است ،اما آنچه مهم به نظر
ميرسد ،وجود هماهنگي ميان بخشها در جريان عملياتي کردن الگوهاست .اثر پيش رو درباره
شيوههاي عملي پيادهسازي موفق استراتژي در ساختار سازمانها بوده و در خدمت مديراني است که در
پي کسب امتيازهاي علمياند .در اين کتاب با استفاده از دانش موجود ،يافتههاي تجربي و تجربههاي
عملي ،بينشهاي کاربردي براي دستيابي به شرايط عالي مديريتي ارائه شده است.

 .57نيكنژاد خسمخي ،مريم .تجارت اجتماعي .تهران :آمه 106 ،1392 ،ص ،رقعي
گرايش :حسابداري و بازرگاني
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :اينترنت ،شبکههاي رايانهاي ،خردهفرهنگها
چكيده :مهمترين اتفاقي که بعد از توسعه شبکههاي اجتماعي در جهان بهوجود آمده ،موضوعي
با عنوان تجارت در شبکههاي اجتماعي است .در اين کتاب به ابعاد تجاري اين شبکهها اشاره شده
و کارکرد هريک ،مدلهاي مفهومي و کسبوکار در هر شبکه و مزاياي آن بررسي گرديده است.
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 .58آتالي ،جاك« .جهان در قرن بيست و دو؛ پايان نظام سرمايهداري غربي ،سقوط
امپرياليسم امريكا ،تاسيس حكومت جهاني به مركزيت قدس شريف (جلد اول)».
محمدعلي اخوان .تهران :اخوان خراساني 332 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
گرایش :حسابداری ،بازرگانی
كلمات كليدي :پيشگويي ،فراروانشناسي ،تاريخ معاصر ،اقتصاد بينالملل
چكيده :کتاب حاضر با توجه به تجربيات گذشته و حال ،تغييرات و تحوالت آينده را تا قرن 22
پيشبيني کرده است .نويسنده در اين اثر شرح ميدهد که چگونه پيشرفت سرسامآور تکنولوژي در
نوع کار و اشتغال ،آموزش و پرورش ،بهداشت ،فرهنگ و سيستمهاي سياست تغييرات عمده ايجاد
خواهد کرد و روند از بين رفتن ارزشهاي اخالقي را با توجه به رويدادهاي امروز بررسي ميکند.

.59رضايي ،همايون /ايزدي ،طاهره.حسابدارحقوقودستمزد.اصفهان:آصف120،1393،ص،
رحلي
گرايش :حسابداري و بازرگاني
پايه تحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :آزمونها ،تمرينها ،مديريت مالي ،راهنماي آموزشي
چكيده :سيستم حقوق و دستمزد بايد به گونهاي طراحي شود که اطالعات الزم را گردآوري ،کسرشدهها
را کسر و خالصپرداختي به هر يک از کارکنان را مشخص کند .جزوه پيش رو با تکيه بر قوانين و مقررات
مورد نياز در زمينه حقوق و دستمزد و تفکيک دو بخش خصوصي و دولتي ،پرسشهاي چهارگزينهاي و
نکات مهم درسي را به هنرجويان ارائه ميدهد .در هر فصل بعد از چکيده و خالصه نکات مهم ،سواالت
تستي و تشريحي گنجانده شده است.

 .60صادقي ،داود .دانش نوين در صنعت هواپيمايي با رويكرد مديريتهاي تخصصي.
تهران :نظري 312 ،1392 ،ص ،رقعي
گرايش :حسابداري و بازرگاني
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :صنايع هوايي ،مديريت ،پژوهش
چكيده :بخش هوايي به لحاظ وسعت و پراکندگي خدماتش تاثير زيادي بر حوزههاي اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و ..هر کشور ميگذارد .کتاب حاضر در ادامه اثر قبلي در اين زمينه ،با عنوان
«مديريت شرکتهاي هوايي» ارائه شده است .اين کتاب که در چارچوب آکادميک و آموزشي تدوين
شده است ،در صدد است تا کمبودهاي حوزه نظري «مديريتهاي تخصصي» صنعت هواپيمايي ايران
را پوشش دهد.
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.61درويش ،معصومه.كتابكاراصولحسابداري:1مجموعهمطالبمسائلوتستها.
تهران :معصومه درويش 140 ،1392 ،ص ،رحلي
گرايش :حسابداري و بازرگاني
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس ،تمرينها ،آزمونها
چكيده :حسابداري به عنوان يک حرفه ،مهارتي است که با پيشرفتهاي تکنولوژيک عصر حاضر
به يک رشته تخصصي تبديل شده است .در مجموعه حاضر سعي گرديده مطالب کتاب درسي
به صورت خالصه و به زباني ساده و قابل فهم بيان گردد .تستها و پرسشها به گونهاي تدوين
شدهاند که مطالب درسي را در ذهن هنرآموز تثبيت کنند.

 .62ديويد ،فرد آر .فرهنگ و مديريت :90 /مديريت استراتژيك .سيدمحمد اعرابي ،سيدمحمد
تقيزادهمطلق .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 602 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :حسابداري و بازرگاني
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :نظامهاي اطالعاتي ،برنامهريزي راهبردي ،نمونهپژوهي
چكيده :مديريت مهمترين مقولهاي است که بايد براي رشد و تعالي فرهنگي ،اقتصادي ،صنعتي
و سياسي جامعه مورد توجه قرار گيرد .کتاب حاضر با استفاده از جديدترين پژوهشها ،تجربهها و
تحليلها ،زمين ه را براي تقويت بينش و مهارت الزم براي رويارويي با دنياي امروز فراهم ميآورد.
نگارنده طي مباحث کتاب بين دو گرايش نظري و عملي پيوند منطقي برقرار کرده است.

.63كونگ ،لوسي.فرهنگومديريت:100/مديريتاستراتژيكرسانه(ازتئوريتاعمل).
سيدمحمد اعرابي[ ...ودیگران] .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 342 ،1392 ،ص ،وزيري
گرايش :حسابداري و بازرگاني
مخاطب :مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس ،هنرآموز
كلمات كليدي :نظريهها ،برنامهريزي ،وسايل ارتباط جمعي
چكيده :استراتژي در صنعت زيرمجموعهاي از رشته مديريت رسانه است و وظيفه اصلي مديريت
رسانه ايجاد پلي بين رشتههاي نظري و عمومي مديريت و گرايشهاي صنعت رسانه است .طي
بوکار،
مباحث اين کتاب نمايي کلي از صنعت رسانه ارائه ميگردد و تاريخچه ،الگوهاي کس 
محرکها و موضوعات متداول در زمينههاي استراتژيک تشريح ميشود .نگارنده از بيان صرف
مفاهيم و ابزارها اجتناب کرده و ارتباط آنها را در عمل بيان ميکند .زبان نگارش غيرحرفهاي و خالي
از اصطالحات فني و تخصصي است.
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 .64كالرك ،استيو .فرهنگ و مديريت  :79 /مديريت استراتژيك سيستمهاي اطالعاتيـ
نگرشيكپارچه(ويرايشدوم).سيدمحمداعرابي ،حسينحقيقتثابت.تهران:دفترپژوهشهاي
فرهنگي 296 ،1392 ،ص ،وزيري
گرايش :حسابداري و بازرگاني
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،كارشناس
كلمات كليدي :نظامهاي اطالعاتي ،برنامهريزي راهبردي ،نمونهپژوهي
چكيده :مدير روند حرکت از وضع موجود به سوي وضعيت مطلوب را هدايت ميکند و در هر
لحظه براي ايجاد آيندهاي بهتر در تکاپو است .اين کتاب مسائل نظري و عملي مديريت استراتژيک
سيستمهاي اطالعاتي را به صورت يک راهنماي جامع در سه بخش براي همه سازمانهاي دولتي
و خصوصي در هر اندازه و با هر فعاليتي ارائه ميکند .شماي کلي هر بخش در ابتداي آن و از طريق
پرسشهاي کليدي ارائه شده است.
.65اميدي ،نبي.مديريتبازاريابيصنايعدستيوهنرهايسنتي.تهران:دفترپژوهشهاي
فرهنگي 200 ،1392 ،ص ،وزيري
گرايش :حسابداري و بازرگاني
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :پژوهشهاي فرهنگي ،هنرهاي بومي ،برنامهريزي
چكيده :صنايع دستي از جمله صنايعي است که از يک طرف با هنر ،ذوق ،فرهنگ و تمدن مرتبط
است ،و از طرفي ديگر ،به دليل ماهيت صنعتي با مفاهيم اقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارد .در اين
نوشتار تالش شده است ضمن ارائه مفاهيم نوين بازاريابي شرايط و وضعيت صنايع دستي کشور
با استفاده از مدلهاي استاندارد در حوزه بازاريابي بررسي گردد و ضمن بيان چالشهاي پيش رو،
راهکارهايي براي برون رفت از مشکالت نيز ارائه شود.

 .66صادقي ،داود .مديريت شركتهاي هواپيمايي با رويكرد بازرگاني ،جهانگردي
و هوانوردي .تهران :نظري 152 ،1392 ،ص ،رقعي
گرايش :حسابداري و بازرگاني
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :مديريت حملونقل هوايي ،جهانگردي
چكيده :تاکيد بر حوزههاي نظري مديريت هوايي باعث ارزش افزوده در سطح سازماني ،ملي و
جهاني خواهد بود .کتاب پيش رو حاوي مباحث نظري حوزه مديريت حملونقل است که با رويکرد
عمومي ،اقتصادي و بازرگاني در اين حوزه تدوين شده است .همچنين راهبردهاي حرفهاي در حوزه
مديريت انساني ،مالي و استراتژيک در اين صنعت ارائه گرديده و کانالهاي وابسته به آن و نيازها و
وظايف هر يک تشريح شده است.
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داستان

.67عوضبخش ،زهرا.آرامشبعدازطوفان :براساسزندگيشهيدعليصيادشيرازي.
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 112 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده :جلد دوازدهم از مجموعه «سرداران ايران» در بردارنده داستاني بر اساس زندگي شهيد
علي صياد شيرازي ( )1323-1378است .در اين داستان به فداکاريهاي او در دوران انقالب و بعد
از انقالب ،دوران دفاع مقدس ،انديشهها و باورها و زندگي وي از ابعاد گوناگون پرداخته شده است.

 .68اميدي ،فاطمه .آستان نياز پيرامون دعا و نيايش .تهران :منادي تربيت 258 ،1392 ،ص،
رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :آستان نياز» دفتر اول از مجموعه «گزيده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي دفاتر
دهگانه شهداي فرهنگي» است .اين جلد دربردارنده وصيتنامه شهداي فرهنگي در جنگ تحميلي
عراق عليه ايران پيرامون موضوع «دعا و نيايش» است.
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.69سويفت ،جاناتان.آشناييباادبياتجهان :سفرهايگاليور.شيرينسليماني.تهران:آبشن،
 104 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي انگليسي ،داستان مصور ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر اقتباسي از «سفرهاي گاليور» اثر جاناتان سويفيت است كه بهصورت ساده و روان
براي نوجوان بازنويسي شده است .در اين داستان گاليور در سفري دريايي ،سر از ساحل جزيرهاي به
نام «ليليپوت» درميآورد و ماجراهاي باورنكردني با آدمهاي ريزنقش آنجا و شخصيتهاي عجيب
تجربه ميكند .اين مجموعه با هدف آشنا كردن نوجوانان با ادبيات كالسيك و تقويت قوه تخيل آنها
تهيه شده است.

 .70كلييري ،بورلي .آقاي هنشاو عزيز .مژگان كلهر .تهران :پيدايش 144 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات داستاني
چكيده :ليباتس پسر کوچکي است که طرفدار نوشتههاي نويسندهاي به نام آقاي هنشاو است.
او هر هفته براي نويسنده محبوبش نامههاي کوتاهي مينويسد و درباره داستان جديدي که از او
خوانده است ،صحبت ميکند و گاهي از او راهنمايي ميخواهد براي نگارش داستان ،آقاي هنشاو
نيز در جواب او نامه مينويسد.

 .71قاسمي ،مريم .آن ديگري .تهران :سوره سبز 54 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستان واقعي ،شهيدان
چكيده :جلد ششم از مجموعه «حديث ماندگاري» ،با موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،به
چند داستان واقعي از گروههاي پشتيباني و تداركات درباره دفاع مقدس و تجارب و دستاوردهاي آن
دوران اختصاص دارد .در بخشي از داستان آن ديگري ميخوانيم« :ديشب يه راكت بيهدف اومد
خورد كنار سنگر دوستش احمد .سنگرش خوب و محكم نبود ،شهيد شد و با سر به طرفي اشاره
ميكند كه ناصر وقتي چشم مياندازد ،ميبيند پوتينهايي از زير يك پتوي سربازي بيرون است».
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 .72جزيني ،محمدجواد .آن سفيدي .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 96 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،دفاع مقدس ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب «آن سفيدي» از مجموعه «روايت ديگر» ،حاوي مجموعه داستانهاي كوتاه
درباره وقايع جنگ براي نسل جوان است .داستانها در دو بخش با عنوانهاي «كوتاهههاي اول»
بر اساس زندگي شهيد علي شفيعي و «كوتاهههاي دوم» براساس زندگي شهيد حاج محمدحسين
محمديان آورده شدهاند.

 .73فرشته آذري ،رقيه .آواي آرامش .تهران :رقيه فرشته آذري 280 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
ش مهارتهاي زندگي
كلمات كليدي :نکتهگوييها ،کلمات قصار ،آموز 
چكيده« :آواي آرامش» در بردارنده مجموعه جمالت قصار ،نقل قولها و سخنان پندآموز و
حکيمانه انديشمندان و فرهيختگان بزرگ ايران و جهان ،در مضامين توحيد ،زندگي ،محبت ،عشق،
آرامش ،تقوا ،انسانيت ،تغيير ،معنويت ،آخرت ،تالش و  ...است .در بخشي از کتاب ميخوانيم« :همه
انسانها يکسان به دنيا ميآيند .تفاوت آنها فقط در تقوا ،تربيت خانوادگي و آموزش است».

 .74اميدي ،فاطمه .آيين پاسداري پيرامون وحدت ،بسيج ،دشمنشناسي .تهران:
منادي تربيت 122 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :آيين پاسداري» دفتر نهم از مجموعه «گزیده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي
دفتر دهگانه شهداي فرهنگي» است .اين جلد حاوي وصيتنامههاي شهداي فرهنگي در جنگ
پيرامون موضوع وحدت ،بسيج و دشمنشناسي است.
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 .75اكبريگندماني ،مهرداد .آيين تندباد :تلخيص و بازنويسي اقبالنامه نظامي گنجوي.
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 144 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :ادبيات فارسي ،شعر فارسي ،داستانها
چكيده :ادبيات فارسي گنجينهاي سرشار از حکمت و معرفت است که در قالبهاي شعر و نثر
آفريده شده و در دسترس ما قرار گرفته است .اثر حاضر دربردارنده خالصهاي از اقبالنامه اثر نظامي
گنجوي است که همراه با شرح و تفسير و بيتهايي منتخب از آن مجموعه تدوين شده است .در
بازنويسي و تلخيص اين متن سعي شده خط سير اصلي داستان محفوظ بماند.

 .76شرفخانلو ،حسين .اشتباه ميكنيد! من زندهام .تهران :روايت فتح 176 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان
چكيده :اين جلد از مجموعه «از چشمها» با موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،دربردارنده
زندگينامه و خاطرات شهيد علي شرفخانلو (1362ـ  )1338است كه از زبان مادر ،خانواده ،دوستان،
همرزمانش روايت شده است .در پايان كتاب تصويرهاي مستندي از شهيد ارائه شدهاست.

.77درخشي،علي.الفبايموتورسيكلتسواريبهزبانساده.تهران:بيمهمركزيجمهوري
اسالمي ايران 48 ،1393 ،ص ،خشتي کوچک
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :آموزش بيمه ،لطيفه و طنز ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر ،جلد دوم از «مجموعه بيمه براي همه» ،دربردارنده لطيفه ،هجو ،طنز و
تصويرهاي كاريكاتوري درباره موتورسواري ،قوانين و نكات ايمني موتورسواري ،خطرات ،نقايص
فني موتور و بيمه موتور و وسايل نقليه است .اين مجموعه با هدف آشنا كردن مخاطب با حقوق
بيمهاي ،خدمات بيمهاي ،توسعه فرهنگ بيمه و آموزش نكات ايمني تهيه شده است.
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 .78متولي ،عليرضا .چهره هاي درخشان :اميرحسين فردي .تهران :مدرسه176 ،1392 ،ص،
رقعی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :زندگي نامهها ،داستان
چكيده :کتاب حاضر ،از سري کتابهاي «چهرههاي درخشان» است که با هدف آشنايي با
زندگينامه مشاهير و شخصيتهاي معاصر صد سال اخير و الگوبرداري از زندگي ايشان به نگارش
درآمده است .اين کتاب به زندگي نامه «اميرحسين فردي» اختصاص يافته است .ابتدا سالشمار
زندگي ايشان به صورت مختصر ارائه گرديده ،سپس زندگي نامه ايشان در قالب داستان بيان شده
است .همچنين در بخش پيوست ،مجموعه آثار و تقديرنامهها ،به همراه عکسهايي از مراحل
مختلف زندگي ايشان آمده است.

 .79ضيغمي ،محمدرضا .انگورهاي هزار مسجد .تهران :کتاب ابرار 264 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،دفتر خاطرات ،هزار مسجد
چكيده :داستان ماجراي معلمي بهنام ابراهيم است كه در روستايي نزديك «هزار مسجد» بزرگ
شده است .وقتي او بعد از سالها براي مالقات پدر بيمار و در حال فوت خود به زادگاهش باز
ميگردد ،دفتر خاطرات خود را پيدا ميكند كه در آن عشق دوران جواني ،ناز ُگل و آرزوي زندگي در
باغهاي هزار مسجد را داشته است .آرزويي و عشقي كه ابراهيم بعد از سالهاي طوالني به آنها
ميرسد و بقيه عمر خود را در باغهاي هزار مسجد و نزد عشق خود نازگل سپري ميكند.

 .80قاضي ،مرتضي .اولين روزهاي مقاومت .تهران :روايت فتح 82 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ ايران و عراق ،خاطرات
چكيده :اين جلد از مجموعه «روايت نزديک» ،در بردارنده روايت تکاوران عبداهلل صالحي،
محمدرضا ابراهيم دخت و سيد حسين يحيوي ،از آغاز جنگ و دوران دفاع مقدس و مبارزات،
دستاوردها و تجارب آن دوران است .در بخشي از روايت ميخوانيم « :لشکر تانکهاي عراقي
ايستاده بودند .پيش خودم گفتم خوب است آمار بگيرم .رفتم طبقه پنجم که باالترين طبقه بود با
لگد در را شکستم و رفتم توي بالکن .تا چشم کار ميکرد ،تانک و نفربر بود».
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 .81يوسفي ،محمدرضا .بابايار .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان124 ،1393 ،
ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،ادبيات نوجوانان
چكيده :داستان نشان بابا يار ماجراي پسري بهنام بيژن است كه توانايي كشف تنديس و عتيقه
را از زير خاك دارد .بيژن تحتتأثير پيرمردي بهنام پيرسهراب است كه ادعا دارد نقش و نشاني از
بابا يار ،سراغ دارد ،زير تپههاي دور و بر موجب بهوجود آمدن ماجراهايي ميشود كه باستانشناسان
را به تعجب و تحير وا ميدارد.

 .82عسكرزاده ،محمدمهدي .باد ماليم :براساس زندگي شهيد کالهدوز .تهران :اميرکبير:
کتابهاي جيبي 112 ،1393 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،جنگ ايران و عراق ،تاريخ معاصر ايران ،داستانها
چكيده :مردان بزرگ ،بزرگي را از فرهنگ ملي و جان بزرگ خود وام ميگيرند .در اين اثر بهصورت
مختصر و در قالب داستان رشادتها ،دالوريها و از جانگذشتگيهاي سردار شهيد يوسف کالهدوز
به رشته تحرير درآمده است .هر يک از رويدادهاي مهم زندگي اين ازجانگذشته در بخشي مجزا و در
داستاني کوتاه درج شده است.

 .83آزادمهر ،سحر .بادبادکها .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 36 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان مصور ،ادبيات نوجوانان ،طالق
چكيده :اين کتاب دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي درباره «طالق» است .در اين داستان
سارا و پارسا خواهر و برادري هستند که هر روز شاهد مشاجره و دعواي پدر و مادر و تهديدهاي
آنها هستند .مادر قصد بردن آنها را به کانادا دارد و پدر سخت مخالف مادر است .در اين ميان پدر
و مادر بيتوجه به عواطف و احساسات سارا و پارسا به مشاجره ادامه ميدهند و سارا و پارسا منفعل
در انتظار سرنوشت نامعلوم خود هستند.
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 .84ابوالحسني ،راضيه .بادستچپ :دهالويه .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،1392 ،
 166ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستانهاي دفاع مقدس ،دهالويه
چكيده « :با دستچپ» جلد ششم از مجموعه «مناطق جنگل ايران» است در اين جلد به رخدادي
جنگلي منطقه «دهالويه» در نزديکي شهرستان سوسنگرد در قالب داستان واره و روايتگونه پرداخته
شده است .اين مجموعه با هدف آشنا کردن مخاطب با رخدادها و مناطق جنگلي درگير هشتسال
دفاع مقدس و بهتصوير کشيدن صحنههاي حماسي جنگ تحميلي و فداکاريهاي رزمندگان اسالم
و مقاومت مردم اين مرزوبوم در مقابل حمالت ارتش بعث عراق تهيه شده است.

 .85آقاغفار ،علي .باران که ببارد و چند داستان ديگر .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،
 126 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،آموزش معارف اسالمي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين كتاب جلد هفتم از مجموعه «چشمههايي بهسوي خورشيد»و دربردارنده پنج داستان
كوتاه با اين عنوانهاست« :باران كه ببارد»؛ «ضريح باران»؛ «ياد باران»؛ «قطره ...قطره ...رگبار»؛
«ضيافت باران» .داستانها بر اساس موضوع و مضموني الهام گرفته از خطبه همام «نهجالبالغه» و
با هدف آشنا كردن مخاطب جوان با معارف اسالمي و آموزههاي الهي و ...نوشته شدهاند.

 .86اعضاي مراكز آفرينشهاي ادبي 14 .دفترهاي ادبي  :باغ خدا؛ گزيدهاي از آثار اعضاي
مراكز آفرينشهاي ادبي  .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان172 ،1391 ،
ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شعر ،داستان ،بهشت ،رحمت الهي
چكيده :يکي از راههاي شکوفايي استعداد و خالقيت در کودکان و نوجوانان ،نوشتن و پرورش
روحيه نگارش و خلق آثار ادبي است .کتاب حاضر ،از مجموعه «دفترهاي ادبي» است که دربردارنده
گزيدهاي از آثار اعضاي مراکز آفرينشهاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است .در
اين اثر ،اشعار و داستانهاي گروههاي مختلف سني با موضوع بهشت و رحمت الهي در ج شده است.
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.87مرزوقي ،محمدرضا.بچههايكشتيرافائل.تهران:كانونپرورشفكريكودكانونوجوانان،
 206 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،ادبيات نوجوانان
چكيده :کتاب حاضر در واقع رماني براي نوجوانان است .در اين زمان محمد در دوران حمله
عراق به ايران به همراه خانوادهاش در بوشهر زندگي ميکند .آروزي او و دوستانش رفتن به کشتي
«رافائل» و ديدن آن از نزديک است .براي رسيدن به اين آرزو ،محمد و دوستانش درگير اتفاقهاي
فراوان ميشوند و سرانجام شاهد نيمه غرق شدن رافائل در دريا هستند.

.88جعفري ،محمدعلي.برايآخرينبار:براساسزندگيشهيدردانيپور.تهران:اميرکبير:
کتابهاي جيبي 144 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان ،زندگينامه ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده« :براي آخرين بار» از مجموعه «سرداران ايران» به موضوع جنگ و رخدادهاي آن
اختصاص دارد .زندگي نظامي و اعتقادي شهيد فرمانده مصطفي ر ّدانيپور (1362ـ )1337را در قالب
داستان شرح ميدهد .در بخشي از اين داستان ميخوانيم« :روياي ديدن تو مثل چند رشته خواب در
هم پيچيدهاي شده است كه نميتوان آن را تعبير كرد .خودم را مثل آدمي تشنه ميبينم در بياباني
درندشت كه بهدنبال آب ميدود و هرچه ميرود به آن نميرسد»...

 .89گلشيري ،سيامك .برديا و ملكه سرزمين عاج .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 312 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،رمان نوجوانان ،افسانههاي ايراني
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده رماني براي نوجوانان است .در اين رمان برديا و دوستش بهزاد
در اتاق پدربزرگ برديا كتابي قديمي با نوشتههاي عجيب پيدا ميكنند .در كتاب داستان عشق
پادشاهي ب ه نام شهران به كنيزي كه در واقع دختر اسير پادشاه درياها بود ،روايت شده است .برديا
و دوستش بهزاد با خواندن اين داستان سر از سرزميني عجيب درميآورند و با شاهزادهاي مواجه
ميشوند كه سالها به اسارت ملكه الب درآمده است و سرانجام توسط قهرماني نجات پيدا ميكند.
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 .90فرمينه ،ماكسينس .برف .مريم هاشمياحتساب .تهران :اطالع 90 ،1392 ،ص ،پالتويي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :رمان ،ادبيات ژاپن ،هايكو
چكيده« :يوكو آكيتا» به سن 17سالگي رسيده است .پدرش راهب است و آنها در جزيره«هوكايدو»
واقع در شمال ژاپن زندگي ميكنند .طبق رسوم خانوادگي مردان خانواده يا بايد راهب شوند يا به
ارتش بپيوندند .يوكو كه عاشق «هوكايدو» (شعر ژاپني) و برف زمستاني و اشعار مختلف درباره
آن است ،برخالف رسوم شاعر شدن را انتخاب ميكند ،از دريچه جديدي به زندگي مينگرد و
تجربههاي متفاوتي بهدست ميآورد.

 .91افشاري اصل ،ايرج .برف و بهمن .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 40 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،مبارزه سياسي ،انقالب اسالمي
چكيده« :برف و بهمن» از مجموعه «روايت ديگر» ،دربردارنده نمايشنامهاي درباره زندگي و
مبارزات گروهي از دانشجويان قبل از انقالب است .كيومرث ،رضا ،سينا و محسن دانشجوياني
هستند كه براي مبارزه عليه شاه ،وارد تشكيالت مبارزاتي ميشوند .كيومرث ،رعنا و محسن توسط
ساواك دستگير ميشوند .زندگي و شخصيت اين چهار نفر طي جريانهايي دچار تحول ميشود و
آنها از هم جدا ميشوند ،تا اينكه انقالب  1357رخ ميدهد و همگي آنها در موقعيت جديدي به
هم ميرسند و ماجراهاي جديدي رخ ميدهد.

 .92حسيني ،معصومه .بغض ابر .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 152 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،آموزش معارف اسالمي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :جلد پنجم از مجموعه «چشمههايي بهسوي خورشيد» ،داراي دو داستان است« :بغض
ابر» و «دفينه» .در داستان بغض ابر ،آقاي نعمتي ،كارمند امور مالي دفتر روزنامه و احمد دهقانپور،
نويسنده صفحه دنياي امروز است .دهقانپور به بيماري قلبي مبتالست ،اهل شعر و شاعري است
و در روستايي در نيشابور زندگي ميكند .وقتي نعمتي به ديدارش ميرود ،عالوه بر آشنا شدن با
سجاياي اخالقي و عرفاني او ،با مردي بهنام سبحاني آشنا ميشود كه ظاهراً شيخ است و اين
آشنايي موجب به وجود آمدن حوادثي ناخوشايند ميشود
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 .93پرويزيان ،منير .بوي غريبباروت :مريوان .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي168 ،1393 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده :اين کتاب جلد يازدهم از مجموعه «مناطق جنگي ايران» است که در آن به شرح رخدادهاي
زمان جنگ در مناطق جنگي -و در اين جلد به شهر «مريوان» -پرداخته شده و صحنههاي
حماسهآفريني رزمندگان ،وحشيگري ارتش بعث عراق و مقاومتهاي مردم اين مرز و بوم به تصوير
کشيده شده است.

 .94فرضيپور ،سودابه .بهتر از شكالت مجاني .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه،1392 ،
 79ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در داستان حاضر ،سعيد پسر نوجواني است كه براي مسابقه فوتبال هر روز تمرين ميكند،
اما در پي اتفاقاتي مجبور ميشود به خانه پدر بزرگ برود و از دايياش محمد كه در جنگ قطع
نخاع شده و ويلچرنشين است ،پرستاري كند .سعيد از اين اجبار ناراحت است ،ولي با زندگي كردن
با دايياش ،عالوه بر تمرين فوتبال ،با تجربههاي جديدي آشنا ميشود و به درك عميقتري از
زندگي ميرسد.

 .95مالو ،هكتور .بيخانمان .يوسفزاده ،حبيب .تهران :افق 326 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان انگليسي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :بيخانمان» داستان زندگي پسر مهربان و شجاع به نام رمي استِ .رمي هنگام تولد
ربوده ميشود و طي اتفاقاتي آقاي باربرين و همسرش او را به فرزندي قبول ميکنند ،اما به دليل
فقر و تنگدستي او را به يک نوازنده دورهگرد ميفروشند .به اين ترتيبِ ،رمي در مسير جديدي قرار
ميگيرد .او صاحب کاخي قديمي ميشود و زندگي متفاوتي را نسبت به دوران کودکياش پشت
سر ميگذارد.
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 .96كالته عربي ،جواد .بيش از چند نفر .تهران :روايت فتح 120 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،ادبيات جنگ ،سرداران
چكيده :کتابچه حاضر ،سومين دفتر از مجموعه «سرداران» است .اين مجموعه با هدف روايت
زندگي سرداران شهيد دوران دفاع مق ّدس ،به زباني ساده و داستانگونه منتشر ميشود .اين دفتر ،به
روايت زندگي «شهيد عباس جواليي» اختصاص يافته است .شهيد جواليي ،در نخستين روزهاي
تأسيس سپاه ،به عضويت سپاه درآمد .در سالهاي جنگ تحميلي ،تشکيالتي به نام «صراط
المستقيم» را تشکيل داد و فعاليتها و رشادتهاي فراواني انجام داد .ايشان در رمضان سال 1365
به شهادت رسيد.

 .97زارع ،مهدي .پادشاه زير درخت نارنج :براساس زندگي داريوش .تهران :اميرکبير:
کتابهاي جيبي 104 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي تاريخي ،سرداران ايران
چكيده :اين كتاب از مجموعه «سرداران ايران» و دربردارنده داستاني براساس زندگي داريوش
هخامنشي است .در اين داستان ،رديمه ،دختر سردار هخامنشي اتانس ،در قله «شن دژ» اسير است.
كمبوجيه مرده است و رديمه طبق رسوم قرار است به همسري برديا ،جانشين شاه درآيد .شاه جديد،
برديا كشته شده است و گئومات ،پادشاه دروغين و مشابه برديا ،خود را به جاي برديا جا زده است.

 .98احمديان ،سكينه .نمايشنامه براي نوجوانان :پادشاه و كنيزك .تهران :منادي تربيت،1393 ،
 52ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :نمايشنامه ،ادبيات نوجوانان ،بازنويسي مثنوي مولوي
چكيده :كتاب حاضر ،در قالب نمايشنامهاي در سه پرده ،در سطح دانشآموزان دبيرستاني نوشته
شده و حاصل بازنويسي داستانهاي مثنوي مولوي (دفتر اول) است .اين نمايشنامه با هدف آشنا
كردن دانشآموزان نوجوان ايراني با ادبيات زبان فارسي و ارائه تصويري از زندگي همراه با معنويت
و معرفت به نگارش درآمده است .نمايشنامه «پادشاه و كنيزك» حكايت قصه عشق ظاهري
كنيزكي به جوان زيبارو و زرگري است كه با گذشت زمان و طي اتفاقاتي به خاموشي ميگرايد و
كنيزك متوجه عشق واقعي سلطان به خود ميشود.
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 .99آقايي قهرمانلو ،مهري .پدر و مادر در گذر زمان .تهران :نجواي دل 139 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :راهو رسم زندگي ،كلمات قصار ،ويژگيهاي نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر از مجموعه «از گلوي كوچك او» ،دربردارنده نظرات و خواستههاي جمعي از
نوجوانان درباره والدين ،معني زن و مرد ،انتظار از پدر و مادر ،و راهكارهايي براي والدين است .اين
مجموعه با هدف شناخت بهتر احساسها ،نيازها و خواستههاي دانشآموزان از طريق جمعآوري
نظرات آنها و قرار دادن در اختيار والدين براي ايجاد ارتباط بهتر با نوجوانان آماده شده است.

 .100گوديني ،محمدعلي .پرطال .تهران :کتاب ابرار 80 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده« :پرطال» حاوي چهار داستان كوتاه با اين عنوانهاست« :پرطال»؛ « ُكله كهنه»؛ «سه راه
چهار درختي»؛ «گونيهاي چهارخط» .در داستان پرطال ،عاالن نوجواني است كه يك پرنده زيبا را
به دام انداخته و اسم او را پرطال گذاشته است .عاالن او را داخل قفس نگهداري ميكند .بعد از دو
روز پرطال ديگر دانه نميخورد و بيحال ميشود .بعد از مدتي عاالن با وجود آگاهي از قيمت باالي
پرطال ،او را در آسمان پَر ميدهد و به رضايت دروني ميرسد.

 .101صادقنيا ،محسن .پرواز به سوي بي نهايت .تهران :سوره سبز 48 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستان واقعي ،خلبانان هوانيروز ،شهيدان
چكيده :جلد دهم از مجموعه «حديث ماندگاري» ،با موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،به
چند داستان كوتاه و واقعي از خلبانان بالگردهاي هوانيروز درباره تجارب ،دستاوردها ،و مشكالت آن
دوران و بعد از آن اختصاص دارد .عنوانهاي داستانها عبارتند از« :سر استاد خلبان»؛ «خاكستر
سنگين»؛ «بچه محل»؛ «چموش».
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 .102حسيني ،خالد .پژواك كوهستان .تهران :نگارينه 400 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :رمان نوجوانان ،رمان اجتماعي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :اين رمان داستان زندگي و پيوند خواهر و برادري بهنام پري و عبداهلل است .آنها به
همراه پدر و نامادري در روستايي در افغانستان زندگي ميكنند .مادر آنها هنگام بهدنيا آمدن پري
ميميرد و عبداهلل با عشق و خشنودي پري را بزرگ ميكند .براي پري سه ساله ،عبداهلل كه دهساله
است ،مانند مادري مهربان است .روزي پدر آنها را به كابل ميبرد و زندگي پرفراز و نشيب آنها در
كنار شخصيتهاي مختلف از كابل به پاريس ،سانفرانسيسكو و جزيره يوناني تينوس ادامه مييابد.

 .103رجبيمتين ،زهرا .پسرانم براي انقالب .تهران :روايت فتح 120 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :زندگينامهها ،بازماندگان ،داستانهاي دفاع مقدس ،روايت فتح
چكيده :اين جلد از مجموعه «مادران» ،به روايت مادر شهيدان آقاجانلو است .در اين روايت حكايت
روزهاي گذشته ،تولد تا شهادت شهيدان آقاجانلو ،نحوه اعزام آنها به جنگ و جبهه ،سجاياي
اخالقي و نحوه شهادت ايشان ،حوادث بعد از ايشان و احساسات و صبوري مادرشان آمده است.
كتاب با هدف به تصوير كشيدن لحظاتي از زندگي مادران شهدا و پاسداشت ياد و خاطره شهداي
دفاع مقدس تهيه شده است.

م شدن .تهران :نسيما 72 ،1393 ،ص ،رقعي
 .104اخوي ،سيدمحمد .پشت تو قاي 
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،قطعات ادبي ،آموزش مذهبي ،دعاها
چكيده« :پشت تو قايم شدن» ،هفتمين جلد از «مجموعه عقيق» ،حاوي چند قطعه و داستان
كوتاه است .مطالب اين جلد با عنوانهاي« :مثل يه گنجشك»« ،چشم تابهتاي بعضيها»« ،ولمون
نميكند»« ،گمونم كارم تموم نيست»َ « ،ك َمكي از بزرگيت»« ،همون فسقليه»« ،برميآيد و زود
ميره» و ،...غالب ًا برگرفته از دعاها و مناجات ائمه اطهار و معصومين(ع) ،و مناجات نويسنده با پروردگار
و ائمه(ع) هستند.
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 .105آقايي قهرمانلو ،مهري .پله چندم نردباني؟ .تهران :نجواي دل 188 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :راهو رسم زندگي ،كلمات قصار ،ويژگيهاي دانشآموزان دختر
چكيده :اين جلد از مجموعه «از گلوي كوچك او» دربردارنده نظرات و خواستههاي جمعي از
دانشآموزان دختر مشغول به تحصيل در دبيرستان درباره مضاميني چون سختيهاي زندگي ،معني
موفقيت و خوشبختي ،زمان ،سفر ،انتظار از معلم ،پول و ...است.

 .106احمديان ،سكينه .نمايشنامه براي نوجوانان :پير جنگي .تهران :منادي تربيت40 ،1393 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :نمايشنامه ،ادبيات نوجوانان ،بازنويسي مثنوي مولوي
چكيده :كتاب حاضر ،در قالب نمايشنامهاي در سه پرده و در سطح دانشآموزان دبيرستاني و
حاصل يكي از داستانهاي مثنوي مولوي (دفتر اول) است .اين نمايشنامه با هدف ارائه تصويري
از زندگي همراه با معنويت و معرفت و آشنا كردن نوجوانان ايراني با ادبيات زبان فارسي به نگارش
در آمده است.

 .107عطائي ،زينب .پيشمرگ :براساس زندگي آريوبرزن .تهران :اميرکبير :کتابهاي
جيبي 102 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تاريخي ،تاريخ ،هخامنشيان
چكيده :پيشمرگ» جلد پنجم از مجموعه «سرداران ايران» است .در اين کتاب سرگذشت
آريوبرزن(330ق.م) در قالب داستان آورده شده است .اين مجموعه با هدف آشنا کردن نسل جوان
با سرداران ملي و اقدامات آنها در جهت پاسداري از اين مرزوبوم تهيه شده است.
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 .108شيخي ،مژگان .تابستان و غاز سفيد .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ152 ،1391 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،ادبيات جنگ ،جنگ ايران و عراق
چكيده :كتاب حاضر ماجراي دختري جنگزده است به نام شوكا كه در بمباران جنگ تحميلي،
مادرش را از دست ميدهد .شوكا به همراه برادر موجياش به شمال ميرود كه در آنجا مشكالتي
برايشان پيش ميآيد.

 .109داودآبادي ،حميد .تبسمهاي جبهه .قم :مجداسالم 320 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ ايران و عراق ،سرگذشتنامهها ،داستان
چكيده :کتاب حاضر دربردارنده مجموعه حکايتهاي کوتاه يا بلند از تجربههاي جبهه و سرگذشت
شهيدان و دالوران جنگ تحميلي است .نگارنده شرح رويدادهاي زندگي خود و همرزمانش را همراه
با عکسهايي مستند و با زباني ساده در قالب داستان روايتکرده است.

 .110كريمي ،راضيه .نيم ه پنهان ماه  :22تجاليي به روايت همسر شهيد .تهران :روايت
فتح 88 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ،زندگينامهها ،روايت فتح
چكيده :اين كتاب با موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،دربردارنده روايتي كوتاه از زندگي
سردار شهيد سيدعباس جواليي(1365ـ  )1332درباره حضور در جبهه و مبارزات ،سبك زندگي،
اعتقادات ،سجاياي اخالقي و ...ايشان است .كتاب با هدف گراميداشت ياد و خاطره شهيدان و
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تهيه شده است .در پايان كتاب تصويرهاي مستندي از شهيد گنجانده
شده است.
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 .111خسروي ،محسن .تو را چشم در راهم .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 24 ،1391 ،ص،
رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان ،نمايشنامه ،دفاع مقدس
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «روايت ديگر» به صورت نمايشنامه با موضوع جنگ ايران و
عراق (1359ـ )1367است .در خالصه نمايشنامه آمده« :سهراب» پسر جواني است که عاشق نقالي
درويشي ميشود .با اصرار سهراب ،درويش او را به شاگردي قبول ميکند .مدتي سهراب به همراه
درويش نقالي ميکند ،اما به جبهه ميرود و از نزديک شاهد نخلهاي سوخته ،خرمشهر خونين،
آوارگان ،بيحرمتي بعثيها و ...ميشود.

 .112نوروزيان ،حسنعلي .جانبازان .تهران :روايت فتح 72 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات جانبازان ،زندگينامهها
چكيده :اين جلد از مجموعه «جانبازان» به روايت زندگاني و خاطرات جانباز حسنعلي نوروزيان
اختصاص دارد .در اين روايت ،خاطرات جانباز از زندگي در كنار خانواده ،حوادث دوران جنگ ،نحوه
مجروح شدن و حوادث بعد از جانبازي ايشان به همراه تصويرهاي مستند نقل شده است.

 .113مينز ،استفان .جايزه .نسترن ظهيري .تهران :پيدايش 96 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،داستان انگليسي ،ادبيات نوجوانان ،ميليارد شدن
چكيده :جيسون نو ِزل آرزو دارد كه ميلياردر شود .وقتي او با گنجياب بهدنبال دالر گمشدهاش
ميگردد ،كتابي پيدا ميكند .نويسنده كتاب ،ادعا كرده است كه ميتواند ظرف چند روز خواننده را
ميلياردر كند .جيسون در اجراي دستورات نويسنده درگير ماجراهاي فراوان با تجربهاي جديد ميشود.
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 .114شفيعا ،ايمان .جايي براي عروسكها نيست .اصفهان :آميس 108 ،1391 ،ص ،خشتي
کوچک

مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان کوتاه ،داستان فارسي و انگليسي ،جنگ ،ادبيات کودکان و نوجوانان

چكيده :کتاب «جايي براي عروسکها نيست» ،دربردارنده مجموعه داستانهاي کوتاهي دربار ه
جنگ به دو زبان فارسي و انگليسي است .داستان موشکهاي رنگي ماجراي احمد پسري از
غزه است .او هر روز موشکهاي رنگي کاغذي درست ميکند و اميدوار است که روزي يکي از
ن طرف ديوار برود و تأثيري بر دشمن بگذارد تا دست از جنگ بردارد .روزي يکي از
موشکها به آ 
موشکها به آنطرف ديوار ميرود و....

 .115عباسي ،زهرا .جزيره آتش :آبادان .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي142 ،1392 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده :جزيره آتش «جلد هفتم از مجموعه «مناطق جنگي ايران» است .اين مجموعه در قالب
داستان و روايت به برخي رخدادهاي جنگتحميلي در مناطقي پرداخته است که بهطور مستقيم و
غيرمستقيم صحنه حماسههاي رزمندگان اسالم و ظلم و بيدادگري دشمن و ارتش بعث عراق بوده
است .در اين جلد رخدادهاي شهر آبادان در دوران دفاع مقدس بيان شده است.

 .116اميدي ،فاطمه .جلوه اسالم پيرامون اسالم ،انقالب و اهلبيت (عليهمالسالم).
تهران :منادي تربيت 158 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :جلوه اسالم» دفتر هفتم از مجموعه «گزیده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي
دفتر دهگانه شهداي فرهنگي» است .اين جلد دربردارنده وصيتنامههاي شهداي فرهنگي در جنگ
پيرامون موضوع اسالم ،انقالب و اهلبيت(ع) است.
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 .117لوندگرن ،ماكس .جيب عجيب .طاهر جام برسنگ .تهران :افق 160 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،داستان سوئدي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :در اين داستان بنياد کودکان بيسرپرست خارج از کشور پاريس ،يک کارتن اسکناس به
عنوان هديه دريافت کرده است .مسئوالن تصميم ميگيرند که با اين پول مدرسهاي در «باراينودا»
براي بچهاي بيسرپرست بسازند .اهدا کننده اصرار دارد که ناشناس بماند .شايعاتي از اهدا کننده و
اسرارآميز بودن او در کشور پخش ميشود .برخالف پيشبينيهاي همه و دولت ،اهداکننده پسري
با شلوار طاليي است که تقدير عجيب و غريب او باعث پولدار شدن و سرنوشت متفاوتش شده است.

 .118گراف ،ليزا .چترتابستان .نيلوفر نيكزاد .تهران :پيدايش 180 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان آمريكايي ،ادبيات كودكان و نوجوانان ،مراقبت از خود
چكيده :آني ريچارد پسر حساسي است .او فكر ميكند در زندگي خاطرات زيادي وجود دارند كه
بايد مواظبشان باشد؛ مثل مسموميت غذايي ،تصادف با دوچرخه ،حيواناتي كه از باغوحش فرار كرده
باشند و چيزهاي ديگر .براي همين او از بسياري كارهايي كه دوست دارد ،صرفنظر ميكند تا
اتفاقي برايش نيفتد .در حاليكه همه سعي ميكنند به ريچارد بفهمانند كه نبايد اينقدر نگران باشد،
اتفاق عجيبي براي برادرشُ ،جرد ميافتد و همه را متعجب ميكند.

 .119گوديني ،محمدعلي  .چتربازي در امواج؛ با اقتباس از زندگينامه شهيد جواد
شاعري .تهران :کتاب ابرار 148 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ،داستانهاي دفاع مقدس ،زندگينامهها
چكيده :كتاب حاضر ،با اقتباس از زندگينامه شهيد جواد شاعري ( )1341 1365به روايت فراز و
نشيب زندگي ايشان از ابعاد مختلف ،از تولد تا شهادت ،عملياتها ،فداكاريهاي ايشان در دوره قبل
و بعد از انقالب و در دوران دفاع مقدس ،و نيز سجاياي اخالقي ،سبك زندگي ،نحوه شهادت و ...
ايشان اختصاص دارد .كتاب با هدف پاسداشت ياد و خاطره جانبازان ،شهيدان ،آزادگان و ايثارگران
دوران دفاع مقدس تهيه شده است.
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 .120ابوالحسيني ،طاهره .چشمهاي من و مجنون :براساس زندگي شهيد مهدي
باکري .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،1393 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده« :چشمههاي من و مجنون» ،دربردارنده داستاني براساس زندگي شهيد «مهدي باكري»
فرمانده لشكر عاشورا (1363ـ  )1333است .زندگيشهيد از دوران كودكي و نوجواني ،و سپس اعزام
به جبهه ،اعتقادات و فعاليتهاي نظامي ايشان و ...به تصوير كشيده شده است .اين مجموعه با
هدف آشنا كردن مخاطب با سرداران ايرانزمين و اقدامات آنها براي پاسداشت اين مرزوبوم تهيه
شده است.

 .121فاين ،آن .چطوري خيلي بدخط بنويسيم .فرمهر منجزي .تهران :پيدايش،1393 ،
 120ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات داستاني
چكيده :اين داستان درباره تجربههاي «جستر هوارد» از حضورش در مدرسه جديد و برخوردش با
همکالسيها و معلم جديدشان است .او در اولين ساعت حضورش در کالس ،رئيس تختهپاککنها
ميشود و مدرسهرا محلي خستهکننده مييابد .اما در ادامه ،تحت تاثير خوبيها و مهربانيهاي
همشاگرديها و معلم جديدش قرار ميگيرد.

 .122اونق ،عبدالرحمان .رمان نوجوان امروز :چوپان كوچك .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 260 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،رمان نوجوانان ،مجموعهها
چكيده :کتاب حاضر دربردارنده رماني فارسي است که براي نوجوانان تدوين شده است .در بخشي
از رمان ميخوانيم« :يک هفتهاي از آمدن پاييز ميگذشت؛ اما گرماي سوزنده دشت دستبردار
نبود .چراگاه ،ميان چهار تپه بلند قرار داشت که ما به آنها کوه ميگفتيم .گرما ،گوسفندها را هم
کالفه کرده بود؛ براي همين خودشان را به دامنه کوه کشيده بودند تا در سايه کوتاه آن پناه بگيرند.
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 .123شيشهگران ،پرويز .حاشيهنويسي بر متن :مروري بر بيست داستان کوتاه دفاع
مقدس .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 336 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،جنگ تحميلي ،سرگذشتنامهها
چكيده :موضوع کتاب پيش رو مرور و بررسي بيست داستان کوتاه دفاع مقدس است .اين مجموعه
با ورود به حوزه داستان ،داستان کوتاه ،نمايشنامه و ...پنجرهاي تازه در مقابل خواننده ميگشايد تا
نويسندگان جنگديده را در کنار نوقلمان و جوانان امروزي قرار دهد .داستانهاي اين مجموعه
اقتباسي ميان چند مجموعه داستان به همراه معرفي نويسنده آنهاست.

 .124كيانيان ،داوود .حج بزرگترين نمايش جهان يک تحقيق و پنج نمايشنامه .تهران:
سوره مهر 240 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :فلسفه حج ،ادبيات كودكان و نوجوانان ،عبادت ،مراسم ديني
چكيده :در كتاب حاضر ابعاد عبادي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،فلسفي و عرفاني حج تحليل و
تفسير شده است .كتاب حاوي تحقيقي با عنوان «حج ،نمايش ناب الهي» و پنج نمايشنامه با اين
عنوانهاست« :شيطون بد»؛ «بزرگترين نمايش جهان»؛ «كشف بهشت»؛ «احرامهاي سرخ»؛
«حج ،سفر رستگاري» .اين نمايشنامهها براي گروه سني خردسال ،نوجوان و بزرگسال ،و براي
آشنا كردن آنها با عبادت حج و فلسفه آن نوشته شدهاند.

 .125غفاري ،شبنم .حرفهايت را بلند بگو :گيالنغرب .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،
 88 ،1392ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستانهاي دفاع مقدس ،گيالن غرب
چكيده :در اين داستانواره ،كاوه مردي جنگديده در گيالن غرب است .او همراه دخترش سمانه
به كار كشاورزي مشغول است .سمانه پشت كنكوري و عاجز از درك عالقهمندي پدر به زمين آبا
و اجدادياش است و قصد ترك آن منطقه را دارد .كاوه كه توان دل كندن از زمين آبا و اجدادي،
خاطرات همسر كشته شدهاش سوما ،و دوستان شهيدش را ندارد ،بين ماندن در آنجا و رفتن همراه
دخترش در ترديد و دودلي بهسر ميبرد.
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 .126وليئيمحمدآبادي ،قربان .حکايتني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي
(دفتر چهارم) .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 96 ،1391 ،ص ،جيبي

مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :بازنويسي داستان ،مثنوي معنوي ،مولوي ،داستان ايراني

چكيده :اين کتاب دفتر چهارم از مجموعه بازنويسي داستانهاي منظوم است و به تلخيص و بازنويسي
چند داستان مثنوي معنوي به نثر اختصاص دارد .مثنوي معنوي اثر جاللالدين محمدبن محمدمولوي
است و نسخهاي از آن به تصحيح رينولد نيکلسون پايه اصلي بازنويسي بوده است .اين مجموعه با
هدف شناساندن متون کهن ادبي و آشنا و عالقهمند کردن مخاطب به پيشينه داستاننويسي و آثار
ادبي فارسي تهيه شده است.

تني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي
 .127وليئيمحمدآبادي ،قربان .حكاي 
(دفتر اول) .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 102 ،1391 ،ص ،جيبي

مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :بازنويسي داستان منظوم ،مثنوي معنوي ،مولوي ،داستان ايراني

چكيده :جلد دوازدهم از مجموعه «بازنويسي داستانهاي منظوم» ،و «دفتر اول از تلخيص و
بازنويسي حكايت ني» به داستانهاي معنوي ،اثر جاللالدين محمد بن محمد بلخي اختصاص دارد.
اين داستانها به نثر و با عنوانهاي «بشنو از ني»« ،خليفه و ليلي»« ،پير جنگي»« ،گلستان آتش»،
«نحوي و كشتيبان»« ،شير و گرگ و روباه» و ...به نگارش درآمدهاند.

 .128وليئيمحمدآبادي ،قربان .حکايتني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي
(دفتر پنجم) .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 112 ،1393 ،ص ،جيبي

مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :بازنويسي مثنوي معنوي ،داستان ايراني

چكيده :جلد شانزدهم از مجموعه «بازنويسي داستانهاي منظوم» ،دربردارنده داستانهايي از «مثنوي
معنوي» اثر جاللالدين محمد بن محمد مولوي به نثر است .اين جلد ،دفتر پنجم از تلخيص و
بازنويسي «حكايت ني» و حاوي داستانهايي با اين عنوانهاست« :چهار صفت آدمي»« ،عاشق
پاكباز»« ،آفرينش آدم»« ،يگانگي»« ،عبرت»« ،در جستوجوي انسان»« ،پيكار نفساني»« ،گوهر
سلطاني» ،و ....اين داستانها به نثر و با هدف عالقهمند كردن مخاطب ،بهخصوص نوجوانان ،به مطالعه
و نشان دادن حكمتهاي اخالقي در متون كهن ادبي تهيه شده است.
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 .129وليئيمحمدآبادي ،قربان .حکايت ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي
معنوي(دفتر دوم) .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :بازنويسی ،مثنوي معنوي ،داستان ايراني
چكيده :اين جلد از مجموعه «بازنويسي داستانهاي منظوم» ،دفتر دوم از تلخيص و بازنويسي
«حكايت ني» از داستانهاي «مثنوي معنوي» ،اثر جاللالدين محمد بلخي معروف به مولوي است.
عنوانهاي داستانها عبارتند از« :خيال هالل»« ،دزدي مار»« ،با ِز گريزان»« ،كودك حلوافروش»،
«مفلس و طمعكار»« ،امتحان پادشاه»؛ و ...اين داستانها به نثر و براي ايجاد انگيزه و اشتياق مطالعه
در نوجوانان و آشنا كردن آنها با متون كهن ادبي و حكمتهاي نهفته در آنها نگارش يافتهاند.

 .130وليئيمحمدآبادي ،قربان .حکايت ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي
معنوي (دفتر سوم) .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 86 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :بازنويسي داستان ،مثنوي معنوي ،مولوي ،داستان ايراني
چكيده :اين اثر دفتر سوم از تلخيص و بازنويسي «حكايت ني» از داستانهاي «مثنوي معنوي»،
اثر جاللالدين محمد بلخي معروف به مولوي و جلد چهارم از مجموعه «بازنويسي داستانهاي
منظومه» است .اين داستانها به نثر و با عنوانهاي «لحن بالل»« ،مرد الزن»« ،مارگير و اژدهاي
افسرده»« ،طالب روزي حالل»« ،قصه زاهد كوهي»« ،گريختن عيسي(ع) از احمق»« ،درويش
راضي»« ،بيزره جنگيدن» ،و ...نوشته شدهاند.

 .131احمديان ،سكينه .نمايشنامه براي نوجوانان :حكمت گمشده مومن است .تهران :منادي
تربيت 64 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :نمايشنامه ،ادبيات نوجوانان ،بازنويسي مثنوي مولوي
چكيده« :حكمت گمشده مومن است» نمايشنامهاي است حاصل بازنويسي مثنوي مولوي (دفتر
دوم) با اين نامها «حكايت چهار هندو كه با يار خود جنگ ميكرد ...؛ قصد كردن غزان به كشتن
يك مردي تا آن دگري بترسد؛ كرامات ابراهيم ادهم قدساهلل سره بر لب دريا؛ جستن آن درخت
كه هر كه ميوه آن درخت خورد ،نميرد و  ...است».

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش /داستان 69
 .132احمديان ،سكينه .نمايشنامه براي نوجوانان :خار در گل ،خار دردل .تهران :منادي تربيت،
 36 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :نمايشنامه ادبيات نوجوانان ،داستان مثنوي ،بازنويسي ادبيات كهن
چكيده :كتاب حاضر حاوي نمايشنامه بازنويسي شدهاي از مثنوي مولوي (دفتر دوم) در سطح
دانشآموزان دبيرستاني است .در اين نمايشنامه صاحبخانهاي جلوي در خانه خود بوته خاري
ميكارد .بوته خار رشد ميكند و موجب آسيب به رهگذران ميشود .مردم شكايت نزد حاكم ميبرند.
حاكم به همراه دو جوان به نامهاي رضا و حسين نزد صاحبخانه ميآيد و مراودههاي آنان موجب
تحوالت عظيم در زندگي صاحبخانه ميشود.

 .133عسكريراد ،حسن .خاطراتي از شهيد رجايي :حديث جاودانگي .تهران :منادي
تربيت 208 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :زندگينامه ،تاريخ سياسي ايران ،تاريخ
چكيده :کتاب حاضر ،به سرگذشت محمدعلي رجايي (1360ـ  )1312اختصاص دارد .کتاب
خاطرات مستندي از بخشهاي گوناگون زندگي شهيد رجايي را ادامه داده و فعاليتها ،مبارزات،
خدمات و ايثارگريهاي ايشان را قبل از انقالب و بعد از آن بهطور مفصل شرح داده است .همچنين،
بخشي از خطابهها و سخنرانيهاي وي ،سجاياي اخالقي و نحوه به شهادت رسيدن او را بيان
داشته است.

 .134باباجاني ،علي .خاطرههاي خاكي :دلنوشتههايي براي جبهه و جنگ .تهران:
منادي تربيت 112 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :دلنوشته ،جنگ ايران و عراق ،دفاع مقدس ،ادبيات معاصر
چكيده« :خاطرههاي خاكي» دربردارنده مجموعه دلنوشتههايي كوتاه درباره «جنگ ايران و
عراق» ( )1367 1359است .در دل نوشته«بوی آن روز» میخوانیم« :جبهه جاي امكانات نيست.
جاي لباسهاي رنگارنگ هم نيست .مگر يك سنگر كوچك چهقدر گنجايش دارد تا همه چيز را در
خودش جا بدهد؟ فكرش را بكن! يك سرباز با اسلحه ،كولهپشتي ،پوتين و »...
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 .135آقايي قهرمانلو ،مهري .خدا! اجازه؟ :تمناي دلهاي پاك .تهران :نجواي دل،1393 ،
 72ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :دعاها ،مناجات ،فرهنگ اسالمي
چكيده :کتاب حاضر مجموعهاي از دستنوشتهها و درد دلهاي دانشآموزان مقطع متوسطه است
که در گفتوگوي خود با خدا نوشتهاند و بدون هيچ کم و کاست در اين کتاب درج شده است .اين
نوشتهها جنبه آسيبشناسانه دارد و ميتواند فرصتهاي مطالعاتي در حوزه تعليم و تربيت کودکان
و نوجوانان را فراهم آورد.

 .136پورقربان ،زهرا .خط قرمز .تهران :سوره سبز 48 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستان واقعي ،شهيدان ،گروههاي امداد
چكيده :در اين جلد چند داستان كوتاه و واقعي از گروههاي امداد ،بهداشت و درمان درباره دفاع
مقدس و دستاوردها و تجارب آن دوران نقل شده است .در بخشي از داستان تو يه سقايي آمده
است« :هنوز لب مجروح از آب تر نشده بود كه صداي انفجاري ساختمان بهداري را لرزاند و صداي
آژير .آمبوالنس از دور و نزديك ريخت توي بهداري ...در عقب آمبوالنس را كه باز كرد ،صداي
ناله و درد ريخت روي زمين».

 .137آذرنگ ،حميدرضا .خنکاي ختم خاطره .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 56،1391،ص،
رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،نمايشنامه ،داستانهاي دفاع مقدس ،خاطرات شهيدان
چكيده« :خنکاي ختم خاطره» از مجموعه «روايت ديگر» ،دربردارنده نمايشنامههاي درباره
جنگ است .در اين نمايشنامه يوسف رزمندهاي است که جسدش در سالهاي بعد از پايان جنگ
از زير خروارها خاک پيدا ميشود .معجزهاي رخ ميدهد و قلب او به کار ميافتد .مرداني که او را پيدا
توجوي هويت او و خانوادهاش ميپردازند و با صحنهها و ماجراهاي باور نکردني
ميکنند ،به جس 
مواجه ميشوند.
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 .138ناصري ،علي .خواب گمشده مراد .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه94 ،1392 ،
ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين داستان مراد نوجواني است كه شبي خواب يك زيارتگاهي را با گلدستهها ،محراب و
گنبد ،و پرندگان باالي آن ميبيند ،او براي يافتن زيارتگاهي كه در خواب ديده است ،همراه خالهاش
نرگس به سوي اصفهان حركت ميكند .در راه آن دو با نقاش ماهري ،يك شعبده باز ،مرد آبلهرو
و خادمي مواجه ميشوند و اتفاقاتي كه برايشان رخ ميدهد ،آنها را به تفكر و كسب تجربههاي
خاص ميرساند.

 .139حبيبي ،مجتبي .خوابهاي دنبالهدار .تهران :سوره سبز 48 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان واقعي ،جنگ تحميلي ،شهيدان
چكيده :جلد سوم از مجموعه «حديث ماندگاري» با موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران به
چند داستان كوتاه و واقعي از شهيد سرباز يوسف حيدري درباره هشت سال دفاع مقدس و تجارب،
دستاوردها ،رنجها و مشكالت آن دوران و بعد از آن اختصاص دارد.

 .140علي شاهرودي ،فروغ .خودت را بكش باال .تهران :نسل نو انديش 48 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :معناي زندگي ،ادبيات كودكان ،داستان تخيلي
چكيده :كتاب حاضر يكي از كتابهاي مجموعه «من و كيميا» است و نويسنده در آن ميكوشد
معناي زندگي را با كودكان در ميان بگذارد .در اين داستان ،دم جنبانك پرنده كوچكي است كه
خسته و دلزده از جنگل به باغچهاي ميآيد .او به دنبال حقيقت و معناي زندگي ميگردد .او در
گفتوگو با گلها و گياهان و درختان باغچه كه هركدام زندگي را بهگونهاي متفاوت درك كردهاند،
به حقايق بسياري درباره زندگي دست مييابد.
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 .141پم مونوز ،رايان .خيالباف .ريحانه عبدي .تهران :منظومه خرد 240 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي
چكيده :کتاب «خيالباف» داستاني تخيلي است که بر اساس اتفاقهاي روزگار کودکي و نوجواني
پابلونرودا ،يکي از شاعران بزرگ قرن بيستم و برنده جايزه نوبل نگاشته است .در بخشي از داستان
ميخوانيم« :و کتابها از روي پرچينها سفر کردند و ...و از روي پلها رد شدند و ...و از مرزها
گذشتند ،از قارهاي به قاره ديگر رفتند ،تا او هزاران هديه را از سوراخ پرچين به هزاران انسان در
گوشه گوشه جهان هديه کند».

 .142خسرواني ،زهره .داستان دستان .تهران :باد 104 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي شاهنامه
چكيده :جلد چهارم از مجموعه «داستانهاي شاهنامه» اثر ابوالقاسم فردوسي ( 329 -416هـ .ق)
است .در اين داستان ،ماجراي زندگي دستان ،پسر پهلوان سام بازگو شده است .پهلوان سام ،صاحب
پسري با موهاي سپيد ميشود .او كه اين موضوع را سبب بيآبرويي ميداند ،دستور بردن دستان را
به كوه البرز صادر ميكند .طي ماجراهايي ،دستان زنده ميماند ،بزرگ ميشود و بعدها يار سيمرغ
و مددكار جهان پهلوان رستم ميشود.

 .143عابدي شاهرودي ،محمدرضا .داستانواره شيطان و رازهاي هزارساله .تهران :كانون
انديشه جوان 128 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان کوتاه ،داستان تاريخي ،قصص قرآن ،آدم و حوا ،ادبيات نوجوانان
چكيده :کتاب حاضر بهنام «شيطان و رازهاي هزارساله ،بازآفريني داستان رشک حسد شيطان
به آدم و مطرود شدن اوست .اين مجموعه در سه داستان کوتاه ،اين ماجرا را در زمان و مکاني
ديگر به رشته تحرير درآورده است .کتاب با زبان داستاني به ارائ ه الگويي از شيطان که در روايت
و احاديث اسالمي آمده و همچنين به تصوير کشيدن راهکارهاي رخن ه شيطاني در شخصيتهاي
گوناگون ميپردازد.
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 .144آلن پو ،ادگار .داستانهاي ارواح .نيكي خوگر .تهران :مهاجر 152 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان کوتاه ،داستان ترسناک ،ادبيات کودکان و نوجوانان ،ادبيات جهان
چكيده :کتاب حاضر ،دربردارنده مجموعه داستانهاي کوتاه با موضوع ارواح ،از ادگار آلن پو،
گي دومو پارسان ،چارلز ديکنز ،کنورت هامسون و  ...است .در داستان «پيراهن روح» ،شين دختر
جسوري است که بهخاطر شرطبندي به قبرستاني ميرود تا مدرکي از قبر بياورد .او در قبرستان
روحي را با پيراهن ميبيند .پيراهن را بهعنوان مدرک ميبرد .بعد از سه روز ،روح به سراغ شين
ميآيد و پيراهنش را طلب ميکند .شين توجه نميکند .روح او را به مرگ تهديد ميکند و بهوعده
خود عمل ميکند.

 .145كريستي ،آگاتا .داستانهاي پليسي .نيكي خوگر .تهران :مهاجر 152 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان کوتاه ،داستان پليسي ،ادبيات نوجوانان ،مطالعه و سرگرمي
چكيده :کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستانهاي کوتاه براي نوجوانان با موضوع پليسي از
نويسندگان مشهوري چون آگاتا کريستي ،چارلز ديکنز ،گي دو موپاسان ،کنوت هامسون و  ...است.
در داستان مکر و حيله ،رئيس چارلي ويلد به همراه گروهبان ويت چقم براي دستگيري جيببرها
آماده هستند .جيببرها هر سال در ميدان مسابقه در «اپزوم» اقدام به سرقت ميکنند.

 .146حقيقي ،مريم .داستانهايي از ادبيات كهن :داستانهاي شاهنامه .تهران :گوهر
انديشه 200 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،بازنويسي شاهنامه فردوسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر ،از مجموعه «داستانهايي از ادبيات كهن» ،حاوي داستانهايي برگرفته از
«شاهنامه فردوسي» است .در داستان نخستين پادشاه جهان ماجراي انتخاب اولين پادشاه زمين،
كيومرث نيكنهاد ،خلق اهريمن براي رشد توانايي و پرورش استعدادهاي دروني انسان ،جنگ بين
فرزند اهريمن و پسر كيومرث ،سيامك ،كشته شدن سيامك و به پادشاهي رسيدن نوه كيومرث،
هوشنگ ،و گسترش تجربه و دانش كشاورزي انسان آورده شده است.
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 .147اسكات ،والتر .داستانهاي وحشتناك .نيكي خوگر .تهران :مهاجر 152 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،داستان ترسناك ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات جهان
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستانهاي كوتاه براي نوجوانان با موضوعهاي
وحشتناك است .روزگاري در يكي از كوههاي ژاپن در دهكده كوچكي دو هيزمشكن به نامهاي
ميگي و اهيرادي زندگي ميكردند .در صورت هر دوي آنها غده زشتي وجود داشت .ميگي صبور
بود و شكايت نميكرد ،اما هيداري حسود و بيصبر بود .شبي ميگي و در شبهاي ديگر هيداري با
موجودات عجيب و غريبي مواجه ميشوند و حوادث غيرقابل باوري براي آنها رخ ميدهد.

 .148معراجيپور ،محبوبه .دانشآمو ز شهيدميترا(زينب ) كمايي .تهران :آرمان براثا،1393 ،
 88ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :شهيدان زن ،تاريخ معاصر ،ايران ،خاطرات شهيدان ،منافقين
چكيده :كتاب حاضر به شرح خاطرات دانشآموز شهيد ،ميترا (زينب) كمايي (1347ـ )1361اختصاص
دارد كه در مبارزه با منافقين ترور شده است .كتاب با هدف آشنا كردن نسل جوان با حماسهها
و رشادتهاي بانوان در دوران انقالب و دفاع مقدس و زنده نگه داشتن ياد و خاطره آنها نوشته
شده است.

 .149راجي كاشاني ،سهيال .دختري پشت خط .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،1392 ،
 120ص ،رقعی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،ادبيات نوجوانان ،آموزههاي ديني
چكيده :جلد اول از مجموعه «چشمههايي بهسوي خورشيد» دربردارنده داستاني آموزنده ،برگرفته
از مضامين نهجالبالغه است .در اين داستان ،حاج كريم مردي با ايمان است .او دو دختر جوان
به نامهاي سحر و ساره دارد كه تا حدودي نسبت به آنها بيتفاوت است .وقتي ساره براي
يك روز غيبت ميكند ،افكار ناخوشايندي به ذهن حاج كريم خطور ميكند كه براي او خاطره
فراموشنشدني بهوجود ميآورد.

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش /داستان 75
 .150احمدي ،احمدرضا .در اين خانه براي هميشه ماندم .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 54 ،1391 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،رويا ،تخيل
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني تخيلي براي كودكان و نوجوانان است .موضوع
اصلي اين داستان «رويا» است .نويسنده در اين اثر ،با نثري ساده و روان ميان مخاطب و رويا ارتباط
برقرار ميکند و با تصاويري ملموس ،جايگاه هميشگي رويا را در زندگي انسان ترسيم ميکند.
مطالب در سه فصل تنظيم شده و در هر فصل مرحلهاي از انديشه نويسنده بيان شده است.

 .151توكلي ،زهير .در پردههاي راز :تلخيص و بازنويسي اسرارنامه عطار نيشابوري.
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 86 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :شعر عرفاني ،بازنويسي داستانهاي منظوم ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر جلد دهم از مجموعه «بازنويسي داستانهاي منظوم» ،است .در اين اثر
حكايات «اسرارنامه» اثر محمد بن ابراهيم عطار (عطار نيشابوري) بازنويسي و تلخيص شده است.
در يكي از حكايتها ميخوانيم« :يكي از ديوانهاي پرسيد :كار و بار اين جهان چيست و اين خلق
كياند و كداماند و بر چياند؟ گفت :دوغي است كه مشتي مگس بر سر آن غوغا ميكنند».

 .152ژولي ،دومينيك .در جريان انقالب فرانسه :دفتر خاطرات لوييز مدرهاك .شيدا
الجوردي .تهران :محراب قلم كتابهاي مهتاب 136 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :انقالب فرانسه ،آموزش تاريخ ،داستان تاريخي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين كتاب دربردارندهمجموعهاي از يادداشتها و خاطرات كساني است كه در سالهاي
 1789تا  1799در فرانسه زندگي ميكرده اند و شاهد چگونگي حادثهها ،انقالبها و ظهور سقوط
امپراتوريها بودند .شخصيت اصلي داستان لوئيز مدره است كه به تازگي در خياط خانهاي مشهور
در پاريس مشغول كار شده و جزو اولين شاهدان جنبش انقالبيها در دو سال نخست انقالب فرانسه
و تظاهرات آنها برضد پادشاه و دربار فرانسه است ،خاطرات خود را در اين كتاب بازگو ميكند.
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 .153مينز ،استفان .دردسر .نسترن ظهيري .تهران :پيدايش 72 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،داستان انگليسي ،ادبيات نوجوانان
ب و نقص باشد .او كتابي پيدا ميكند كه در آن دكتر
چكيده :ميلو پسري است كه ميخواهد بيعي 
پينكوتون سيلورفيش ادعا كرده است متخصص بيعيبو نقص كردن آدمهاست .ميلو در پي
اجراي دستورات مطرح شده از سوي دكتر درگير ماجراهاي فراوان ميشود.

 .154توكلي ،زهير .دردنامه سالک فکرت :تلخيص و بازنويسي مصيبتنامه عطار
نيشابوري .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 208 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات فارسي ،داستانهاي عرفاني
چكيده :در اين اثر ،مصيبتنامه عطار نيشابوري بازنويسي و تلخيص شده است .در هر بخش
خالصهاي از هر مقاله کتاب با نثر ساده امروزي و با اشاراتي به شواهد ابيات همراه با تفاسير و
توضيحات ارائه شده است.

 .155شرفخانلو ،حسين .درضيه :شهيد علي شرفخانلو به روايت مادر .تهران :روايت فتح،
 88 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان ،تاريخ معاصر ايران ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين جلد از مجموعه «مادران» ،دربردارنده برگزيده خاطرات شهيد علي شرفخانلو (1362ـ
 )1338در ابعاد مختلف زندگي است كه از زبان مادر ايشان روايت شده است .در پايان كتاب
تصويرهاي مستندي از شهيد گنجانده شده است.
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 .156حيدري ،يعقوب .دريانوردي با دوچرخه .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه،1392 ،
 88ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،اقيانوس و دريا ،جانوران دريايي ،دريانوردي
چكيده :نويسنده در اين اثر به كمك تجربه و مطالعه و با همكاري عدهاي از دريانوردان ،مخاطب
نوجوانها را با اقيانوسها ،درياها ،آبها و شگفتيهاي آنها ،كشتيها ،جانوران دريايي ،دريانوردان،
برخي شخصيتهاي شگفتانگيز ،خطرات ،جذابيتها و  ...آشنا ميكند.

 .157صامتي ،مرثا .دستنوشته نيمسوخته :براساس زندگي شاه عباس صفوي.
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تاريخي ،تاريخ
چكيده :کتاب حاضر ،جلد سيزدهم از مجموعه «سرداران ايران» است که در آن در قالب داستان،
شرح زندگي شاه عباس اول صفوي ( 978-1038ه .ق ) اقدامات وي در مقابل عثمانيها و ديگر
دشمنان ايران زمين ،و همچنين گسترش و بسط مذهب تشيع و ...بيان شده است.

 .158شجاعي ،مريم .دسيسه .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 152 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :جلد چهارم از مجموعه «چشمههايي بهسوي خورشيد» داستاني اجتماعي را روايت ميكند.
صابر جواني است كه آرزو دارد به سرعت پولدار شود .اين آرزو ابتدا باعث ميشود كه او خالفهاي
كوچكي انجام دهد ،اما طمع و زيادهخواهي او را به بيراهه ميكشاند.
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 .159گرگوري ،كريستيانا .دفتر خاطرات كلئوپاترا دختر نيل .مهناز عسگري .تهران:
محراب قلم كتابهاي مهتاب 176 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :آموزش تاريخ ،ادبيات نوجوانان ،ملكه مصر ،داستان تاريخي
چكيده :كتاب حاضر ،يكي از كتابهاي مجموعه «دفتر خاطرات» است و دربردارنده يادداشتهاي
شخصي كساني است كه در طول تاريخ نقشي ايفا كردهاند يا شاهد حوادث مهمي بودهاند .يادداشتها و
خاطرات چگونگي جنگها ،انقالبها ،ظهور و سقوط امپراتوريها و رخ دادن حوادث كوچك و بزرگ
روزگاران دور و نزديك را با زباني ساده و روان براي كودكان و نوجوانان شرح ميدهند.

 .160حسني هنزايي ،وحيد .دفترنويس امير :براساس زندگي اميرکبير .تهران :اميرکبير:
کتابهاي جيبي 128 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :سياستمداران ،ايران ،سرگذشتنامهها ،قاجاريه
چكيده :جلد دوم از مجموعه «نامداران تاريخ» به شرح زندگي پر فراز و نشيب تقي اميرکبير
( 1268-1120ه.ق) ،صدراعظم ناصرالدينشاه قاجار ،اختصاص دارد .در اين جلد راوي داستان،
ميرزا هاشم آقا ،دفترنويس اميرکبير است که فعاليتها ،احواالت ،اقدامات نظامي و سياسي ،تدبيرات
امير ،اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن دوران را به تصوير کشيده است.

 .161آقايي قهرمانلو ،مهري .دلم ميخواست .تهران :نجواي دل 171 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :راهو رسم زندگي ،كلمات قصار ،ويژگيهاي نوجوانان
چكيده :اين جلد از مجموعه «از گلوي كوچك او» دربردارنده نظرات و خواستههاي جمعي از
دانشآموزان دبيرستاني درباره موضوعاتي از قبيل عشق ،خواستهها و آرزوها ،تالش ،محبت ،گناه،
هديه ،اعتماد و ...است .هدف از جمعآوري اين مجموعه شناخت بهتر دانشآموزان نوجوان و آگاهي
از خواستهها ،نيازها و احساسات آنها براي برقراري ارتباط بهتر با آنهاست.
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 .162معظمي ،ابراهيم .دو قدم تا ماه روايتي از زندگي و شهادت معلم و سردار
شهيد عليرضا حاجيبابايي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان218 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :سرگدشتنامهها ،شهدا ،جنگ
چكيده :کتاب حاضر ،با موضوع جنگ ايران و عراق (1359ـ )1367به سرگذشتنامه معلم و سردار
ي بابايي» اختصاص دارد .در اين اثر ،ابعاد زندگي شهيد ،از کودکي و نوجواني
شهيد «عليرضا حاج 
و اشتغال به کار معلمي ،فعاليتهاي ايشان در براندازي رژيم پهلوي ،حضور در جبهههاي جنگ و
نحوه به شهادت رسيدن ايشان براساس خاطرات شهيد و از زبان راويان مختلف روايت شده است.

 .163زنوزيجاللي ،فيروز .دوشنبههاي دوستداشتني .تهران :خانه کتاب156 ،1391 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :مجموعه داستان كوتاه ،ادبيات فارسي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستانهاي كوتاه با موضوعات مختلف از نويسندگان ايراني
است .سحر دختر جوان و شاغلي است كه مثل عمهاش كه تنها زندگي ميكند ،ميخواهد زندگي مجردي
و مستقلي داشته باشد .او تمام وسايل خود را در چمداني ميگذارد و چمدان در دست منتظر خودروي آژانس
ميشود .او عليرغم ترديدها و ترسهاي خود ،در حاليكه سخت درگير نگرانيهاي پدر و مادر و دلتنگيها
و انتظارات آنهاست ،بهسوي عملي كردن تصميم خود ميرود و آنها را تنها ميگذارد.

 .164مظلومي ،فاروق .دهکده زرد .تهران :نقش و نگار 128 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،ادبيات فارسي
چكيده :نويسنده اين كتاب ،فاروق مظلومي كه سالها بهكار نقشهبرداري مشغول بوده ،روزي طي
اتفاقاتي ،نقش بازي در فيلم كارگردانی را قبول ميكند .كارگردان افسرده همراه گروه فيلمبرداري
خود وارد روستايي ميشوند كه پر از گلهاي آفتابگردان است .كارگردان افسرده كه تازه از
آسايشگاه رواني مرخص شده ،با ديدن گلهاي آفتابگردان و توجه خانمي ،به زندگي باز ميگردد.
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 .165گلدينگ ،جوليا .راز سيرونها .پيمان اسماعيليان .تهران :قدياني 512 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،ادبيات نوجوانان ،مطالعه و سرگرمي
چكيده :جلد اول از مجموعه «همدمها» به نام «سيرنها» دربردارنده داستاني تخيلي براي
نوجوانان است .کالروو نيرويي پليد ،اسطورهاي و قديمي است .او در پي بسيج سپاهي از مخلوقات
براي نابودي انجمن مخفي حمايت از مخلوقات اسطورهاي و محو نژاد بشر است .در اين ميان
«کاني» دختري است داراي چشماني با رنگي متفاوت و نيرويي غريب که توانسته است با حيوانات
ارتباط برقرار کند .او با دريافتن راز کالروو و همدستانش ،بايد بتواند راه آنها را ببندد و در برابر هجوم
نيروهاي پليدي مقاومت کند.

ي ماني .تهران :چكه 188 ،1393 ،ص ،رقعي
 .166مشقي ،فاطمه .اتاق تجربه :رازنقاشيها 
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،ادبيات فارسي ،داستانهاي تخيلي
چكيده :کتاب پيش رو داستاني تخيلي از سري داستانهاي سحرکننده را در بر دارد که مخاطب
را از زمان و مکان جدا ميکند و به عالم خيال ميبرد .زبان اثر ساده و قابل فهم براي گروه سني
نوجوانان است .آدمهاي قصه رازآلود نقاشي ماني روزها اسيرند و نميتوانند جايي بروند .اما همين
که خورشيد غروب ميکند ،آنها هم آزاد ميشوند.

 .167انصاريان ،معصومه .راهنماي شيوههاي نقد ادبي مجموعه ادبيات كودك .تهران:
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 64 ،1392 ،ص ،وزیری
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :نقد ادبي ،شيوهها ،انواع ادبي
چكيده :کتاب حاضر با هدف معرفي شيوههايي از نقد ادبي که در حوزه ادبيات کودک و نوجوان
رواج بيشتري دارند ،تأليف شده است .اين اثر براي مطالعه کتابداران ،آموزگاران ،والدين و مربيان
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و افراد عالقمند به اين حوزه تأليف شده است .محورهاي
مورد بحث در اين کتاب عبارتند از :اصول و مباني نقد ،کاربرد اصطالحات و مفاهيم نقد ادبي،
چکيدهنويسي ،انواع نقد ،زبان نقد و....
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 .168اميدي ،فاطمه .رسم بردباري پيرامون صبر و بردباري و حالليت طلبيدن .تهران:
منادي تربيت 218 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،وصيتنامهها ،صبر و بردباري
چكيده :دفتر دهم از مجموعه «گزیده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي» ،با موضوع جنگ
تحميلي عراق عليه ايران ،دربردارنده وصاياي جمعي از شهيدان پيرامون موضوع صبر و بردباري و
حالليت طلبيدن است.

 .169اميدي ،فاطمه .رسم پايداري پيرامون جبهه و جهاد و حفظ كياناسالمي .تهران:
منادي تربيت 222 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :رسم پايداري» دفتر چهارم از مجموعه «گزيده موضوعي وصيتنامهشهداي فرهنگي
دفتر دهگانه شهداي فرهنگي»است .اين جلد دربردارنده وصيتنامه شهداي فرهنگي در جنگ
تحميلي عراق عليه ايران پيرامون موضوع جبهه و جهاد و حفظ كيان اسالمي است.

 .170اميدي ،فاطمه .رسم دوستي پيرامون سخناني با جوانان ،مسئولين و ملت .تهران:
منادي تربيت 272 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :رسم دوستي» دفتر ششم از مجموعه «گزیده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي
فرهنگي در جنگ
دفتر دهگانه شهداي فرهنگي» است .اين جلد حاوي وصيتنامههاي شهداي
ِ
خطاب به جوانان ،مسئوالن و ملت براي هوشياري در زمينههاي ديانت و اسالم ،سياست و انقالب،
و مسئوليتها و ...است.
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 .171اميدي ،فاطمه .رسوالن آشنا توصيه به فرهنگيان و دانشآموزان .تهران :منادي
تربيت 140 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :رسوالن آشنا» دفتر پنجم از مجموعه «گزیده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي
دفتر دهگانه شهداي فرهنگي» است .اين جلد حاوي وصيتنامههاي شهداي فرهنگي در جنگ
خطاب به فرهنگيان و دانشآموزان براي همدلي و همراهي با رهبري و هوشياري آنها درباره
ديانت و سياست و ...است.

 .172آرين ،آرمان .آينده كهن :روايت شب دوم .تهران :زعفران 186 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تاريخي ،قصص قرآن ،پيامبران ،ادبيات کودکان و نوجوانان
چكيده :اين کتاب جلد دوم از سهگانه «آينده کهن» دربردارنده داستاني بلند و به هم پيوسته است.
در اين جلد فرمانرواي غافل که در شبي بيرون از کاخ توسط بازرگان پيري با آفرينش و پيامبران
آشنا ميشود ،براي دومين روز به بيرون کاخ ميرود و با شنيدن روايت بازرگان پير که خود از زبان
جنيان شنيده است ،با حضرت موسي ،فرعون و ستمهايش ،يعقوب ،داود ،سليمان ،يونس و ...آشنا
مي شود ،از حوادث زندگي آنها اطالع مييابد و پي به حقايق بسياري ميبرد.

 .173آرين ،آرمان .آينده كهن :روايت شب نخست .تهران :زعفران 192 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تاريخي ،قصص قرآن ،پيامبران ،ادبيات کودکان و نوجوانان
چكيده :کتاب حاضر جلد اول از سهگان ه «آينده کهن» و دربردارن ده داستاني بلند و به هم پيوسته
است .در اين جلد فرمانرواي غافل ،سالها در بيخبري از اوضاع شهر و ستمهاي افرادش بر مردم،
شبي به بيرون کاخ ميرود و با بازرگان پيري مواجه ميشود .بازرگان ضمن نشان دادن اوضاع
نابسامان شهر ،داستان خود و برخوردش را با جنهايي بهنامهاي طلمش ،ساروخ ،شمهاروش،
سعصيائيل و ...براي فرمانروا شرح میدهد و او را با حقايق بسياري آشنا ميکند.
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 .174آرين ،آرمان .آينده كهن :روايت شب واپسين .تهران :زعفران 200 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تاريخي ،قصص قرآن ،پيامبران ،ادبيات کودکان و نوجوانان
چكيده« :روايت واپسين» جلد سوم از سهگانه «آينده کهن» ،دربردارنده داستاني بلند و به
همپيوسته است .در اين جلد فرمانرواي آگاه شده از غفلت خود ،با عبرت گرفتن از زندگاني پيامبران
که توسط بازرگان پير روايت شده ،براي سومين شب از کاخ بيرون ميرود .او توسط روايتهاي تازه
بازرگاني که خود از زبان جنيان شنيده است ،با حضرت مريم ،يحيي ،عيسي ،محمد(ص) ،حضرت
علي(ع)آشنا ميشود ،از حوادث دوران اين شخصيتهاي برجسته آگاهي مييابد و به غفلت خود،
چاپلوسي اطرافيان و حوادث بسياري پي ميبرد.

 .175مسعودي ريحان ،غالمحسين .روباه و کدخدا .تهران :آشنايي 32 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوانان ،مكر و حيله
چكيده :در اين داستان ،روباهي مكار هر روزي تصميم ميگيرد با نقشهاي اعتماد مردم ده و
سگها را جلب كند .در اين نقشه ،از گرگي استفاده ميكند و با رسوا كردن گرگي و جلب اعتماد
مردم ،ب ه عنوان روباه قهرمان در خانه كدخدا زندگي ميكند .او با نقشه و وعده دادن به سگها،
آنها را طرفدار خود ميكند ،اما طولي نميكشد كه گرگي براي انتقام از روباه ميآيد و مسير زندگي
روباه را تغيير ميدهد و او را به سزاي عملش ميرساند.

 .176جعفري ،ليال .روز تاريک .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 120 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات دفاع مقدس ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :روز تاريك» از مجموعه «روايت ديگر» دربردارنده داستاني با موضوع جنگ و دوران
دفاع مقدس است .در اين داستان ،مهين دانشجويي است كه براي تحقيق خود ،زندگينامه تيمسار
فالحي را انتخاب ميكند .تيمسار فالحي شخصي متدين و مذهبي است كه بهدليل اعتقادات
مذهبي از نظر ضداطالعات ارتش ،افسري مظنون شمرده ميشود و به همين دليل او را از كار
بازنشسته ميكنند .بعدها با تالشهاي سرلشكر قرني (رئيس ستاد مشترك ارتش) و با موافقت
«شوراي عالي انقالب اسالمي» بهكار برگردانده و به فرماندهي نيروي زميني منصوب ميشود.
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 .177عبدي ،عباس .رمان نوجوان امروز :روز نهنگ .تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 200 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :رمان ،جريان سيال ذهن ،جنگ
چكيده :کتاب حاضر ،رماني فارسي با زباني ساده و روان براي نوجوانان است .داستان از منظر راوي
اول شخص و از زبان پسر نوجواني در قشم روايت ميشود .جزئيات کافي و بيان توصيفات مکاني
و همچنين استفاده از جريان سيال ذهن از ويژگيهاي اين داستان است.

 .178جعفري ،محمدعلي .ساختمان :دوکوهه .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،1392 ،
 112ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ ایران و عراق ،داستانهاي دفاع مقدس ،خاطرات رزمندگان
چكيده :اين کتاب دربردارنده روايتي داستانواره از رخدادهاي دوران دفاع مقدس است .در اين
داستان بيژن ،عباس و آسيد رسول رزمندگاني هستند که در دزفول به دفاع از مرز وبوم مشغولاند.
آنها آنچه را که ميبينند ،روايت ميکنند؛ از تشکيل تيپ  27محمدرسولاهلل و جنگ در دو کوهه
نزديک دزفول گرفته تا پذيرش قطعنامه صلح و. ...

 .179صادقنيا ،محسن .سالهاست كه ديگر باران نميبارد .تهران :سوره سبز،1393 ،
 70ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان ،مشکالت زندگي ،ادبيات فارسي
چكيده« :بيبي» پيرزني بيمار و تنهاست .او که از خانوادهای ثروتمند است ،فرزندان و نوههايي
دارد که گاهگاهي به ديدارش ميآيند .برخالف ظاهرسازيها ،هر کدام از بچهها و نوههاي بيبي
مشکالت شخصي و خانوادگي خاص خود را دارند .بيبي در حاليکه توصيههايي براي رفع
مشکالت آنها به پسر خود ميکند ،از دنيا ميرود.
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 .180رزاقزداه ،لعيا .ستاري به روايت همسر شهيد .تهران :روايت فتح 104 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ،زندگينامهها ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده :اين كتاب به شرح زندگي شهيد «منصور ستاري» ( )1327 1373ميپردازد كه از زبان
همسر ايشان روايت شده است .در اين روايت زندگي شهيد از ابعاد مختلف ،حضور در جبهه و جنگ
و عمليات مختلف ،خدمات برجسته ،سجاياي اخالقي ،نحوه شهادت و  ...بيان شده است.

 .181اصالني ،محمدرضا .ستوده در آسمانها و زمين .تهران :كتاب ابرار 296 ،1393 ،ص،
رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :زندگينامه ،حضرت محمد (ص) ،پيامبران ،تاريخ اسالم
چكيده :كتاب حاضر به سرگذشت محمد (ص) پيامبر اسالم اختصاص دارد كه در سه بخش با
عنوانهاي «والدت تا بعثت»« ،بعثت تا هجرت» و «هجرت تا وفات» بيان شده است .در اين
سه بخش ابعاد تربيتي ،فرهنگي ،سبك زندگي ،تاريخچه سياسي و اجتماعي ،مشكالت دعوت به
يكتاپرستي ،جنگ ،حوادث مهم زندگي ،مخالفان و موافقان ،و وفات پيامبر (ص) به طور مفصل براي
آشنايي مخاطب با شخصيت پيامبر(ص) و ابعاد زندگي ايشان بازگو شده است.

 .182شريعتي ،محمد .سفر در آينه :صد حكايت از منطقالطير عطار نيشابوري .تهران:
منادي تربيت 112 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :حكايت ،ادبيات فارسي
چكيده :كتاب حاضر برگزیده صد حكايت از «منطقالطير»عطار نيشابوري به تصحيح دكتر رضا
حكايت «ميوه تلخ» ،غالمي ميوهاي از دست پادشاه ميگيرد .او آن ميوه
شفيعي كدكني است .در
ِ
تلخ را با لذت ميخورد .پادشاه بعد از فهميدن تلخي ميوه ،پي به قدرشناسي و معرفت غالم ميبرد.
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.183وليئيمحمدآبادي ،قربان.سفرنامهمرغانعشق:تلخيصوبازنويسيمنطقالطير
عطار نيشابوري .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 96 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات فارسي ،داستانهاي عرفاني
چكيده :نخستين گام براي نزديک شدن به گنجينه پربار ادبيات کهن فارسي ،شناساندن آن به
مخاطب عام است تا انگيزه الزم براي مطالعه اين آثار در ميان خوانندگان غيرمتخصص بوجود آيد.
در کتاب پيش رو منظومه منطقالطير عطار نيشابوري با زباني ساده و امروزي بازنويسي و تلخيص
شده است .عالوه بر جملههاي منثور ،اشارههايي نيز به بعضي ابيات و شواهد منظوم در کتاب درج
شده است.

 .184نوستلينگر ،كريستينه .سوسك طاليي پرواز كن .آيدا علوي .تهران :پيدايش،1393 ،
 348ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان آلماني ،ادبيات نوجوانان ،جنگ جهاني دوم ،دوستي ،انسانيت
چكيده :اين داستان ماجراهاي مردم شهر «باروتي» در وين را شرح ميدهد؛ مردمانی كه جنگ و
خشونت جنگ جهاني دوم را شاهد هستند .محور داستان ماجراي دوستي دختركي نهساله با كومن،
سرآشپز و سرباز روسي است .اين دوستي عجيب در ميان جنگ و وحشيگري تصويري از دوستي
و انسانيت ارائه ميدهد.

 .185دوما ،الكساندر .سه تفنگدار .سيدهآرام رضوي ،جالل چاووشي زاهد .تهران :آبشن،1393 ،
 136ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي انگليسي ،داستان مصور ،ادبيات نوجوانان
چكيده :داستان «سه تفنگدار» اثر الكساندر دوما ،از مجموعه «آشنايي با ادبيات جهان» است كه
بهصورت ساده و روان براي نوجوانان نوشته شده است .داستان ماجراي نجيبزاده جواني ب ه نام
دارتنيان است كه در پي يك ماجراجويي با سه شمشيرزن شجاع به نامهاي آتوس ،پوروتوس و
آراميس آشنا ميشود.
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 .186رمزي اولمن ،جيمز[ ...ودیگران] .سه داستان كوتاه .حسين كياني .تهران :رامان سخن،
 64 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،ادبيات فارسي ،ترجمهها
چكيده :اثر پيش رو دربردارنده سه داستان کوتاه رابيند رانات تاگور ،ري برد بري و جيمز رمزي
اولمن است .اين داستانها با زباني ساده و بياني روان ترجمه شدهاند و با هدف سرگرمي و ترويج
مطالعه و داستانخواني تدوين گرديدهاند.

 .187اكو ،اومبرتو .سه قصه .غالمرضا امامي .تهران :چكه 116 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان علمي تخيلي ،ادبيات نوجوانان ،مطالعه و سرگرمي ،ادبيات ايتاليا
چكيده :کتاب حاضر دربردارنده سه داستان کوتاه از نويسنده ايتاليايي اومبرتو اکو با عنوانهاي
«بمب و ژنرال»« ،سه فضانورد» و «کرهاي ديگر» است .سه فضانورد آمريکايي ،روس و چيني با
ي که يکديگر را دشمن ميانگارند ،هر يک بهدنبال
سه موشک به سياره مريخ ميروند .آنها در حال 
موفقيت و کشف چيزهاي تازه هستند .آنها سرانجام درمييابند که همگي در پي يک چيز هستند
و حس مشترکي دارند ،پس با هم در يگانگي و صلح بهسر ميبرند.

 .188قاسمي ،سميرا .سهراب و سياوش :دو دالور جاويدان .تهران :جويا114 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات کودکان و نوجوانان ،داستان حماسي ،بازنويسي شاهنامه
چكيده :کتاب حاضر داستاني بازنويسي شده از داستانهاي شاهنامه ابوالقاسم فردوسي است که
در آن سرنوشت سهراب و سياوش ،دو تن از نامآورترين شخصيتهاي شاهنامه ،شرح داده شده
است .در اين کتاب درباره شخصيتهاي ديگر از قبيل رستم و افراسياب ،آيينها و مکانهاي نبرد
توضيحاتي آمده است.
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.189طعان ،محمد.سيدبغداد :قصهجيميسربازآمريكاييكهبهرازعاشوراپيميبرد.
محمدرضا شيخيمحمدي .تهران :خرسندي 256 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستانهاي واقعي ،تاريخ معاصر عراق ،حمله آمريكا به عراق ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :سيد بغداد» قصه سربازي آمريكايي بهنام جيمي است .جيمي در خانوادهاي ارتشي در
آمريكا بزرگ شده است .پدربزرگ قهرمان جنگ ويتنام و پدرش به باالترين نشانههاي افتخار جنگ
سومالي نائل شده است .جيمي همراه ارتش آمريكا براي براندازي رژيم صدام و آزادي عراق از زير
يوغ ديكتاتور به اين كشور ميآيد و در قسمت مخابرات مشغول بهكار ميشود.

 .190حجواني ،مهدي .سيري در سرويراستاري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 76 ،1392 ،ص ،وزیری
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :ويراستاري ،شيوهها ،تفاوتها
چكيده :سرويراستاري در ايران سابق ه چنداني ندارد و تاکنون ،تنها تعداد اندکي از ناشران توانستهاند
آن را عملي کنند .مبناي تأليف کتاب حاضر ،سخنراني نگارنده در تاريخ  11آبان  1388در تاالر
کتابخانه ملي ايران بوده است .نگارنده پس از تعريف لغوي و اصطالحي سرويراستاري ،به اهميت
اين مقوله پرداخته و تفاوتهاي سرويراستاري در حوزهبزرگسال و حوزه کودک را بيان کرده است.

 .191يوسفي ،محمدرضا .نمايشنامه نوجوان امروز :شازده و پهلوان .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 52 ،1392 ،ص ،وزیری
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،نمايشنامه ،پهلوانان
چكيده :کتاب حاضر شامل نمايشنامهاي فارسي از مجموعه «نمايشنامه نوجوان امروز» است.
در خالصه نمايشنامه آمده :در شهري ،پهلوان سهراب ،محبوب همه مردم است .پهلوان سهراب
ياريرسان همه مردم شهر و حيوانات شهر است .شاهزاده عليا مردي متکبر و پرغرور است .از ديدن
محبوبيت پهلوان سهراب دچار حسادت ميشود .او ترتيب يک مسابقه کشتي را ميدهد .در اين
آن او خواهد شد و اگر بازنده شود تا آخر عمر غالم
مسابقه ،اگر سهراب برنده شود تاج و تخت از ِ
و برده خواهد بود.
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 .192خسروي ،سارا .شاه ايران آرام :براساس زندگي عباسميرزا .تهران :اميرکبير:
کتابهاي جيبي 152 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان تاريخي ،تاريخ ،قاجاريان
تويکم از مجموعه «سرداران ايران» به سرگذشت و فراز و نشيب زندگي شاهزاده
چكيده :جلد بيس 
وليعهد ،عباسميرزاي قاجار و شرح فداکاريها و پاسداريهاي وي از اين مرزوبوم اختصاص دارد.
اين مجموعه با هدف آشنا کردن نسل جوان با سرداران ملي اين مرزوبوم و فداکاري ،انديشهها و
باورهاي آنها تهيه شده است.

 .193تواين ،مارك .شاهزاده و گدا .پرستو عوضزاده .تهران :قدياني 112 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،داستان اجتماعي ،شاهزاده و گدا
چكيده« :شاهزاده و گدا» رماني تاريخي اثر «مارك تواين» است كه نابرابريهاي طبقاتي و نظام
قضايي ناعادالنه را در زمان سلسله تئودورهاي انگليس نشان ميدهد« .تام كنتي» كوچكترين
پسر يك خانواده گداست .يك روز كه اطراف دروازههاي قصر پرسه ميزند ،شاهزاده كمسالي را
ميبيند .نگهبانان تام را ميزنند تا او را دور كنند .اما شاهزاده به آنها فرمان ميدهد كه از اين كار
دست بردارند .بعد از تام دعوت ميكند كه به داخل قصر بيايد .و اين شروع ماجراهاي جديدي است.

 .194جمشيدي ،نازنين .شخص شخيص ثالث بزرگ(بيمه شخص ثالث با تکيه بر
خودروهاي سنگين) .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 48 ،1393 ،ص ،خشتيکوچک
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شخص ثالث ،طنز مصور ،بيمه خودروهاي سنگين ،فرهنگ بيمه
چكيده :اين جلد از مجموعه «بيمه براي همه» دربردارنده تصويرهاي كاريكاتوري و طنزگونه
درباره بيمه شخص ثالث با محوريت خودروهاي سنگين است .اين مجموعه با هدف آشنا كردن
مخاطب با انواع بيمه ،حقوق و مزاياي دارندگان بيمه شخص ثالث و ترويج فرهنگ استفاده بهينه
از بيمهنامهها تهيه شده است.
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 .195احمديان ،سكينه .نمايشنامه براي نوجوانان :شفا با عطر گل محمدي .تهران :منادي
تربيت 80 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :نمايشنامه ،نوجوانان
چكيده« :شفا با عطر گلمحمدي» نمايشنامهاي حاصل بازنويسي چند داستان از «مثنوي
مولوي» (دفتر دوم) است اين نمايشنامه در سه پرده و در سطح دانشآموزان دبيرستان ،با هدف
آشنا كردن نوجوانان ايراني با ادبيات زبان فارسي و ارائه تصويري از زندگي توأم با معرفت و معنويت
نوشته شده است.

 .197عبدي ،عباس .رمان نوجوان امروز :شكارچي كوسهكر .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 188 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،رمان نوجوانان ،مجموعهها
چكيده :کتاب حاضر دربردارنده رماني فارسي است که براي كودكان تدوين شده است .در بخشي
از رمان ميخوانيم« :شايد شبي ،روزي ،جايي دور يا نزديک ،نتوانسته بود جسم سنگيناش را از سر
راه کشتيهاي بزرگي که تا ته خليج فارس ميرفتند و برميگشتند کنار بکشد .شايد پروانه بزرگ
نفتکشي تکهتکهاش کرده بود .شايد هم نه  ...شايد همان موقع خودش را به زور و زحمت رسانده
بود به درياي عمان و از آنجا تا ته اقيانوس هند و آرام شنا کرده بود».

 .196جعفري ،محمدعلي .شکوه دوران :براساس زندگي شهيد عباس دوران .تهران:
اميرکبير :کتابهاي جيبي 152 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده :جلد ششم از مجموعه «سرداران ايران» شرح زندگي و فداكاريهاي شهيد عباس دوران
(1361ـ  )1329اختصاص يافته و رخدادهاي جنگ و دفاع مقدس را براي آشنايي نسل جوان با
ن بر كف به تصوير كشيده است.
باورها ،انديشهها و ايثارگريهاي شهيدان ايرانزمين و سرداران جا 
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 .198عليرضايي ،وحيد .شكوه ساسانيان .تهران :باد 176 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تاريخي ،ساسانيان ،تاريخ
چكيده :در اين داستان تاريخي چگونگي تصرف سرزمين پارس توسط بابك ،حوادث و اتفاقات
دوران ساسانيان و سرانجام ،سقوط حكومت ساسانيان بعد از  420سال حكومت بر سرزمين ايران
به تصوير كشيده شده است .داستان از به رياست معبد آناهيتا رسيدن بابك ،درگيري او با گوچيهر،
فرمانرواي پارس و كشته شدن وي ،جنگ بابك با اشكانيان ،به قدرت رسيدن ساسانيان آغاز
ميشود و با شرح مبارزات و كشته شدن يزدگرد ،آخرين پادشاه ساساني ،به پايان ميرسد.

 .199صفالو ،سارا .شهيد سيدداوود ساالري به روايت مادر .تهران :روايت فتح،1393 ،
 80ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان ،تاريخ معاصر ايران ،ادبيات نوجوانان
چكيده :جلد هفتم از مجموعه «مادران» ،با موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،حاوي
خاطرات و شرح زندگي شهيد سيدداوود ساالري (1361ـ  )1343در ابعاد مختلف است كه از زبان
مادر شهيد روايت شده است .اين مجموعه با هدف پاسداشت ياد و خاطره شهيدان و به تصوير
كشيدن استقامت و فداكاريهاي شهيدان و مادران آنها تهيه شده است.

 .200كوردر ،زيزو .شيربان  .2مهرداد تويسركاني .تهران :قدياني 440 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،رمان نوجوانان ،مطالعه و سرگرمي
چكيده :مجموعه سه جلدي «شيربان» اثر زيزو کوردر دربردارنده رماني براي نوجوانان است.
کوردر در اين رمان زندگي پسربچهاي را روايت ميکند که به سبب تغييرات ژنتيکي که براي او
به وجود ميآيد ،توانايي حرف زدن با شيرها و گربهها را پيدا ميکند .چارلي که به حرفه شيرباني
مشغول است ،با اين توانايي ميتواند اتفاقاتي را رقم بزند که جذاب و دوست داشتنياند .در اين
جلد قصه چارلي و شيرهايي که از يک سيرک شناور و از دست يک رامکننده شير مرموز و بد فرار
کردهاند روايت شده است.
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 .201كوردر ،زيزو .شيربان  .3مهرداد تويسركاني .تهران :قدياني 384 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :رمان ترسناک ،ادبيات نوجوانان ،داستان تخيلي ،مطالعه و سرگرمي
چكيده :مجموع ه سه جلدي «شيربان» دربردارنده رماني تخيلي و ماجراجويانه براي نوجوانان
است .در اين رمان زندگي پسربچهاي به نام چارلي روايت ميشود که به سبب تغييرات ژنتيکي که
براي او بهوجود ميآيد ،توانايي حرف زدن با شيرها و گربهها را پيدا ميکند .چارلي نجاتدهنده
شيرها ،سيرکباز و فرزند دو دانشمند است که بعد از اتفاقات بسيار ،پدر و مادر خود را مييابد و آنها
ضمن تعريف از گذشته و حوادث آن براي يکديگر ،درگير ماجراهاي جديد و خطرناکي ميشوند که
سرنوشت چارلي را رقم ميزنند.

 .202جاللي ،مجيد .شيرينتر از عسل :داستانهايي برگرفته از حکايتهاي کليله
و دمنه .تهران :گلآذين 104 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،كليله و دمنه ،ادبيات كودكان و نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :اين كتاب دفتر سوم از مجموعه «شيرينتر از عسل» دربردارنده مجموعه داستانهاي
پندآموزي ،برگرفته از كليله و دمنه است .در داستان دزد احمق ،دزد سادهلوحي به همراه عدهاي از
دزدان به پشتبام مرد زحمتكشي ميروند تا به خانه وي وارد شوند و اموال وي را سرقت كنند .مرد
زحمتكش همراه همسرش يكي از دزدان ابله را اسير و او را براي هميشه از دزدي پشيمان میكند.

 .203جاللي ،مجيد .شيرينتر از عسل :داستانهايي برگرفته از حکايتهاي گلستان
سعدي .تهران :گلآذين 112 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چكيده :اين كتاب دربردارنده مجموعه داستانهاي آموزنده برگرفته از «گلستان سعدي» است.
داستانها در هشت باب با عنوانهاي «در سيرت پادشاهان»« ،در اخالق درويشان»« ،در فضيلت
قناعت»« ،در فوايد خاموشي»« ،در عشق و جواني»« ،در ضعف و پيري»« ،در تأثير تربيت» و «در
آداب صحبت» ارائه شده است.
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 .204ماگنوس انزنسبرگر ،هانس .شيطونك سرزمين اعداد .حميده جمشيديها .تهران:
قدياني 240 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :مطالعه و سرگرمي ،رياضيات ،داستان تخيلي ،ادبيات کودکان و نوجوانان
چكيده :در اين داستان رابرت پسر نوجوان  12سالهاي است که از رياضي و اعداد و هر چيزي که
به اعداد مربوط ميشود متنفر است .تا اينکه شبي در خواب با شيطونکي از سرزمين اعداد مالقات
ميکند .شيطونک با راهکارها و تکنيکهاي معجزهآسا و جذاب رياضي را به رابرت آموزش ميدهد
و او را به اعداد عالقهمند ميسازد .کتاب حاضر با هدف از بين بردن ترس کودکان و نوجوانان از
رياضيات و آموزش رياضيات ،به شکل جذاب و در قالب سرگرمي تدارک ديده شده است.

 .205جليني ،ليال .صفر مرزي .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 112 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،ادبيات جنگ ،جنگ ايران و عراق
چكيده :كتاب حاضر ماجراي دختري به نام «پونه» است که در زمان جنگ ايران و عراق اسير
شده است .او را پیرزنی تنها بزرگ کرده است .چندين سال صفيه ايراني بودن او را مخفي نگه
داشته و از او در مقابل مردان هوسباز مراقبت کرده است .اينک صفيه برخالف ميل باطني ،با اعمال
سختگيرانه خود پونه را راهي مرز ميکند تا به زادگاه خود ايران بازگردد.

 .206صادقنيا ،محسن .صيد و صياد .تهران :سوره سبز 54 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ،داستان واقعي
چكيده« :صيد و صياد» ،جلد اول از مجموعه «حديث ماندگاري» ،حاوي داستانهایی كوتاه و
واقعي از شهيد سپهبد علي صياد شيرازي درباره دفاع مقدس ،مبارزات ،تجارب ،دستاوردها ،رنجها و
مشكالت آن دوران و بعد از آن است.
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 .207ضيايينجفآبادي ،مريم .طبيب عشق :روايتي از زندگي دانشمند برجسته جهان
اسالماستادفرزانهدكترفريدونعزيزي.قزوين:مهرگاندانش/سايهگستر 334،1393،ص،
رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :پزشكان ايراني ،زندگينامه
چكيده« :طبيب عشق» به شرح زندگي دانشمند برجسته جهان اسالم ،دكتر فريدون عزيزي،
اختصاص دارد .نگارنده در این كتاب دوران كودكي و نوجواني ،دوران دانشجويي ،تحصيل ،تدریس
و طبابت در آمريكا ،بازگشت ايشان به ايران ،نقش ايشان در تحوالت مهم پزشكي و بهداشتي
معاصر ايران ،سجاياي اخالقي ،و ...ايشان را شرح داده است.

 .208فونكه ،كورنليا .طلسم سياهدل .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1393 ،
 764ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان انگليسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :در اين داستان تخيلي شخصيتهايي وجود دارند که داراي قدرتهاي جادويي هستند.
مگيميتواند شخصيتها را از کتاب بيرون بکشد و وارد دنياي واقعي کند .فنوگيسو ،نويسنده اصلي
کتاب طلسم سياه دل است و ميتواند شخصيتها را بيرون بکشد و دوباره داخل کتاب کند .انگشت
خاکي شخصيت بيرون کشيدهشده از صفحات طلسم سياه دل است .او به اسم «هنرمند آتش»
شناخته شده است .فريد از کتاب «قصههاي هزار و يک شب» بيرون آمده است و شاگرد انگشت
خاکي و نسبت به او وفادار است.

 .209احمديان ،سكينه .نمايشنامه براي نوجوانان :طوطي و بازرگان .تهران :منادي تربيت،
 80 ،1393ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،ادبيات نوجوانان ،بازنويسي مثنوي مولوي
چكيده :نمايشنامه «طوطي و بازرگان» حاصل بازنويسي قصهاي به همين نام از دفتر اول مثنوي
معنوي است .در اين نمايشنامه بازرگاني يك طوطي سخنگو دارد .هنگام سفر به هندوستان
طوطي از بازرگان ميخواهد كه وصف حال او را براي دوستانش در گلستان بازگو كند .يكي از
دوستان طوطي با اجراي مرگ ساختگي ،نحوه آزادي از قفس را به طوطي بازرگان ميآموزد و
طوطي با اجراي آن خود را آزاد ميكند.
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 .210منتظري ،مهديه .عسلي .تهران :سوره سبز 112 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ ایران و عراق ،شهيدان ،زندگينامه ،فرهنگ شهادت
چكيده :كتاب «عسلي» با موضوع جنگ تحميلي ،دربردارنده خاطرات شهيدان سرتيپ دوم ستاد
قنبر قنبرزاده1365( ،ـ  )1314و سروان خلبان و اميرهوشنگ قنبرزاده (1388ـ  )1356است كه از
زبان خانواده ،همرزمان ،دوستان ،آشنايان و ...ايشان بازگو شده است .در پايان كتاب تصويرهاي
مستندي از شهيدان ،حضور آنان در جبهه و جنگ ،يادبودها ،وصيتنامههايشان و ...گنجانده شده
است.

 .211بصيري ،مريم .عطر حضور و طوباي محبت .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ،
 56 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :فيلمنامهها ،ادبيات جنگ ،دفاع مقدس
چكيده :اين مجموعه شامل دو فيلمنامه عطر حضور و طوباي محبت است كه قهرمانهاي آن
بيشتر از ميان نوجوانان است .شور محسن براي برپايي مجلس امام حسين(ع) با ساده دلي و پاكي
طوبي همراه ميشود تا در سايه حضور پدرانشان در جبهههاي نبرد ،حماسهاي ديگر بيافرينند و
عطر حضور به مشام برسد.

 .212اميدي ،فاطمه .عطر شهادت پيرامون شهيد و شهادت .تهران :منادي تربيت،1392 ،
 108ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :عطر شهادت» دفتر سوم از مجموعه «گزیده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي
دفتر دهگانه شهداي فرهنگي» است .اين جلد دربردارنده وصيتنامه شهداي فرهنگي جنگ
تحميلي عراق عليه ايران پيرامون موضوع «شهيد و شهادت» است.
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 .213عطائي ،زينب .عطشان :فکه .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 110 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستانهاي دفاع مقدس ،ايثار و مقاومت
چكيده :جلد هشتم از مجموعه «مناطق جنگي ايران» در بردارنده داستاني از منطقه جنگي «فکه»
است .فکه يکي از محورهاي اصلي تجاوز ارتش عراق به شمال خوزستان است که در زمان جنگ
صحنه حماسهآفريني رزمندگان اسالم و ظلم ارتش بعث عراقي بوده است.

 .214وجداني ،عبدالحسين .عمو غالم .تهران :اميرکبير 192 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،ادبيات فارسي ،شعر فارسي
چكيده :مجموعه حاضر شامل داستانهاي پرمغز و اصيل اين مرز و بوم است که براي تدوين
آن از گنجينه سرشار ادب فارسي بهرهگرفته شده است .بيشتر اين داستانها در مجله يغما همراه
با تشويقهاي حبيب يغمايي (مدير وقت مجله) انتشار يافته است .سوسکي ،پهلوان نوروز ،خسرو،
ديوار کوتاه ،سروناز و ...از جمله داستانهاي کتاب است.

 .215خانزاديان ،سرو .غارنشينان .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه 160 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،ادبيات نوجوانان
«ست»
چكيده :اين داستان ماجراي پسري بهنام«وانيك» است .او  15سال دارد و در روستاي ُ
ارمنستان زندگي ميكند .زماني كه وانيك به همراه سگش با مقداري تجهيزات در برف كوهستاني
«سياهكوه» به سوي پدرش در پناهگاه كوهستاني چوپانان ميرود ،در برف سنگين گرفتار ميشود.
او و سگش سر از غار زيرزميني سواحل درياچه «كاپودان» درميآورند و اينك به مدت  91روز در
غار زندگي كرده و موفق به كشف انبار بزرگي از سنگ مس ميشوند.
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 .216توكلي ،زهرا .غمنامه بيقراري :تلخيص و بازنويسي ليلي و مجنون نظامي.
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 96 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات فارسي ،داستانهاي عرفاني
چكيده :بازنويسي و تلخيص منظومههاي شاخص ادبيات فارسي گامي ارزشمند در جهت
شناساندن پيشينه داستاننويسي در ايران و نيز برخوردار شدن از عناصر حکمت و معرفت نهفته در
آنها است .در اين اثر ،منظومه ليلي و مجنون از نظامي گنجوي به زبان ساده و نثر امروز بازنويسي
شده است .در ميان بندها ،اشارههايي به بيتهاي اصلي اثر نيز رفته است.

 .217حيدري ،مصطفي .فانوس شکسته بستان .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،1391 ،
 152ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،جنگ تحميلي ،سرگذشتنامهها
چكيده :جنگ تحميلي نبردي ميان دو کشور و محدود به عرصههاي جغرافيايي و حتي نظام
حکومتي و سياسي خاص نبود ،بلکه مصافي فراتر بود ،آنچنان که بهدرستي نبرد حق عليه باطل نام
گرفت .در اين کتاب رويدادهاي جنگ و شرح جانفشانيهاي رزمندگان در جبههها در قالب داستان
و با زباني ساده و روايتگونه بازگو شده است.

 .218پناك ،دانيل .ماجراهاي كامو نابغ ه قهرمان :فرار از قطب .تهران :شهرقلم /چكه،1392 ،
 80ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،داستانهاي تخيلي ،ادبيات کودکان
چكيده :کامو بهترين دوست دنيا است .دوستي که خوابش را ميبيني ،دلت ميخواهد هميشه باشد
و کارهاي او غيرقابل پيشبيني و هوشمندانه و جنونآميز و خندهدار است .اين اثر حاوي داستاني
تخيلي است که با هدف سرگرمي براي نوجوانان نگاشته شده است.
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 .219فريتاس ،اف.سي .فرزندتبعيض ،پدر آزادي :زندگي و مبارزات مهاتما گاندي.
محمدامين باباربيع .تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک 96 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :سياستمداران ،تاريخ هندوستان ،سرگذشتنامهها ،تاريخ
چكيده :کتاب حاضر ،با نام «فرزند تبعيض ،پدر آزادي» از مجموعه «آزاديخواهان بزرگ جهان»
به سرگذشت مهاتما گاندي ،رهبر آزاديخواه هندوستان اختصاص دارد .در اين کتاب نخست
مختصري از تولد ،زندگي شخصي و خاطرات کودکي و نوجواني گاندي ارائه شده و سپس فضاي
تربيتي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي زمان وي ،اعتقادات و مبارزات او براي جلوگيري از تبعيض
نژادي و احياي آزادي و حقوق سياهپوشان شرح داده شده است.

 .220زارعزاده ،فرنيان .فرنيان ايران :براساس زندگي سورنا .تهران :اميرکبير :کتابهاي
جيبي 174 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تاريخي ،سرداران ايران ،اشكانيان
چكيده :در اين جلد از مجموعه «سرداران ايران» ،داستاني درباره سورنا ،پادشاه اشكاني آورده شده
است .سورنا جواني نيرومند ،برازنده و دالور است كه با رأي بزرگان ،بعد از پادشاه مقتول اشكاني،
مهرداد ،به پادشاهي ميرسد و به پايتخت يعني «تيسفون» ميرود .او كه تالشخود را براي
حكومت بر پايه عدل و ظلمستيزي بر پا ميكند ،اسير حسادت بدخواهان ،از جمله پاكروس ميشود.

 .221عابدي ،داريوش .فقط يك چاپ .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 412 ،1392ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :رمان ،جبهه ،جنگ
چكيده« :پژمان» داستاننويسي است که از قبول کارهاي سفارشي سر باز ميزند .در اين ميان،
ناشري به نام «عماد» از او تقاضاي تمام کردن داستاني نيمهکاره درباره يک شهيد را دارد .اما پژمان
قبول نميکند .تا اينکه «نيلوفر» ،همسر پژمان تصادف ميکند و پژمان براي تأمين هزينههاي
عمل ،مجبور به پذيرفتن پيشنهاد عماد ميشود .بدين ترتيب ،وارد جريان زندگي شهيد و نوشتن
داستان او ميشود.
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 .222مالمير ،روح اهلل .فهميدههاي مدرسه 64 :فراز ادبي و داستاني براي كوچكترين
شهيد دانشآموز  32استان .تهران :منادي تربيت 88 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،جنگ ايران و عراق ،شهيدان دانشآموز
چكيده :كتاب حاضر ،با موضوع جنگ ايران و عراق دربردارنده  64فراز ادبي و داستاني براي
كوچكترين شهيدان دانشآموز  32استان كشور است .در اين كتاب زندگينامه مختصر شهيدان،
ت و دلنوشته به همراه تصويرهاي مستند از ايشان گنجانده شده است.
به همراه خاطره ،وصي 

 .223نيكبين ،ناهيدُ .قل ُقلك .تهران :سوره سبز 38 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ،داستان
چكيده :كتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه «حديث ماندگاري» با موضوع جنگ تحميلي عراق
عليه ايران است .در اين جلد چند داستان كوتاه از خانوادهها و همسران نيروهاي رزمنده دفاع مقدس،
و مبارزات ،تجارب ،دستاوردها ،رنجها و مشكالت آن دوران و بعد از آن بيان شده است .عنوانهاي
داستانها عبارتند از« :ساك»« ،باز غافلگيرم كرد» و «قلقلك».

 .224منصوربيگي ،ثريا .قبل از سپيدي .تهران :سوره سبز 38 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستان واقعي ،شهيدان
چكيده :در اين جلد چند داستان كوتاه و واقعي از سرهنگ رفيع غفاري ،شكارچي تانك در جنگ،
درباره مبارزات ،مشكالت ،دستاوردها و ...دوران دفاع مقدس و بعد از آن نقل شده است .در بخشي
از داستان قبل از سپيدي ميخوانيم« :ستوان در حال سازماندهي عمليات بود و كنار سربازهاي
آرپيچيزن ايستاده بود و به آنها گوشزد ميكرد كه چه زماني و كجا را حمله قرار بدهند كه
تيرهايشان به خطا نرود»...
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 .225تحويلي نائيني ،آزاده .قصه غصههاي تو :دهلران .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،
 136 ،1392ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ ايران و عراق ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده« :قصه غصههاي تو» جلد دوازدهم از مجموعه «مناطق جنگي ايران» است که حوادث
و رخدادهاي جنگ تحميلي در منطقه دهلران ،از جمله عمليات والفجر ،6عمليات خيبر و  ...را به
صورت روايت و داستان به تصوير کشيده است.

 .226اتوود ،مارگارت[ ...وديگران] .قصهها ،افسانهها و سرودههاي مردم و سرزمين
كانادا .حسن گلمحمدي .تهران :آواز 222 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :زندگينامه ،افسانههاي كانادايي ،ادبيات جهان ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر در دو بخش تنظيم شده است .بخش اول دربردارنده مجموعه قصهها و
افسانههاي مردم مهاجر سرزمين كانادا ،از نويسندگان متفاوت با اين عنوانهاست« :سنگ قصهگو»؛
«شعبدهباز و مرد دانا»؛ «پسر خورشيد»؛ «زندگي در چمنزار»؛ «پرنده شوم»؛ «سگ شكاري كانادا»،
و ....بخش دوم كتاب ،دربردارنده نغمهها و سرودههاي مردم مهاجر كانادا ،بههمراه زندگينامه
مختصري از شاعران كاناداست.

 .227فياضي ،رضا .قصههاي آسيهآباد .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه 56،1392،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،ادبيات نوجوانان ،داستان كوتاه ،خاطرهنويسي
چكيده :اين كتاب حاوي قصههايي كوتاه ،برگرفته از خاطرات نويسنده است .در بخشي از داستان
«اِبو» ميخوانيم« :يك مرتبه ميپكيم از خنده ...آقاي عبوس؟! اين اصطالح رو از كجا پيدا كردي
شنگول؟! شنگول شانه باال مياندازد كه خب ديگر ماييم بچهجان! همه ريسه ميرويم از خنده.
ميگويم كافي است فقط خودت جلوي راهش سبز بشوي ،حتم ًا راهي بيمارستانش ميكني .نمايش
بامزهاي شده است».
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 .228النگ ،اندرو .قصههاي پريان كتاب زيتوني .علياكبر خداپرست .تهران :هيمه،1391 ،
 304ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :افسانههاي پريان ،داستانهاي تخيلي ،ادبيات كودكان
چكيده :كتاب«قصههاي پريان زيتوني» دربردارنده قصهها و حكايتهايي سرگرم كننده و باور
نكردني از تركيه ،هند ،دانمارك ،ارمنستان ،سودان و ...است .اين مجموعه حاوي  29قصه از
اندروالنگ است كه با زباني شيوا و روان حكايت شدهاند .بهعالوه ،بزرگترين مجموعه داستانهاي
پريان به زبان انگليسي است و در زمرهجامعترين مجموعههايي است كه تاكنون گردآوري شدهاند.
اندروالنگ مشهورترين راوي قصههاي عاميانه و فولكور در انگليس ب ه شمار ميرود.

 .229آذريزدي ،مهدي .قصههاي مثنوي مولوي :قصههاي خوب براي بچههاي خوب.
تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه 127 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :قصه ،ادبيات نوجوانان ،مثنوي مولوي
چكيده :این کتاب دربردارنده برگزيده قصههايي آموزنده از «مثنوي مولوي» است .در داستان
بقال و طوطي ،بقالي يك طوطي كاكلبهسر و سخنگو دارد .روزي گربهاي به مغازه ميآيد و
وقتي طوطي از دست وي فرار ميكند ،شيشه روغن بادام را ميشكند .بقال با چوبي طوطي را
ميزند .موهاي سر طوطي َكنده ميشود و خودش نيز مدتي سكوت ميكند .اما در ادامه ماجراي
عبرتآموزي براي كساني كه از اين ماجرا آگاهاند ،رخ ميدهد.

.230آذريزدي ،مهدي.قصههايخوببرايبچههايخوب :قصههايبرگزيدهازچهارده
معصوم(ع) .تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه 176 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،ادبيات نوجوانان ،آموزش ديني ،قصههاي مذهبي
چكيده :اين كتاب از مجموعه «قصههاي خوب براي بچههاي خوب» ،حاوي برگزیده قصههايي
مذهبي و آموزنده از  14معصوم(ع) است .در قصه خط خوب ،امام حسن(ع) و امام حسين(ع) ،هنگام
خردسالي مطلبي را با خط خود مينويسند .آنها از پيامبر(ص)حضرت علي(ع) و مادرشان حضرت
فاطمه(س) ،درباره اينكه كداميك خوب است ،سوال ميكنند .فاطمه زهرا(س) ،با آزموني و تشويق،
آن دو را با مفاهيمي درباره خواست خدا و ...آشنا ميكند.
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 .231آذريزدي ،مهدي .قصههاي خوب براي بچههاي خوب :قصههاي شيخ عطار.
تهران :اميرکبير :کتابهاي شکوفه 144 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،داستان مصور ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :اين جلد حاوي برگزیده داستانهايي از سه كتاب «منطقالطير»« ،مصيبتنامه» و
«الهينامه» شيخ عطار نيشابوري است .در داستان گداي عاشق ،گدايي عاشق دختر زيبا و محبوب
حاكم ميشود .روزي دختر از روي ترحم خندهاي به گدا ميكند .گدا اين حركت دختر را دليلي بر
توجه و محبت دختر ميپندارد و بيشتر عاشق ميشود .اما در پي گفتوگوي گدا با دختر حاكم ،گدا
به ناداني خود پي ميبرد.

 .232صحنه ،يداله .قطرهاي در بحر .گنبد كاووس :ايل آرمان 166 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :سفرنامه ،خاطرات ،حج
چكيده :قطرهاي در بحر ،دربردارنده سفرنامه يداهلل صحنه (متولد 1349 :ه.ش) دانشآموخته رشته
زبان و ادبيات فارسي و معلم پژوهشگر و شاعر ايراني از سفر به حج و زيارت كعبه است .در اين
كتاب نويسنده شرح چگونگي سفر ،احساسات و آرزوها و اشتياقهايش ،وقايع و حوادث سفر زيارت
كعبه ،غار حرا ،كوه احد ،جبلالنور ،قبرستان ابوطالب و ...را به همراه تصويرهاي مستند و مناجات
خود آورده است.

 .233رمضاني ،مهدي .قلم در پابوس حرم .قزوين :سايه گستر 156 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :نمايشنامه مذهبي
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه نمايشنامههاي برگزیده هفتمين «جشنواره سراسري
نمايشنامهنويسي» با موضوع «فرهنگ رضوي» در سال  1391است .در اين نمايشنامهها
تصويري جذاب از شخصيت واالي امام رضا(ع) معجزات ايشان و عشق نويسندگان به ائمه اطهار(ع)
و امام رضا(ع) ارائه شده است.
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.234عبدالحسيني،سهيال.کفشهايترابهمنبسپاروچندداستانديگر.تهران:اميرکبير:
کتابهاي جيبي 144 ،1392 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،آموزش معارف اسالمي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين جلد از مجموعه «چشمههايي بهسوي خورشيد» ،دربردارنده سه داستان برگرفته از
مضامين «نهجالبالغه» ،است .فيلمسازي كه در يكي از ساكتترين ،آرامترين و كمحادثهترين
شهرستانهاي ايران زندگي ميكند ،به قبرستاني ميرود تا مستندي تهيه كند .او در قبرستان با
عموعباس آشنا ميشود؛ مردي كه كفشدار يكي از زيارتگاههاست .طرز زندگي عمو عباس موجب
عبرت و حيرت ديگران و سوژه فيلم فيلمساز ميشود.

 .235قائدي ،فاطمه .کوچههاي باران خرمشهر .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،1392 ،
 118ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،جنگ تحميلي ،سرگذشتنامهها
چكيده :در هنگامه نبرد تحميلي هشتساله ،مناطقي جغرافيايي از ايران صحنه خلق حماسههاي
رزمندگان غيور اسالم بود .در اين اثر شرح رشادتها ،دالوريها و ازجانگذشتگيهاي دالورمردان
و شيرزنان در پاسداري از سرزمين ايران در قالب داستان بيان شده است.

 .236قاضي ،مرتضي .يادگاران :كتاب احمدي روشن .تهران :روايت فتح 112 ،1393 ،ص،
رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :شهيدان ،سازمان انرژي اتمي ايران
چكيده :اين كتاب كه از مجموعه «يادگاران» است ،روايتي از زندگي شهيد مصطفي احمدي
روشن ( )1393 1390را نقل ميكند .مصطفي احمدي روشن يكي از مردان عاشق شهادت بود كه
بعد از فراغت از دانشگاه در «سازمان انرژي اتمي ايران» مشغول ب ه كار شد .وي در سمت معاون
بازرگاني سايت نطنز مشغول خدمت بود كه به افتخار شهادت نائل آمد.
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 .237سدويك ،ماركوس .كتاب روزهاي مرده .آرزو احمي .تهران :پيدايش 384 ،1393 ،ص،
رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان انگليسي ،ادبيات نوجوانان ،اشباح و جادوگران
چكيده :اين كتاب دربردارنده داستاني مخوف از قدرت ،مبارزه و جادوهاي خطرناك است .داستان
در پنج روز در زمانهاي نيمه دوم قرن هجدهم و در شهري قديمي كه زماني باشكوه بوده و اكنون
در حال فروپاشي است ،اتفاق ميافتد .اين لحظات بين كريسمس و سال نو واقعاند كه به روزهاي
ُمرده معروفاند .در اين روزها اشباح اينسو و آنسو ميروند و اتفاقهايي عجيبي در شهري تاريك
با زمينهايي يخ زده ميافتد.

 .238زالي ،سمانه .يادگاران :كتاب غالمرضا رضايي .تهران :روايت فتح 112 ،1393 ،ص،
رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ،خاطرات شهيدان ،روايت فتح
چكيده :اين كتاب ،از مجموعه «يادگاران» با موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،دربردارنده
روايتي از زندگي و شهادت جانباز دفاع مقدس ،غالمرضا رضايي است كه ابعاد گوناگون زندگي وي
را از زبان بازماندگان بازگو ميكند.

 .239معصومينژاد ،سيداحمد .يادگاران :كتاب غالمعلي رجبي .تهران :روايت فتح،1393 ،
 112ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ،خاطرات شهيدان
چكيده :كتاب حاضر ،با موضوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،دربردارنده روايتي از شهيد
غالمعلي رجبي (جندقي) است و ابعاد گوناگون زندگي اين شهيد را از زبان بازماندگان نقل ميكند.
كتاب با هدف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و پاسداشت ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس تهيه
شده است.
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 .240وااليي ،علياكبر .كشتي سيراف .تهران :مدرسه 68 ،1391 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان فارسي ،داستان نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده داستاني ويژه نوجوانان است .در بخشي از داستان ميخوانيم:
صبح ،ناخدا پيش از همه با صداي برخورد امواج ماليم دريا با صخرههاي ساحل چشم گشود و
نگاهش را به آسمان آبي و عميق جزيره دوخت .شادمان سر از زمين برداشت و نيمخيز نشست و
به دريا چشم دوخت.

 .241نيستاني ،محمدرضا .كالسي از جنس واقعه :درسهايي که از استاد غالمحسين
شکوهي آموختهام .تهران :آموخته 100 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
ش و پرورش
كلمات كليدي :خاطرات معلمان ،دانشگاهها ،آموز 
چكيده :نگارنده كتاب با استفاده از رويكرد پديدارشناسانه مبتني بر «تجربه خودزيسته» به تبيين و
تحليل كالسهاي دكتر غالمحسين شكوهي ،نخستين وزير آموزش و پرورش بعد از انقالب اسالمي
ايران پرداخته است .نگارنده بهعنوان راوي اول شخص تالش كرده است ،ضمن بيان پيشامدها ،حوادث
و تجربههايخود ،ب ه توصيف ،نقد و ارزيابي انديشهها و شيوههاي تربيتي غالمحسين شكوهي بپردازد.

 .242اسماجا ،بريژيت .كلبه عمو ژو .افسر افشاري .تهران :پيدايش 84 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات داستاني
چكيده :اثر حاضر دربردارنده داستاني براي نوجوانان است .ليلي که راوي داستان است ،رويدادها و
اتفاقاتي را بازگو ميکند که در ديدار با عمو ژو و گذراندن روزها در خانه او تجربه کرده است .عمو ژو
از همه شوهرخالهها بزرگتر است و ليلي او را بيشتر از همه دوست دارد ،چون الغر است ،هيچوقت
داد نميکشد و هميشه هم بوي صابون برگردون ميدهد.
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 .243اميدي ،فاطمه .كلمات بيداري پيرامون نماز و روزه ،احكام اسالمي ،حديت نفس،
تقوا و حجاب .تهران :منادي تربيت 130 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :كلمات بيداري» دفتر هشتم از مجموعه «گزیده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي
دفتر دهگانه شهداي فرهنگي»است .اين جلد حاوي وصيتنامههاي شهداي فرهنگي در جنگ
پيرامون موضوع نماز و روزه ،احكام اسالمي ،حديث نفس ،تقوا و حجاب است.

 .244گلهداري ،حميد .گردان شهادت .تهران :سوره سبز 38 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ،داستان واقعي ،گردان شهادت
چكيده :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه «حديث ماندگاري» ،با موضوع جنگ تحميلي عراق
عليه ايران است .در اين جلد داستانهاي كوتاه از گردان شهادت و درباره دفاع مقدس ،مبارزات،
تجارب ،دستاوردها ،رنجها و مشكالت آن دوران و بعد از آن بيان شده است.

 .245فلچر ،سوزان .گمشده شهرزاد .حسين ابراهيمي .تهران :پيدايش 372 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تاريخي ،داستانهاي بلند ،ادبيات
چكيده :در قصههاي قديمي ،گاه ضعيفترين موجودات به چنان نيرويي دست مييابند که کسي
انتظار ندارد؛ مثال موشي جان شيري را نجات ميدهد .نويسنده اين رمان در کنار روايت شهرزاد
قصهگو ،داستان مرجان دختري نهچندان زيبا را که يک پايش ميلنگد ،از زبان خود مرجان تعريف
ميکند.
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 .246توكلي ،زهير .گنج راز :تلخيص و بازنويسي مخزناالسرار نظامي گنجوي.
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 128 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :شعر عرفاني ،بازنويسي ،داستان منظوم ،ادبيات نوجوانان
چكيده :جلد يازدهم از مجموعه «بازنويسي داستانهاي منظوم» به تلخيص و بازنويسي
«مخزناالسرار» اثر نظامي ،شاعر قرن ششم اختصاص دارد .اين مجموعه شامل مقاالتي است و
در هر مقاله حكاياتي آورده شده است« .در آفرينش آدم»« ،در اعتبار موجودات»« ،در ترك مئونات
دنيوي»« ،در نكوهش جهان»« ،در پرستش و تجريد»« ،در وقاحت ابناي عصر» ،و ...عنوانهايي
از اين مقالهها هستند.

 .247مكفادن ،دينا .گوژپشت نتردام .شهال انتظاريان .تهران :قدياني 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :در اين كتاب ،دختر كولي جوان و زيبايي به نام «اسمرالدا» با سگ خود برنامه اجرا ميكند.
«كلود فرولو» ،رئيس شماسهاي نتردام در نهان عاشق اسمرالدا شده است .او سعي ميكند با
كمك «كازيمودو» ،ناقوس زن گوژپشت و بدشكل نتردام ،اسمرالدا را بربايد .ولي با دخالت كاپيتان
«فوبوس دوشاتوپر» ناكام ميماند و كازيمودو دستگير ميشود.

 .248كاظمزاده ،جميله .گوهر .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 152 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،آموزش معارف اسالمي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :گوهر دختر مشهدي رضا ،سركارگر كارخانه ريسندگي حاج رمضان است .حاج رمضان با
مشهدي رضا رفتار بدي دارد .گوهر كه در حال تحصيل و دختر با وقاري است ،چند بار براي سر
زدن به پدر به كارخانه ميرود .حاج رمضان او را براي پسرش فرامرز ميخواهد .فرامرز ،برخالف
پدر ،جواني مهربان و باشخصيت است .گوهر و فرامرز در پي اتفاقاتي عاشق هم ميشوند و با
رضايتمندي در پي وصال هم هستند.
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 .249گوديني ،محمدعلي .گيس دراز و ريش دراز .تهران :کتاب ابرار 230 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :مجموعه داستان ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستانهاي كوتاه است .در داستان گيسدراز و ريشدراز
ميخوانيم :گيسدراز و ريشدراز سالهاست در پارك زندگي ميكنند .روزي دو مرد سرگردان در
نيمكت آنها ،گفتوگويي از كتاب جديد و نقد و بررسي آن ميكنند و براي گرفتن جايزه بهترين
كتاب نقشهاي ميكشند .گيسدراز و ريشدراز با پي بردن به نقشه آنها با كتابهاي جامانده از دو
مرد سرگردان ،به جلسه نقد و بررسي كتاب ميروند و طي گفتوگويي بهعنوان دو نابغه در عرصه
نقد و كارشناسي ادبيات شناخته ميشوند.

 .250عباسزاده ،حسين .لبخند پشت پنجره .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ،1392 ،
 54ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،دفاع مقدس ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر ،دربردارنده چند داستان كوتاه است در قسمتي از داستان لبخند پشت پنجره
ميخوانيم« :مملي به ته كوچه نگاه كرد .سربازها به ته كوچه رفتند .آب از گوشه لبش آويزان شد.
سربازها تا ته كوچه رفتند .به ديوار بلند و آجري برخوردند .مملي نگاهي به سربازها كرد كه مستقيم
به سمتش ميآمدند .به پنجره نگاه كرد .چراغش روشن شده بود .گوشه پرده كنار رفت .مملي لبخند
زد .سربازها مستقيم به سمتش آمدند»...

 .251دويل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوك هلمز جلد( .)1امين توكلي .تهران :آبشن،1392 ،
 144ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادبیات بینالمللی ،داستان پليسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين جلد از مجموعه «ماجراهاي شرلوك هلمز» حاوي شش داستان كوتاه است :در يكي
از داستانها به نام «مستأجر نقابدار» ماجراي هنرمندي زيبا بهنام خانم راندر آمده است .او شبي در
حادثهاي توسط شير دستآموزي زخمي ميشود و شير قسمتي از صورتش را ميجود .شاهدان در
آن شب از وجود مرد ديگري خبر ميدهند و خانم راندر را براي كاستن از عذاب وجدان خود ،ماجراي
همكارياش را با رئيس سيرك براي كارگاه خصوصي بازگو ميكنند.

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش /داستان 109
 .252دويل ،آرتور كانن .ماجراهاي شرلوك هلمز جلد( .)2امين توكلي .تهران :آبشن،1392 ،
 144ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادبیات بینالملل ،داستان پليسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستانهاي كوتاه ،جلد دوم از مجموعه «ماجراهاي
شرلوكهلمز» است .در داستان خونآشامي از ساسكس ،يكي از تاجران بزرگ چاي به شرلوك
هلمز ،از خونآشام شدن همسرش و نوشيدن خون فرزند خردسالشان ميگويد و از او كمك
ميخواهد.

.253رنجيپور،علي.ماجراهايظفرخانشخصثالث.تهران:بيمهمركزيجمهورياسالمي
ايران 68 ،1392 ،ص ،خشتي کوچک
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :آموزش بيمه ،لطيفه و طنز ،داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چكيده :جلد اول از «مجموعه بيمه براي همه» دربردارنده داستاني طنزآميز درباره بيم ه اتومبيل
است .در اين داستان مخاطب با تاريخچه بيمه ،بيم ه اتومبيل ،حقوق بيمهاي ،مزاياي بيم ه اتومبيل
و ...آشنا ميشود .اين مجموعه با هدف توسعه فرهنگ بيمه و آشنا كردن مخاطب با خدمات بيمه
و انواع آن ،حقوق بيمهاي و ...تهيه شده است.

 .254كيواني ،مژگان .ماه پيشوني (متلهاي فولكلوريك چهارمحال و بختياري) .تهران:
سامان دانش 288 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستانها ،متلهاي چهارمحال و بختياري ،ادبيات کودکان و نوجوانان ،مطالعه
و سرگرمي
چكيده :کتاب حاضر دربردارنده مجموعه متلهاي فولکلوريک چهارمحال و بختياري است .در
داستان ماه پيشوني آمده است :در زمانهاي قديم زني با شوهر و دختر زيبايش فاطمه زندگي
ميکرد .فاطمه روزي با ديدن خالکوبي زن همسايه از وي ميخواهد خالکوبي زيبايي براي او انجام
دهد .زن خالکوب بدجنس در ازاي خالکوبي باعث کشته شدن مادر فاطمه ميشود و سپس با پدر
فاطمه ازدواج ميکند .فاطمه با رفتار نامادري پي به فريب او ميبرد و از کرده خود پشيمان ميشود.
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 .255حبيبي ،حامد .شب هزار و دوم :ماهيگير و غول خمره و يك داستان ديگر .تهران:
چكه 56 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،افسانههاي کهن ،ادبيات کودکان ،داستانهاي هزار و يک شب
چكيده :شهريار پس از گذشت هزار و يک شب ،باز هم شهرزاد را که اينک صاحب سه فرزند به
نامهاي آبنوس ،سيفالملوک و حيفالملوک است ،مجبور به قصه گفتن ميکند .فرزندان شهرزاد
در کنار مادرشان نشستهاند و به قص ه او گوش ميدهند .هرجا که شهرزاد از گفتن قصه باز ميماند،
دخترش آبنوس قصه را به دست ميگيرد و دوباره شهرزاد آن را ادامه ميدهد« .بانو با دو سگ
ملوس» و «ماهيگير و غول خمره» داستانهاي اين کتاب هستند.

ي در وصف و ستايش ادب
 .256سادات اخوي ،سيدمحمد .مجلس اهل ادب :بيتهاي 
و فروتني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 80 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات تعليمي ،داستانها ،ادبيات فارسي
چكيده :ادبيات تعليمي همواره در عرصه ادب و فرهنگ نقشي پررنگ داشته و در طول قرنها بار
تربيت اهالي جامعهرا همين بيتها به دوش کشيدهاند .در اين نوشتار داستانهايي کوتاه و بيتهايي
مستقل در وصف و ستايش «ادب و فروتني» از شاعران و بزرگان عرصه ادبيات جمعآوري شده
است.

 .257مهاجري ،زهرا .مجموعه افسانه هاي ايراني .مشهد :به نشر 132 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :افسانههای ايراني ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر ،دفتر ششم از «مجموعه افسانههاي ايراني» حاوي چند داستان است .در
افسانه تُملي آمده است :در روزگاران قديم مردي با هفت دخترش زندگي ميكرد .به خواست
نامادري ،پدر هفت دختر خود را در جنگل رها ميسازد .آنها به خانه ديوي ميرسند .ديو كه قصد
خوردن دخترها را دارد ،با زيركي و هوشمندي دختر كوچك ،شكست ميخورد و تملي و خواهرانش
با نقشههاي تملي به سعادت و خوشبختي ميرسند.
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 .258شيباني ،معصومه .نيم ه پنهان ماه :محالتي به روايت همسر شهيد .تهران :روايت فتح،
 112 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو،هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،زندگينامهها ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده :اين كتاب به زندگينامه شهيد فضل ّ
الل محالتي ( )1309 1364اختصاص دارد كه از
زبان همسر ايشان روايت شده است .در اين روايت ،سبك زندگي ،عقايد ،سجاياي اخالقي و
فداكاريهاي ايشان در سالهاي قبل و بعد از انقالب و نحوه شهادت ايشان بههمراه عكسهايي
مستند بازگو شده است.

ي اهللَعلي ِهو آله پيامآور صلح و آزادي .تهران :اميرکبير،
 .259يثربي ،سيديحيي .محمد صل 
 294 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :تاريخ اسالم ،سرگذشتنامهها ،داستانها
چكيده :کتاب حاضر بر اساس رويکرد فلسفهمحور به زندگي پيامبر اسالم(ص) نگاشته شده و
نگارنده بيش از آنکه به اصول و مباني تاريخنويسي تاکيد داشته باشد ،به تحليلهاي فلسفي پرداخته
و نيز به جاي توجه به جزئيات تاريخنگاري ،بر مسائل سياسي و اجتماعي و اصول انسانشناسي
اسالم توجه داشته است .اين کتاب مجلد اول از يک مجموعه دوجلدي است.

 .260يثربي ،سيد يحيي .محمد صلياهللعليهوآله پيامآور صلح و آزادي(جلد دوم) .تهران:
اميرکبير 304 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :تاريخ اسالم ،سرگذشتنامهها ،داستانها
چكيده :کتاب حاضر تالشي براي نشاندادن سرمشق عيني و عملي از زندگي رسول خدا (ص)
براي قشرهاي مختلف جامعه خصوص ًا سياستمداران و دولتمردان است .نگارنده با ديدي تحليلي،
مسائل سياسي و اجتماعي و انسانشناختي عصر پيامبر را واکاوي کرده است .اين اثر مجلد دوم از
يک مجموعه دوجلدي است.
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 .261دانشور جليل ،فاطمه .مرخصي اجباري .تهران :سوره سبز 48 ،1392 ،ص ،پالتویی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستان واقعي ،شهيدان
چكيده :در اين جلد چند داستان كوتاه و واقعي از مينيابي ،مهندسي و پاكسازي در دوران دفاع
مقدس نقل شده است .در بخشي از داستان مرخصي اجباري ميخوانيم« :گلوله با سنگ بزرگي
برخورد كرد و صداي انفجار همه را شوكه كرد .وقتي خاكهاي بلند شده از انفجار به زمين نشستند،
سروان ،اكبر و پسر را ديد كه هردو روي زمين افتادهاند .همه به سمت آن دو دويدند».

 .262هور ،آليور .مردي با نقاب آهنين .شهال انتظاريان .تهران :قدياني 104 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :رمان نوجوانان ،داستان تاريخي ،تاريخ فرانسه
چكيده :رمان «مردي با نقاب آهنين» ،نوشته الکساندر دوما ،به قلم اوليور هو بازنويسي شده است.
اين رمان در مجموع  13فصل دارد و هر فصل آن ماجرايي مخصوص را روايت ميكند ،اما به طور
کلي تمام فصلهاي رمان به يکديگر پيوسته هستند .موضوع اين رمان ،ظلمهاي لويي چهاردهم،
پادشاه فرانسه است.

 .263ارول ،جورج .مزرعه حيوانات  .animal farmآزاده دادفر .تهران :گويش نو،1393 ،
 195ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادبیات بینالملل ،ادبيات نوجوانان ،داستان دوزبانه
چكيده« :مزرعه حيوانات» داستان انگليسي اثر جورج اُر ِول است كه به دو زبان فارسي و انگليسي
براي نوجوانان آماده شده است .در اين داستان حيوانات مزرعه«مي ُنر» متعلق به آقاي جونز ،بعد از
سختيهاي بسيار و با شنيدن سخنان يكي از حيوانات متفكر بهنام ميچر ،تصميم ميگيرند اداره
مزرعه را خود بر عهده بگيرند.
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 .264گلدينگ ،جوليا .معادن مينوتار .پيمان اسماعيليان .تهران :قدياني 392 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،ادبيات نوجوانان ،مطالعه و سرگرمي
چكيده :جلد سوم از مجموعه «همدمها» به نام «معادن مينوتار» دربردارنده داستاني تخيلي براي
نوجوانان است .کاني پس از آنکه بهدليل رفتارهاي غريبش از انجمن حمايت از مخلوقات اسطورهاي
اخراج ميشود ،به معدني متروک پناه ميبرد .در آنجا با مينياتوري يک چشم آشنا ميشود و ميان
مخلوقات اسطورهاي زخمي و عليل که انجمن و دنيا آنها را فراموش کردهاند امنيتش را باز مييابد.
اما اينک در گزند نيروها و صداهاي شيطاني است که در ذهنش از تاريکي وجودش برميآيند.

م عسكريان كرماني .تهران :آرمان براثا40 ،1393 ،
م شهي د اكر 
 .265انيسي ،فريبا .معل 
ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي:شهيدان زن ،تاريخ معاصر ،ايران ،خاطرات شهيدان ،انقالب اسالمي
چكيده :اين كتاب خاطرات معلم شهيد ،اكرم عسگريان كرماني (متولد  )1336را باز ميگويد كه با
اصابت گلوله در  11آذر  1357به شهادت رسيد .كتاب با هدف آشنا كردن نسل جوان با حماسهها
و رشادتهاي بانوان در دوران انقالب و دفاع مقدس و زنده نگه داشتن ياد و خاطره آنها تهيه
شده است.

م شهي د زهراقضايي .تهران :آرمان براثا 48 ،1393 ،ص ،جيبي
 .266هنرمند ،ميترا .معل 
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،داستانهاي کوتاه ،شهيدان ،جنگ ايران و عراق
چكيده :کتاب حاضر شرح رويدادهاي مهم زندگي يکي از بانوان معلم و نحوه شهادت وي را در
بردارد .نثر کتاب داستاني است و در جاي جاي کتاب گفتگوهاي زهرا با مادر ،فعاليتهاي تفريحي
او ،شرح حضورش در صحنههاي نبرد هشت سال دفاع مقدس به نگارش درآمده است.
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 .267امجديان ،كيوان .معلمشهي د صديقهعبدالعظيمي .تهران :آرمان براثا 80 ،1393 ،ص،
جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،داستانهاي کوتاه ،شهيدان ،جنگ ايران و عراق
چكيده :آشنا کردن نوجوانان با رشادتها و حماسههاي بانوان در دوران انقالب و دفاع مقدس
ميتواند در تربيت نسل انقالبي و ايثارگر موثر باشد .در اين کتاب شرح زندگي و رويدادهاي مهم
يکي از بانوان معلم شهيد و نحوه شهادت وي به رشته تحرير درآمده است .نثر کتاب داستاني و
زبان اثر ساده و موجز است.

 .268جعفري ،محمدعلي .ملک نبي :شوش .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي112 ،1392 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستانهاي دفاع مقدس ،شوش
چكيده« :ملک نبي» جلد پانزدهم از مجموعه «مناطق جنگي ايران» است که مروري اجمالي،
داستانواره و روايتگونه دارد بر برخي رخدادهاي جنگ تحميلي در مناطقي که بهطور مستقيم و
غيرمستقيم صحنه حماسهآفريني رزمندگان اسالم و ظلم و تجاوز ارتش بعث عراق بوده است .در
اين جلد به رخدادهاي منطقه جنگي «شوش» در استان ايالم پرداخته شده است.

 .269جليني ،ليال .منيرو .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 24 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،نمايشنامهها ،خاطرات جنگزدگان
چكيده :کتاب «منيرو» از مجموعه «روايت ديگر» حاوي نمايشنامهاي درباره جنگ و اثرات آن
بر مردم جنگديده است .در اين نمايشنامه «منيرو» و پدرش در جنگ ،جزو آوارگاني هستند که
در تهران در يک مجتمع مسکوني مهاجران جنگي سکونت داده شدهاند .پدر بيکار و معلول است
و مادر خانواده در جنگ کشته شده است .منيرو که دختر جواني است ،براي تأمين مخارج زندگي
کاري پيدا ميکند؛ اما درگير شايعاتي ميشود که مردم مجتمع برايش ميسازند.
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.270صبوري ،حسين.موشکهاويککاشي :دزفول.تهران:اميرکبير:کتابهايجيبي،1393،
 136ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،دفاع مقدس ،جنگ
چكيده :هشت سال دفاع مقدس برگ زريني بود از افتخارآفرينيملت مسلمان و غيور ايران اسالمي.
در اين اثر مروري اجمالي و روايتگونه بر بعضي رويدادهاي جنگ يا مرتبط با جنگ در مناطقي شده
است که مستقيم يا غيرمستقيم بخشي از تاريخ دفاع مقدس را در خود دارند.

 .271آقا احمدي ،صغري .مهاجر .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 136 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان اخالقي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :داستان «مهاجر» ،از مجموعه «چشمههايي بهسوي خورشيد» ،داستاني برگرفته از
مضامين «نهجالبالغه» است و با هدف آشنا كردن مخاطب جوان با آموزهها و معارف اسالمي
و انساني نوشته شده است .اين داستان ماجراي زندگي دانشجويي به نام فرزاد است كه تمام اميد
مادرش محسوب ميشود .وقتي فرزاد به سن ازدواج ميرسد ،مادرش براي او دختري در نظر
ميگيرد كه مغاير با خواستههاي فرزاد است .فرزاد به انتخاب جديدي دست ميزند كه سرنوشت
ديگري پيدا ميكند و زندگياش متحول ميشود.

 .272بايرامي ،محمدرضا[ ...و دیگران] .مهربانتر از نسيم 99 :قصه از زندگي امام
خميني(س) .تهران :ذکر :کتابهاي قاصدک 176 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :زندگينامهها ،رهبر انقالب ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده  99قصه واقعي از زندگي امام خميني(س) ،در ابعاد گوناگون فردي،
اجتماعي ،خانوادگي ،سياسي و ...است كه از زبان ياران و افراد نزديك ايشان نقل شده است .اين
مجموعه با هدف آشنا كردن مخاطب نوجوان با انديشهها ،باورها و سبك زندگي امام(ره) و الگوبرداري
از سيره ايشان تهيه شده است.
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 .273خنجري ،نسرين .نمايشنامه نوجوان امروز :مهمان جامانده .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 32 ،1392 ،ص ،وزیری
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان ،نمايشنامهها ،طنز
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعه «نمايشنامه نوجوان امروز» با موضوع آموزنده و طنزآميز است.
در خالصه نمايشنامه آمده :پيرزني به تنهايي در کلبهاي زندگي ميکرد .کالغ ،گنجشک ،االغ،
گاو ،مرغ ،سگ و گربه سه ميهمان هر روز او بودند .در روزي باراني ،همه ميهمانها به جز گربه به
خانه پيرزن ميروند .نيامدن گربه ديگر ميهمانها را نگران ميکند .با فرض کشته شدن گربه ،همه
ميهمانها شروع به افشاي بدرفتاري و احساس واقعي خود نسبت به گربه ميکنند و رازهايي از
خود و رفتار گربه برمال ميکنند .گربهاي که کشته نشده و زير کرسي پيرزن به خواب رفته است..

 .274رضوياراني ،سيدمحسن .ميراث قصر شيرين .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،1393 ،
 104ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،جنگ تحميلي ،سرگذشتنامهها
چكيده :در اين مجموعه داستانهايي واقعي درباره رويدادهاي تاريخي جنگ تحميلي و شرح
رشادتهاي رزمندگان و نحوه شهادت آنها درج شده است .داستانهاي اين اثر حول موضوعات
مرتبط با منطقه قصرشيرين و شرح دالوريهاي مردمان آن بوم در جريان جنگ ايران و عراق
نگارش يافته است.

 .275عباسي ،زهرا .ميهران :مهران .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 158 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده« :ميهران» جلد سوم از مجموعه «مناطق جنگي ايران» است که مرور اجمالي،
روايتگونه و داستانواره دارد بر برخي رخدادهاي جنگي (يا مرتبط با جنگ تحميلي) در مناطقي
که مستقيم و غيرمستقيم در هشت سال دفاع مقدس صحنه حماسههاي رزمندگان اسالم و ظلم
و ستم دشمن و ارتش بعث عراق بوده است .در اين جلد به رخدادهاي شهر مهران ،يکي از مناطق
جنگي استان ايالم پرداخته شده است.
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 .276هاديان ،نويدا .ميهماني .تهران :کتاب ابرار /موسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان،
 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،روابط اجتماعي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين كتاب حاوي چند داستان كوتاه اجتماعي است .در داستان ميهماني ،رقيه زني زحمتكش
و خدمتگزار مدرسه است .روزي ميهمانياي در خانهمدير گرفته ميشود و رقيه خانم با خجالت و
اصرار خانم مفيدي ،يكي از معلمان به ميهماني ميرود .رقيه خانم با اينكه جزو ميهمانهاي دعوت
شده است ،به قدري مشغول پذيرايي كردن ميشود كه مثل هميشه خود را فراموش ميكند.

 .277عسكرزاده ،محمدمهدي .ناپيدا :براساس زندگي زندهياد احمد متوسليان .تهران:
اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان ،تاريخ
چكيده :کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه «سرداران ايران» است که به سرگذشت يکي از
سرداران جان برکف ايران ،احمد متوسليان ،فرمانده عمليات فتحالمبين ،فرمانده لشکر بيستو هفتم
محمدرسولاهلل ،مسئول قرارگاه فرعي نصر نو و  ...اختصاص دارد.

 .278آقايي قهرمانلو ،مهري .نام فيلم زندگيات چيست؟ .تهران :نجواي دل142 ،1393 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :راهو رسم زندگي ،كلمات قصار ،ويژگيهاي نوجوانان
چكيده :اين كتاب از مجموعه «از گلوي كوچك او» دربردارنده نظرات و خواستههاي جمعي
از دانشآموزان دوره تحصيلي دبيرستان درباره موضوعاتي از قبيل زندگي ،خواستهها ،بهترين و
بدترين روز زندگي ،هدف از زندگي ،هدفنمايي و ...است .اين مجموعه با هدف شناخت بهتر
دانشآموزان نوجوان و آگاهي از خواستهها ،نيازها و احساسات آنها براي برقراري ارتباط بهتر با
آنها تهيه شده است.
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 .279صامتي ،مرثا .نامههاي ناشناس :براساس زندگي شهيد حسين خرازي .تهران:
اميرکبير :کتابهاي جيبي 104 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،خاطرات شهيدان ،زندگينامهها ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده :اين جلد از مجموعه «سرداران ايران» به زندگينامهنظامي شهيد «حسين خرازي» اختصاص
دارد .بيستودو سال از شهادت حسين خرازي ميگذرد كه يكي از فرماندهان دوران جنگ از طرف
دانشگاه و به همراه چند دانشجو ،بر مزار او مراسم ميگيرند .دانشجويان كه فلسفه مراسم و آمدن به
مزار شهيدان را نميدانند ،نامهاي لجوجانه مينويسند و آنرا پشت عكس شهيد ميگذارند .دوست و
همرزم حسين خرازي در پاسخ به نامه دانشجويان ،شرح عمليات ،فداكاريها ،ايثارگريها و شهادت
حسين خرازي را مينويسد و دانشجويان را متأثر ميكند.

 .280برنت ،فرانسيسهاجسن .نجيبزاده كوچك .پرستو عوضزاده .تهران :قدياني،1393 ،
 248ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :رمان کودکان و نوجوانان ،آموزش ،مهارتهاي زندگي
چكيده :نکته اساسي در داستانهاي هاجس برنت ارتباطي است که نجيبزادگان خواسته و
ناخواسته با دنياي انسانهاي فقير برقرار ميکنند .نجيبزاده اين داستان پيش از هشت سالگي و
بلوغ ذهني خود تصميم ميگيرد به جايي عزيمت کند که به آن هيچ تعلقي ندارد تا در اين ميان
ميخواهد با معناي زندگي در قالبي جديد آشنا شود.

 .281فراست ،قاسمعلي .نخلهاي بيسر .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ236 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،جنگ تحميلي ،سرگذشتنامهها
چكيده :اين داستان مربوط به نخستين ماههاي جنگ و اشغال خرمشهر است و بهنوعي ميتوان
آن را اولين رماني دانست که در زمينه جنگ به قلم نويسندگان نسل جوان انقالب نگاشته شده
است .داستان شرح پيروزيها و شکستها و شاديها و غمهاي کساني است که در حراست از
سرزمين و کاشانه خود دالورانه جنگيدند و شرافتمندانه جان بر آرمان خود گذاشتند.
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 .282قوجق ،يوسف .رمان نوجوان امروز :نردباني رو به آسمان .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 136 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،رمان نوجوانان ،جنگ ایران و عراق
چكيده :در بخشي از داستان ميخوانيم« :قزاق روس يكهاي خورد .لحظهاي ماتش برد .سوار
فهميد گيسوي بلند و سياهش بيرون ريخته .پخش شانههايش شده ،افتاده روي كمرگاهش .فكر
اينجاي كار را نكرده بود .فكر نكرده بود ممكن است كاله پوستي از سرش بيفتد و موهايش را
بريزد بيرون و رسوايش كند .لحظهاي چندشش شد .تا آن لحظه ،غير از مردش ،نشده بود كسي
نگاه به موهايش بكند».

 .283مولوي ،ريحانه .نشاني و چند داستان ديگر .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،1392 ،
 128ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،آموزش معارف اسالمي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين جلد از مجموعه «چشمههايي بهسوي خورشيد» دربردارنده سه داستان كوتاه برگرفته
از مضامين نهجالبالغه و با عنوانهاي «نشاني»« ،تمام آسمان يك مرد» و «مثل باران» است .در
داستان نشاني ،زهرا دختري است كه ميكوشد از طريق عقل خداوند را بيابد ،اما نتيجهاي نميگيرد.
او طلبگي را برميگزيند و در طول سالهاي زندگي تمامي اعمال ديني را انجام ميدهد؛ طوري كه
فرزند و ثمره زندگياش «حسين» چشم برزخي پيدا ميكند و تحوالتي در زندگي آنها رخ ميدهد.

 .284آصفپور ،آصف .نقش دل .تهران :آشنايي 68 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده« :نقش دل» حاوي مجموعه داستانهاي كوتاه اجتماعي است .در داستان نقش دل ،زليخا
دختري است كه به همراه دختران ديگر براي درس خواندن به روستاي «دره سبز» ميرود .در
مسير مدرسه او با يوسف ،چوپان ده برخورد ميكند كه كولهپشتي او نقش زيبايي دارد .در حاليكه
زليخا در انديشه بافتن يك كولهپشتي مانند كولهپشتي يوسف و تفكر درباره شخصيت يوسف است،
خبر شهادت وي را ميشنود.
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.285دانشگر ،بهزاد.وفريدونچنينمرديبود :براساسزندگيفريدون.تهران:اميرکبير:
کتابهاي جيبي 126 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :تاريخ ،اساطير ايراني
چكيده :در اين جلد از مجموعه «سرداران ايراني» ،داستاني بر اساس زندگي فريدونشاه آورده
شده است .ضحاك ماردوش در بابل هر بار مغز جوانان را به مارهاي خود ميدهد .ضحاك مدتي
دچار كابوس ميشود و خوابگزاران را براي تعبير خواب و كابوسهايش دعوت ميكند .فريدون
سردار عدالتخواه ،با تدبيري به جنگ ضحاك ميرود و بر شاه شيطانصفت ،ضحاك ماردوش
پيروز ميشود.

.286اميدي ،فاطمه.واليتفقيهپيرامونواليتفقيه،صفاترهبريوروحانيت.تهران:
منادي تربيت 168 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،شهيدان ايران ،وصيتنامهها ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :واليت فقيه» دفتر دوم از مجموعه «گزیده موضوعي وصيتنامه شهداي فرهنگي دفاتر
دهگانه شهداي فرهنگي» است .اين جلد دربردارنده وصيتنامه شهداي فرهنگي در جنگ تحميلي
عراق عليه ايران پيرامون موضوع واليت فقيه ،صفات رهبري و روحانيت است.

 .287جمعي ازنويسندگان .هديه به ماه  5پارههاي ماه زندگينامه بانوان شهيد .تهران:
آرمان براثا 176 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،داستانهاي کوتاه ،شهيدان ،جنگ ايران و عراق
چكيده :بانوان ايثارگر ايراني حماسهسازان گمنامي بودند که با داشتن تجارب ذيقيمت از حضور
در صحنههاي پيروزي انقالب اسالمي ،در دوران هشت سال دفاع مقدس شجاعت را به مردان و
فرزندان خود آموختند .در اين کتاب هفت داستان کوتاه درباره زندگي و نحوه شهادت بانوان معلم
شهيد در جريان جنگ تحميلي به نگارش درآمده است.
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 .288آدينه ،مريم /معراجيپور ،محبوبه .هديه به ماه  6خواهران آفتاب .تهران :آرمان براثا،
 120 ،1391ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،داستانهاي کوتاه ،شهيدان ،جنگ ايران و عراق
چكيده :حضور پرشور بانوان در انقالب اسالمي از افتخارات بزرگ زنان مسلمان ايران است .در
اين مجموعه ،شش داستان کوتاه درباره شرح مقاومتها و مبارزههاي زنان ايران زمين و دختران
دانشآموز شهيد در جريان جنگ تحميلي و نحوه شهادت آنها درج شده است.

 .289هنرمند ،ميترا .هزار توي زندگي و چند داستان ديگر .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،
 144 ،1392ص ،رقعی
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،ادبيات نوجوانان ،آموزش معارف اسالمي
چكيده :كتاب حاضر ،دربردارنده چهار داستان كوتاه برگرفته از مضامين «نهجالبالغه» است.
در قسمتي از داستان هزارتوي زندگي ميخوانيم« :يخ بستهاي سرد .شعله آتش نزديك ،اما گرم
نميشوي .يخ بستهاي سر ِد سرد .بيفروغ نگاه ميكني مقطع و عميق .رنگهاي شعله به پهناي
آهت ،به هزار رنگ تجزيه شدهاند .ميبيني .ميبيني و دم نميزني .درون هزارتوي پيچ در پيچ
زندگيات گرفتار شدهاي .بايد كه قدم برداري و خودت را از پيچ و خمها برهاني»....

 .290جعفري قنواتي ،محمد .هزار سال داستانهاي طنزآميز ادب فارسي (از فردوسي
طوسي تا مالحبيباهلل كاشاني) .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1392 ،
 188ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :داستان ،طنز ،ادبيات فارسي
چكيده :طنز و طنزپردازي در فرهنگ ايراني ريشهاي عميق و سابقهاي طوالني دارد .اين مقوله
محدود به گروه اجتماعي خاصي نيست؛ بلکه عموم طبقات و گروههاي اجتماعي ،سني و جنسي به
آن عالقهمند هستند .کتاب حاضر با هدف آشنايي اجمالي قصهگويان جوان با مصاديق داستانهاي
طنزآميز ادبيات فارسي تأليف شده است.
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 .291عظيمي ،احسان .داستانهايي از ادبيات كهن :هزار و يكشب  .1تهران :گوهر انديشه،
 204 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،ادبيات كودكان و نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر ،جلد اول از مجموعه «داستانهايي از ادبيات كهن» ،حاوي داستانهايي
برگرفته از كتاب «هزارويك شب» است .در حكايت صياد و پرسش ،ماجراي به تور افتادن غولي
متعلق به دوران حضرت سليمان ،خواستههاي غول و اتفاقاتي كه بين او و ماهيگير رخ ميدهد،
آمده است.

 .292عظيمي ،احسان .داستانهايي از ادبيات كهن :هزار و يكشب  .2تهران :گوهر انديشه،
 204 ،1391ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان مصور ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين جلد از مجموع ه «داستانهايي از ادبيات كهن» ،دربردارنده داستانهايي برگرفته از
«كتاب هزار و يك شب»است .شهرزاد در داستان «قمرالزمان و شاهدخت» ماجراي قمرالزمان،
شاهزاده اهل «طيرب» را تعريف ميكند كه در جواني به جهانگردي ميرود .زماني كه او به كليسا
ميرود ،دختر قيصر روم ،شاهدخت را از دست سارقان نجات ميدهد و اين آشنايي براي قمرالزمان
و شاهدخت حوادث تلخ و شيرين فراواني به بار ميآورد.

 .293عظيمي ،احسان .داستانهايي از ادبيات كهن :هزار و يكشب  .3تهران :گوهر انديشه،
 196 ،1391ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانمصور ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر از مجموعه«داستانهايي از ادبيات كهن» ،در بردارنده داستانهايي از كتاب
«هزار و يك شب» است .در حكايت مرد فقير و سگ آمده است :در روزگاران دور ،مرد فقيري براي
به دست آوردن روزي وارد شهري شد .در آنجا به خانهاي مجلل رفت كه صاحب آن مورد احترام
همه كس بود .سگي هنگام خوردن غذا از ظرف طال ،با ديدن مرد فقير ،با اشاره ظرف طال را به او
تقديم كرد .مرد با فروش آن ظرف به ثروت رسيد و سالها بعد وقتي كه مرد براي گفتن راز خود
به آن خانه مجلل آمد ،با وقايع عجيبي مواجه شد.
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 .294صادقنيا ،محسن .هفت .تهران :سوره سبز 144 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،زندگينامهها ،داستانهاي دفاع مقدس ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :هفت» داستاني حقيقي بر اساس زندگي شهيد سرلشگر مصطفي پژوهنده (1367
 ،)1327فرمانده گردان  183تكاور لشگر  58ذوالفقار است .در اين داستان كه بر اساس مصاحبه با
خانواده ،همرزمان ،دوستان و  ...به نگارش درآمده ،زندگي ايشان از تولد تا شهادت ،سمتها ،خدمات
برجسته ،سجاياي اخالقي ،سبك زندگي و  ...ايشان روايت شده است.

ت خان رستم .تهران :باد 96 ،1393 ،ص ،رقعي
 .295شريفي ،شهال .هف 
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان حماسي ،بازنويسي ،شاهنامه فردوسي
چكيده :كتاب حاضر ،جلد سوم از مجموعه «داستانهاي شاهنامه» است .در اين جلد ،ماجراي تولد
ُرستم ،شرح آموزشهاي او توسط زال ،نوجواني و جواني رستم ،شرح دالوريها ،پهلوانيها و عبور
او از هفتخوان ،كشتن ديوان و دشمنان و رسيدن او به كمال ،براي آشنايي مخاطب با قهرمانان
اسطورهاي و حماسههاي ايراني ،از روي شاهنامه فردوسي بازنويسي شده است.

 .296كهن ،باربارا .هفت دختر ،هفت پسر .حسين ابراهيمي .تهران :پيدايش288 ،1392 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تاريخي ،داستانهاي بلند ،ادبيات
چكيده :پوران يکي از هفت خواهري است که براي نجات خانواده از فقر ،در لباسي پسرانه راهي
سفري طوالني و پررمز و راز و پر از شگفتي ميشود .در اين سفر او با محمود  -راوي فصل دوم
رمان  -همراه ميشود و اين همراهي اين سفر را جذابتر و پررازتر ميکند .اين رمان بر اساس
داستاني عاميانه که از قرن پنجم هجري در ميان مردم عراق و منطقه ميانرودان (بينالنهرين)
دهان به دهان نقل ميشد ،نوشته شده است.
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 .297توكلي ،زهير .هفت گنبد :تلخيص و بازنويسي هفت پيکر نظامي .تهران :اميرکبير:
کتابهاي جيبي 152 ،1391 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :بازنويسي داستان منظوم ،ادبيات نوجوانان
چكيده :جلد پنجم از مجموعه «بازنويسي داستانهاي منظوم» ،به تلخيص و بازنويسي
«هفتپيكر» اثر الياسبن يوسف نظامي ،شاعر قرن ششم اختصاص دارد .در اين بازنويسي داستان
بهرام ،چگونگي بر تخت نشستن وي ،صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفتگنبد ،شكايت
مظلوم اول ،...فرجام كار بهرام و ناپديد شدن او در غار و ...آورده شده است.

.298عوضبخش ،زهرا.همتبلند :براساسزندگيشهيدابراهيمهمت.تهران:اميرکبير:
کتابهاي جيبي 120 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،تاريخ ،خاطرات شهيدان
چكيده« :همت بلند» جلد سيام از مجموعه «سرداران ايران» است که در قالب داستان به شرح
زندگاني شهيد ابراهيم همت ( )1334-1362و فداکاريهاي ايشان در دوران دفاع مقدس پرداخته
است .اين مجموعه با هدف پاسداشت ياد و خاطره شهيدان ،و آشنا کردن نسل جوان با انديشهها،
باورها و ايثارگريهاي شهيدان ايران زمين و ترويج فرهنگ مقاومت و شهادت تهيه شده است.

 .299رسولي ،فرحناز .همسفر آتش و برف .تهران :روايت فتح 304 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :زندگينامهها ،جنگ تحميلي ،رمان نوجوانان
چكيده :شهيد قهاري سعيد يكي از سرداران ارتفاعات غرب تا كوير ايران است كه بعد از سالها
مبارزه و استقامت براي تأمين امنيت كشور ،سرانجام در مبارزه با ضدانقالب به شهادت ميرسد.
نويسنده اين رمان همسر ايشان ،فرحناز رسولي است كه فراز و نشيب زندگي شهيد ،مبارزات و
حماسهآفرينيهاي ايشان ،فداكاريها ،ايثار و استقامت ،تجارب و دستاوردهاي شهيد در دوران قبل
و بعد از انقالب و نحوه شهادت ايشان را روايت ميكند.
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 .300تدين ،نجمه .هنوز هم صدايش توي گوشم هست :بر اساس زندگي شهيد احمد
کاظمي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 158،1391،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،جنگ ايران و عراق ،تاريخ معاصر ايران ،داستانها
چكيده :برآمدن و باليدن مردان بزرگ که بزرگي را به اعتبار منش انساني و ويژگيهاي
آسمانانديشي به دست آوردهاند مديون فرهنگ ،باور و بسترهاي معرفتي و تاريخي است .در اين
کتاب شرح مختصري از زندگي شهيد احمد کاظمي همراه با ذکر رويدادهاي مهم و نحوه شهادت
ايشان در قالب داستان و سرگذشتنامه نگاشته شده است.

 .301يسنا ،ياسر .هورامه .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ 96 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،فيلمنامهها ،جنگ ايران و عراق
چكيده :در مرز ايران و عراق ،نيروهاي ايراني در حال ورود به آبراههاي جزيره مجنوناند.
خمپارهاي سرگردان يکي از قايقها را سرنگون ميکند و از سرنشينان فقط دو نفر جان بهدرميبرند،
اما وسط ميدان جنگ گرفتار ميشوند« .هورامه» قصه گمگشتگي وحيد و منصوره در آبراههاي
م رگبار هورالعظيم است .اين داستان رويدادهاي زمان جنگ در جزيره مجنون را به تصوير ميکشد.

 .302شاهآبادي ،حميدرضا .رمان نوجوان امروز :هيچ كس جرئتش را ندارد .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 142 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،رمان نوجوانان ،جنگ ايران و عراق
چكيده :نويسنده در اين اثر ،ماجراي جن و پريان را با واقعه جنگ تحميلي و دفاع مقدس ادغام
كرده و داستاني جذاب و پرحادثه را خلق كرده است .در بخشي از داستان ميخوانيم« :يك روز
كه در ميدانگاهي وسط قلعه بازي ميكرديم ،يك سنگ بزرگ از باالي بام قلعه افتاد وسط ما و
شانس آورديم كه باليي سر كسي نيامد .اول فكر كرديم قسمتي از ديوار قلعه خراب شده و ريخته؛
اما ديوارها سالم بود و سنگ هم از جنس ديوار نبود .معلوم بود آن را از جاي ديگري آوردهاند و
انداختهاند روي سر ما .همه خيلي ترسيديم».
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 .303يزدينژاد ،زهرا .يادداشتهاي ناتمام :روزنوشتهاي طلبه شهيد مهدي خاتمي.
تهران :خورشيدباران 248 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستانها ،جنگ تحميلي ،سرگذشتنامهها ،خودزندگينامهنوشت
چكيده :مهدي پسر سوم يک خانواده مذهبي از روستاي پيل نور مازندران بود که همراه خانواده به
تهران کوچ کرد .او هنوز کوچک بود که دوباره به روستا رجعت کرد و تحصيالت خود را تا راهنمايي
در آنجا گذراند .وي بعد از ادامه تحصيل در شيراز و مرودشت ،به دسته انقالبيون پيوست و بعدترها،
در راه دفاع از ميهن به جبههها اعزام شد .اين کتاب شرح رويدادهاي زندگي اين طلبه جوان طبق
يادداشتهاي خود او تا زمان شهادت است.

 .304برهان شهرضايي ،پروين .يخ در بهشت صورتي .تهران :اميرکبير :کتابهاي سيمرغ،
 112 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،ادبيات جنگ ،دفاع مقدس
چكيده :در اين كتاب سعي نويسنده بر آن بوده تا به اليههاي پنهان جنگ در زندگي روزمره سري
بزند و زندگي در جنگ را از زبان شخصيتهاي بينام و نشاني كه در همين حوالي و در كنار ما
زيسته اند ،به تصوير بكشد؛ انسانهايي كه جنگ ،در تالقي مرگ و زندگي ،حق انتخاب را از آنها
گرفته است؛ چه در جبهه جنگ و چه در جبهه زندگي.

 .305كارزاني ،فاطمه .يک ليلي و دو مجنون :طالئيه .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،
 152 ،1392ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،داستانهاي دفاع مقدس
چكيده :اين کتاب از مجموعه «مناطق جنگي ايران» دربردارنده داستاني درباره رخدادهاي دوران
دفاع مقدس و منطقه طالئيه ،نزديک سوسنگرد و رودخانه دجله است .در اين داستان طال ،دختر
يکي از شهيدان به نام فتح است .وقتي طال به سن جواني ميرسد ،مادر دفترچه خاطرات فتح را
به طال ميدهد؛ دفتر خاطراتي که در آن رخدادهاي جنگ در سالهاي  61تا  62به رشته تحریر
در آمده است.
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.306نيكروحمتين ،فرزانه13.حکايتشيرينازطهران.تهران:سيزده160،1393،ص،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :تاريخ تهران ،داستان مصور ،اسناد و مدارك ،سرمايه فرهنگي پايتخت
چكيده :نويسنده اين كتاب با توجه به سابقه كار خود در مطبوعات ،به گردآوري اسناد ،گزارشهاي
ميداني ،مصاحبه و گفتوگو با افراد مشهور و صاحب نام درباره تهران قديم دست زده و كوشيده
است گوشههايي از تاريخ تهران ،پايتخت ايران را به شكل حكايت و داستان با قلم به تصوير بكشد.

 .307عباسنژاد ،امیرمحمد 528 .؛ بازروايي خاطرات بمباران شيميايي .تهران :سورهسبز،
 112 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :جنگ تحميلي ،جنگ شيميايي
چكيده :نگارنده كتاب حاضر به بازروايي خاطرات جانبازان بمباران شيميايي عراق در تاريخ  10دي
ماه  1365در بيمارستان صحرايي  528سومار پرداخته است .وي ضمن ارائه تصويرهاي مستند از
اين واقعه ،تاريخچه اختالفات مرزي ايران و عراق ،موقعيت منطقه سومار از نظر نظامي و اهميت
اين منطقه ،عملياتهاي پدافندي و آفندي در منطقه سومار در دوران دفاع مقدس و تاريخچه
بيمارستانهاي صحرايي  528سومار را ارائه داده است.

 .308وايلد ،اسكار 6 .قصه از اسكاروايلد براي بچهها .سعيدا زنديان .تهران :قدياني،1391 ،
 120ص ،وزیری
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،ادبيات کودکان ،مطالعه و سرگرمي
چكيده :در داستان «غول خودخواه» آمده است :غول خودخواهي در باغي زندگي ميکرد .وقتي
غول براي مدتي به ديدن دوستش ميرود ،بچهها هر روز بعد از مدرسه به باغ ميآيند و مشغول
بازي ميشوند .بعد از هفت سال غول به باغ باز ميگردد .او بازي در باغ را براي بچهها ممنوع
ميکند .با اين کار؛ باغ او ديگر ثمر نميدهد و هميشه زمستان بر آن حاکم ميشود .تا اينکه غول
به اشتباه خود پي ميبرد.
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دینی

 .309قاسمي ،صالح .آزمون عصر غيبت (مباني واليت مطلقه فقيه به همراه پاسخ به
شبهات و بررسي برکات واليت فقيه در انقالب اسالمي) .تهران :کتاب ابرار /موسسه
فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان 360 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تاريخ معاصر ،نظريهها ،اسالم ،واليت فقيه
چكيده :حکومت يعني تشکيالت سياسي و اداري کشور و چگونگي و روش اداره يک واحد
سياسي .موضوع اين کتاب شرح و تعريف و تشريح ماهيت اصلي واليت فقيه و نيز بررسي ضرورت
وجودي چنين حکومتي است .نگارنده پس از ذکر مقدمات و تعاريف ،صفات و نحوه تعيين ولي
فقيه و اختيارات او را بررسي ميکند .همچنين در ادامه ،ويژگيها و امتيازات نظام مبتني بر نظريه
واليت فقيه را بازگو ميکند.

 .310بيرامي ،منصور[ ...ودیگران] .آزمونهاي روانشناختي دينداري .تهران :آواي نور،
 348 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :پرسشنامه ،دين ،روانشناسي ،آرامشرواني
چكيده :با فعال شدن علوم بينرشتهاي و با ورود دين به عرصه علم ،در مقابل تقاضاهاي نوظهور
علوم ،حيطهاي اختصاصي با نام «روانسنجي دينداري» کارآمد خواهد بود .نگارنده ضمن معرفي
پرسشنامههاي سنجهاي مسلمانان ،مجموعهاي از سواالت براي سنجش جهتگيريهاي مذهبي،
ميزان خداباوري افراد و ديگر ابزارهاي مربوط به سنجش مذهب را ارائه ميدهد .کتاب با هدف
معرفي ابزارهاي اندازهگيري و ارزيابي نگرش ديني در ميان افراد تدوين شده است.
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 .311افشار ،اسداهلل« .امام باقي(عج)؛ تحليل و تبيين زندگاني حضرت مهدي(عج)
در  20گفتار».تهران :سفير اردهال 380 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تاريخ اسالم ،امامت ،مهدويت ،دين
چكيده :مسئله مهدويت ،موضوعي است که عموم مسلمانان در اعتقاد به آن اشتراک دارند .در اين
اثر ضمن معرفي ادبيات فرهنگ انتظار و ذکر نکتههاي تاريخي در باب تولد و غيبت امام عصر ،به
پرسشهاي مطرحشده در اين زمينه پاسخ داده شده است و ويژگيهاي انتظار به معماي مورد نظر
و وظايف مسلمانان در قبال ظهور آن حضرت شرح داده شده است.

ن آزاد ( :)1پرسمان توحيدي  36پرسش و
 .312قاسمي ،صالح .سلسله مباحث پرسما 
پاسخ با موضوع توحيد و خداشناسي .تهران :کتاب ابرار /موسسه فرهنگي هنري سيب
سرخ نيکان 134 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :اسالم ،خداشناسي ،پرسشها ،پاسخها
چكيده :عرصه تهاجم و تقابل افکار و اعتقادات از ابتداي خلقت وجود داشته است و وظيفه نخبگان
برطرف کردن تشکيکها و رفع شبهات ديني است .در اين اثر مجموعه پرسشها و ابهاماتي درباره
مکتب شيعه و نگرش توحيدي دين اسالم مطرح شده و سعي گرديده با استداللهاي منطقي ،ادله
و برهان پاسخي به اين ابهامات داده شود.

.313رهپيك،حسن.حكمتهايفاطمي(شرحچهلسخنازحضرتفاطمهعليهاالسالم).
تهران :خرسندي 152 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :امامان ،احاديث ،روايات
چكيده :درک و دريافت سيره ائمه اطهار (ع) با تالش مداوم و پژوهش در ميان آثار و نقل قولهاي
ايشان تا حدي امکانپذير خواهد بود .در اين کتاب چهل حديث از حضرت فاطمه (س) همراه با
ترجمه ،شرح و تفسير آن درج شده است .محتواي احاديث بيشتر به مسائل عميق ديني ،اخالقي
و اجتماعي اختصاص دارد و در بيان کتاب ،اختصار و تناسب با سطح مخاطبان رعايت شده است.
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يبيابانكي ،اكرم.حياتبالندهدرنهجالبالغه(تحليلهمبستگي
يپيرعلي ،دلآرا /فاضل 
.314نعمت 
يادکرد مرگ و بالندگي زندگي) .تهران :نداي ملکوت 246 ،1392 ،ص ،رقعي

مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تفسيرها ،وقايع حيات ،علوم قرآني

چكيده :مرگانديشي بيشک به معناي ترک دنيا و رهبانيت و بياعتنايي به زندگي مادي نيست ،بلکه
به معني ترک دلبستگي به نعمتهاي دنيا است .در اين کتاب مفهوم يادکرد مرگ و تاکيدهاي مکرر
در متون ديني و اسالمي با محوريت نهجالبالغه تحليل و بررسي شده است .ديدگاه انسانشناختي
موجود در نهجالبالغه ،رويکرد اين کتاب نسبت به موضوع حيات دنيوي و شناخت مفهوم مرگ در آن
از موضوعات کتاب است.

 .315مطهري ،مرتضي .خدا در انديشه انسان .تهران :صدرا 102 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :الهيات ،شناخت
چكيده :بحث درباره شناخت خدا از روزگاران گذشته ذهن و انديشه بشر را به خود مشغول داشته
است .كتاب حاضر دربردارنده پنج سخنراني از استاد مطهري درباره رويكردهاي گوناگون انساني
درباره شناخت خدا و ريشه پيدايش اين تفكر در بشر است .محور اصلي اين سخنرانيها پاسخ به
شبهات مطرح شده از سوي دانشمندان ماترياليست بوده و در آن ،ضمن توضيح توحيد نظري،
كاركرد ذهن انسان نيز نقادي شده است .اين اثر با هدف تحكيم فرهنگ و انديشه اسالمي در
ذهن نوجوانان و جوانان و نيز پاسخ به ذهن پرسشگر اين قشر در باب مسائل خداشناسي تدوين
شده است.

 .316مطهري ،مرتضي .خدا در زندگي انسان .تهران :صدرا 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :الهيات ،شناخت
چكيده :جهانبيني الهي منجر به خلق زندگي متعالي انساني ميگردد و چنين نوع زندگي حاصل
انقالب فكري و معنوي است .كتاب حاضر دربردارنده شش سخنراني از استاد مطهري درباره مفهوم
خدا در زندگي بشر است .اين مباحث در ادامه سلسله مباحث ديگري با عنوان «خدا در انديشه
انسان» ايراد شده است و در واقع به نوعي مكمل آن است .در اين اثر ،توحيد عملي با زباني متقن
و غني و بياني روشن و رسا تشريح شده و موضوعاتي چون انقالب فكري ،اصالت فكر ،راه معتدل
خداشناسي و مراتب توحيد تبيين شده است .هدف نويسنده تحكيم فرهنگ و انديشه اسالمي در
ذهن نوجوانان و جوانان و نيز بيان تأثير رويكرد مذهبي در زندگي بشري است.
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 .317ضياءتوحيد ،محمد .كتاب پرسمان :درآمدي بر كتاب مقدس و الهيات مسيحي.
تهران :كانون انديشه جوان 280 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تفسير ،مذهب ،نقد ،عهد جديد ،عهد عتيق
چكيده :ذهن پرسشگر جوانان ميکوشد انديشهها و سخنها را بسنجد تا شناخت عميقي نسبت
به رويدادها و تفکرات بهدست آورد .اثر حاضر حاصل پژوهشي انتقادي تفسيري در باب خشونت
در دو کتاب عهد قديم و عهد جديد است .نگارنده در هر فصل پرسشهايي کليدي در باب قابل
بحثترين و مهمترين عناصر اين دو کتاب مطرح کرده و سپس به توضيح و تشريح و نيز نقد و
تفسير جوابهاي احتمالي پرداختهاست.

 .318برازش ،عليرضا .معارف ادعيه  :1درسهايي از زيارت جامعه کبيره .تهران :اميرکبير،
 94 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :زيارتنامهها ،تفسيرها ،دعاها
چكيده :زيارت جامعه کبير يکي از پرمحتواترين و شايد بهترين متن امامشناسي است که شرحهاي
مفصل و مختصر متعددي بر آن ،به منظور شناساندن معارف در بخش امامت نوشته شده است.
اين جستار تفسيرهايي از اين زيارت را در بر دارد که به فهم مفهوم امامت در اسالم ،درجات امامت،
صفات و ويژگيها و وظايف مردم در قبال امام مرتبط است.

 .319محمدزاده ،مرضيه« .دوزخيان جاويد؛ پژوهشي تاريخي در باره قاتالن شهداي
نهضت امام حسين (ع)» .تهران :بصيرت 374 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تاريخ ،عاشورا ،تاريخ اسالم ،سرگذشتنامهها
چكيده :کتاب پيش رو به بررسي تاريخي واقعه عاشورا و شهادت امام شيعيان و ياران ايشان
اختصاص دارد .نگارنده در بخشهاي ابتدايي اثر ،به شرح اوضاع سياسي و اجتماعي کوفه و نظام
حاکم بر آن پرداخته و در ادامه ،ضمن معرفي اشخاص و عناوين افراد ،نقش هر يک را در اين رويداد
بررسي کرده و به پرسشهاي احتمالي و ذهني پاسخ داده است.
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.320بيدي ،فاطمه /رنجبرزاده ،اكبر.روانشناسيانتظار .تهران:آواينور 184،1393،ص،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :مهدويت ،دين ،روانشناسي دين
چكيده :انتظار در فرهنگ اسالمي حالتي از ترکيب مباني دين و واليت با انديشه و آمال انساني
است .مجموعه پيش رو سعي دارد مفهوم انتظار را از منظر اديان ،ملل ،قرآن ،سنت و روانشناسي
دين بنگرد .منابع مورد استفاده شامل کتب روايي ،تاريخي و روانشناسي بوده و نگارنده پس از
تعريف مفهوم مهدويت در فرهنگهاي گوناگون ،تأثير شناختي اين باور بر جنبههاي رواني و
اجتماعي زندگي افراد را بررسي کرده است.

.321محمدي،كاظم.سيّدبرهانالدين،مرشدموالنا.كرج:نجمكبري 400،1392،ص،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،تاريخ ادبيات ،عارفان
چكيده :تحقيق و جستجو در اقوال و احوال عارفان و اهل سلوک يکي از عرصههاي پربار محققان
عرفان و تصوف است .پژوهش حاضر درباره زندگي و سلوک «محقق ترمذي» ،از مشايخ عرفاي
قرن هفتم است .نگارنده پس از شرح زندگينامه وي و شرح دينداري و مراحل عروج و سلوک او
در عرصه عرفان ،انديشههاي وي را بررسي کرده و آراي او در باب اصول و فروع دين را تشريح
کرده است.

.322ربانيگلپايگاني ،علي.ضرورتوقلمرودين.تهران:كانونانديشهجوان230،1393،ص،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تعريف ،جهانبيني ،فلسفه ،مذهب
چكيده :نياز بشر به دين يکي از پرسشهايي است که از زمانهاي کهن ذهن انديشهپژوهان را
به خود مشغول کرده است .تحقيق حاضر سعي دارد ضمن گردآوري ديدگاههاي جديد و کهن،
با زباني روان ،عميقترين مسائل دينپژوهي را بازگو کند .مخاطب اين اثر آن کساني هستند که
پويايي فکري خود را تعالي بخشيدهاند و آماده پذيرش يافتههايي باالتر از سطح کارشناسي هستند.
در بخشهاي کتاب ضمن ارائه تعاريف مکتبهاي گوناگون در باب دين ،مهمترين عنوانهاي مورد
بحث در آن تشريح شدهاست.
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 .323برازش ،عليرضا .عاشق تو .تهران :اميرکبير 112 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :اسالم ،عبادت ،خداشناسي
چكيده :همه آيينها داراي يک سري اصول سادهاند .اولين اصل اين است که يک قدرت يا موجود
مافوق وجود دارد که ما را بسيار دوست دارد ،ميشناسد ،درک ميکند و بهترين چيزها را براي ما
ميخواهد .اين کتاب با تأکيد بر متون عارفانه و احاديث معتبر شيعي ،به تبيين و تشريح رابطه خدا
با انسان و توصيف مفهوم عبادت اختصاص دارد.

 .324غفاري ،محسن .عالم برزخ(وقايع سفر مرگ و عالم قبر) .تهران :پيام كتاب،1393 ،
 300ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :زندگي پس از مرگ ،وقايع حيات ،اسالم
چكيده :تولد انسان آغاز سفري است که به مرگ ميانجامد و سفر مرگ آغاز تولدي ديگر است .در
اين اثر رويدادهاي پس از مرگ و شرح زندگي آنجهاني به اعتبار آيات قرآني و احاديث ائمه اطهار(ع)
و منابع ديني تشريح و تبيين شده است .در خالل مباحث ،داستانها و حکايتهايي از زندگي
بزرگان نيز آمده است.

 .325اميري ،مجيد .عقل يازدهم در تعليم و تربيت (انديشههاي نابغه تشيع خواجه
نصيرالدين طوسي در تعليم و تربيت) .قم :مهر بيكران 80 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :حکمت متعاليه ،فلسفه اسالمي ،آموزش اخالق
چكيده :انسان به دليل تربيتپذيري از ديگر موجودات متمايز شده و گوهر وجودي او تنها با تربيت
به کمال خواهد رسيد .در اين جستار آرا و نظريههاي خواجه نصيرالدين طوسي در باب تعليم و تربيت
جمعآوري شده و به زبان ساده تبيين گرديده است .در موارد لزوم ،مباحث با اشارههايي به آيههاي
قرآن و احاديث ائمه اطهار(ع) همراه شده است.
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 .326گلشني ،مهدي .علم ،دين و فلسفه .تهران :كانون انديشه جوان 286 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :جهاني شدن ،فناوري ،انديشه
چكيده :سوالهاي فلسفي درباره علم و نفوذ  ،تأثيرگذاري علم در فلسفه و دين پرسشهايي عميق
در ذهن مخاطب جوان ايجاد ميكند كه پاسخگويي به آنها امري ضروري به نظر ميرسد .اثر پيش
رو گفتاري درباره گرهگشايي و پاسخگويي به نيازهاي فكري ،فرهنگي و اجتماعي مخاطب جوان
در باب انديشه اسالمي و موضوع فلسفه علم است .مخاطب اين كتاب كسانيهستند كه پويايي
فكري خويش را تعالي بخشيده و نگاهي باالتر از كارشناسي به مسائل دارند .مباحث كتاب حول
موضوع فلسفه علم و دين ،تكنولوژي و فلسفه آن ،جهاني شدن و وضعيت كنوني علم در كشور
تدوين شده است.

 .327محمدزاده ،مرضيه .فرزندان امام حسين عليهالسالم .تهران :اميرکبير280 ،1393 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،شيعيان ،تاريخ اسالم
چكيده :با توجه به اختالفات فاحشي که درباره فرزندان امام حسين(ع) از جهت نام ،تعداد ،زمان،
تقدم و تأخر والدت و ديگر ويژگيهايي که در منابع تاريخي وجود دارد ،نگارنده در اين کتاب در
صدد رفع ابهامات تاريخي بوده است .وي با مراجعه به کتابهاي قديميتر ،زندگي آن امام را بدون
پيرايههايي که در طول تاريخ پيرامون آن خاندان تنيدهاند ،بازنويسي و بازشناسي کرده است.

 .328ابراهيمي ،حبيباهلل .گفتوگو با امام علي (ع) .تهران :سرو ياسين 206،1393،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :اخالق اسالمي ،پرسشها ،پاسخها
چكيده :انيس شدن با حكمتهاي ناب و اخالقمدار ائمه معصومين و مطالعه آنها به تعالي روح
و كسب معنويت ميانجامد .كتاب حاضر دربردارنده درس نكتههاي اخالقي امام علي(ع) در باب
پرورش شخصيت اجتماعي و فردي بوده كه در قالب پرسشها و پاسخهاي محوري تدوين شده
است .بيشتر سخنان حكمتآميز از ترجمه «محمد دشتي» نقل شده و در جواب برخي سواالت ،از
كتاب غررالحكم و دررالكلم استفاده شده است .اين اثر با هدف نزديكتر كردن نوجوانان و جوانان
به نهجالبالغه و تدبر در كالم آن حضرت تدوين شده است.

 136فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفهای و کاردانش
.329برازش،عليرضا.مدعيانانتظار،دشمنانظهور :مهديعليهالسالمبهيقينخواهد
آمد من و تو در هنگامه قيام کدام سو خواهيم بود؟ .تهران :اميرکبير 78 ،1392 ،ص،
وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :مهدويت ،انتظار ،تاريخ اسالم ،شيعيان
چكيده :در بين صفات متعدد انبيا و اوليا و نيز منجي آخرالزمان ،محوريترين و بنياديترين صفت
«عدالت و عدالتمحوري» است .در اين کتاب با توجه به احاديث اسالمي و کتب مرجع شيعه
ويژگيهاي منتظران حضرت مهدي (عج) ،مهمترين عوامل براي تعجيل ظهور آن حضرت ،صفات
ياران آن حضرت و ...تشريح و بررسي شده است.

 .330شيرازي ،فرهاد .موازنه معاش در اسالم .قم :بيانالحق 238 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :بهرهوري ،منابع مالي ،آموزش خانواده
چكيده :اقتضاي انسان بودن و اجتماعي زيستن ،داشتن نظام ارزشي در زندگي است و يکي از
مصاديق آن ،مصرف درست امکانات و نعمتهاي الهي است .اثر پيش رو حاوي درسنکتههايي
درباره اقتصاد معيشتي و بهرهوري در منابع اقتصادي است .فصلهاي كتاب به تفکيک به موضوعات
مهم و جنبههاي اقتصادي زندگي فردي و اجتماعي اختصاص يافته و راهکارهاي موثر براي مصرف
صحيح منابع مالي خانواده با بهرهگيري از آيات قرآني و احاديث اسالمي نيز در آن ارائه شده است.

 .331برازش ،عليرضا .همه را دوست بداريم .تهران :اميرکبير 246 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :فضايل اخالقي ،اخالق اسالمي ،علوم قرآني
چكيده :بيترديد دوست داشتن و دوست داشته شدن اساس کاميابي در زندگي اجتماعي است و از
داخل خانواده تا سطح کشور و پهنه روابط بينالملل تأثير آن مشهود است .موضوع اين کتاب شرح
و تبيين مفهوم دوستي طبق آيات قرآن و متون اسالمي است .مطالب ارائه شده در کتاب در جهت
ترويج اصل دوستي و ايجاد محبت در اجتماع تدوين شده است.
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روانشناسی

.332بَ ِرت،جيم«.آزمونهاياستعداد،شخصيتوانگيزش؛شخصيتواستعدادهاي
خود را تحليل کنيد و انتخاب رشته تحصيلي و برنامهريزي شغلي داشته باشيد».
احمد عابدي[ ...ودیگران] .اصفهان :نوشته 224 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :استعدادهاي درخشان ،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،راهنماي آموزشي ،روانشناسي شخصيت
چكيده :آزمونهاي روانشناختي ،روشهايي جامع و کارآمد ارائه ميکنند که با استفاده از آنها
ميتوان تواناييهاي دروني هر فرد را کشف کرد و بيشترين استفاده را از آن استعدادها برد .کتاب
پيش رو حاوي مجموعه آزمونهايي براي سنجش توانايي استدالل رياضي ،تحليل کالمي،
استدالل توالي ،واژه سنجي و ..است .همچنين در اين اثر 16 ،تيپ شخصيتي و  7نيمرخ انگيزشي و
شغلي معرفي شده است و با اجراي آزمونها ميتوان مسير تحصيلي و شغلي فرد را مشخص کرد.

.333بيدي ،فاطمه /رنجبرزاده ،اكبر.زمينههايروانشناختينماز(شيوههايجذببهنماز
با تأكيد بر مكتب اسالم و اصول روانشناسي) .تهران :آواي نور 208 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :روانشناسي ،نوجوانان ،مذهب
چكيده :نماز در مکتب انسانساز اسالم از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده و هيچ عملي از اعمال
ديني و افعال عبادي با آن قابل مقايسه نيست .در اثر پيش رو راههاي روانکاوانه براي تشويق
جوانان به برپا داشتن نماز و نيز آيات و احاديث مرتبط با مفهوم نماز ارائه شده است .در خالل
مطالب همچنين تاثير اين فريضه بر ابعاد گوناگون زندگي و نيز نقش اولياي مدرسه و خانواده در
ترغيب نوجوانان به خواندن نماز تشريح شده است .کتاب با هدف ترويج فرهنگ ديني و اقامه نماز
تدوين شده است.

 138فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفهای و کاردانش

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش /زبان انگلیسی 139

زبان انگلیسی

 .334واليتي ،علي .آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان  .1تهران :اشتياق نور،1393 ،
 188ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس
چكيده :براي داشتن مهارت در زبان انگليسي تمرين و استفاده از آزمونهاي جامع روشي مفيد
است .اثر حاضر دربردارنده محتواي درسي زبان بوده و در هر درس کلمات جديد همراه با معني آنها،
توضيح گرامر درس و آزمونهايي براي ارزيابي که از کنکور سالهاي پيش گزينش شدهاند آمده
است .اين کتاب جلد اول از يک مجموعه  4جلدي است.

 .335واليتي ،علي /غيور نجفآبادي ،ريحانه .آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان1
(قدرت كلمات) .تهران :اشتياق نور 126 ،1393 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس
چكيده :براي باال بردن دانستههاي مربوط به زبان خارجي ،افزودن بر دايره لغات و رشد نظام واژگاني
بيترديد امري بايسته است .اثر حاضر در بردارنده روشي جديد براي آموختن واژگان مهم و پرکاربرد
زبان انگليسي است .توصيههاي ارائه شده در ابتداي کتاب کمک ميکند تا عالوه بر مديريت زمان
و افزايش تمرکز ،تعداد لغات حفظ شده باال رود .عالوه بر آن ،تمهيدي براي ارزيابي لغات حفظ شده
نيز در نظر گرفته شده است.
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 .336واليتي ،علي .آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان  .2تهران :اشتياق نور،1393 ،
 148ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس
چكيده :کتابهاي کمکآموزشي منبع مناسبي براي انجام تمرينهاي کالسي و تکاليف منزل
بهشمار ميآيند و در رشد فرايند آموزشي نقشي بسزا دارند .اثر پيش رو در بردارنده مباحث کتاب
درسي سال دوم دبيرستان است که در هر فصل آن عالوه بر توضيح واژگان جديد و گرامر آن،
آزمونهاي ارزيابي بر اساس نمونه سواالت کنکور سالهاي پيش ارائه شده است .اين کتاب جلد
دوم از يک مجموعه  4جلدي است.

 .337واليتي ،علي .آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان  .3تهران :اشتياق نور،1393 ،
 154ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس
چكيده :درک بهتر مطالب کتاب درسي ميتواند از راه مطالعه کتب غير درسي فراهم آيد؛ زيرا اين
دسته از کتب وسيلهاي براي ارزيابي يافتهها بهشمار ميروند .اثر پيش رو در بردارنده مباحث کتاب
کالس سوم دبيرستان است .در هر درس عالوه بر معني واژگان و فهرست عبارتهاي جديد ،گرامر
مورد بحث تشريح شده و تمرينهايي براي ارزيابي بعد از آموزش از کنکور سالهاي پيش استخراج
شده است .اين کتاب جلد سوم از يک مجموعه  4جلدي است.

 .338واليتي ،علي .آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان  .4تهران :اشتياق نور،1393 ،
 220ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس
چكيده :کتابهاي کمک آموزشي عالوه بر تثبيت محتواي آموزشي در ذهن زمينههاي يادگيري
عميقتر را فراهم ميكنند .کتاب حاضر در بردارنده تمرينهايي است که بر اساس هر مبحث
دستوري در درسهاي جداگانه ارائه شده است .در هر درس همچنين واژگان جديد همراه با معناي
آنها و نيز پرسشهاي گزينش شده از کنکور سالهاي پيش مرتبط با گرامر مورد بحث گنجانده
شده است .اين کتاب جلد چهارم از يک مجموعه چهار جلدي است.
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 .339ابراهيمي ،سعيد .كتابهاي طبقهبندي شده :انگليسي  1اول متوسطه .تهران :گلواژه،
 198 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :تمرينها ،آزمونها ،درسنامه ،زبان خارجه
چكيده :اصليترين مهارت در يادگيري زبان خارجي مهارت درک مطلب است که نتيجه درک
درست گرامر و بهخاطرسپاري واژگان پرکاربرد است .اثر پيش رو دربردارنده همه سرفصلهاي
کتاب درسي به زبان انگليسي است .آموزش واژگان ،گرامر ،متن درس و ..از ديگر مطالب كتاب
است.

 .340اروجي ،محمدرضا .كتابهاي طبقهبندي شده :انگليسي  2دوم متوسطه .تهران:
گلواژه 164 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :تمرينها ،آزمونها ،درسنامه ،زبان خارجه
چكيده :کتابهاي کمکآموزشي همراه با تدريس معلم ،به سواد علمي دانشآموزان ميافزايد.
کتاب حاضر روشهاي نويني براي يادگيري درس زبان ارائه کرده است .فراگيري واژگان از طريق
جمالت و در بافت متن ،آموزش گرامر با تصاوير کارتوني و مثالهاي متعدد و راهنماي پاسخ به
تمرينهاي کتاب درسي از جمله مباحث ويژه آن است.

.341باقري،بابك.كتابهايطبقهبنديشده:انگليسي3سوممتوسطه.تهران:گلواژه،1393،
 218ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تمرينها ،آزمونها ،درسنامه ،زبان خارجه
چكيده :اصل مهم در آموزش زبان خارجي تکرار و تمرين و بکارگيري عملي آموختهها است.
کتاب حاضر حاوي يک لوح فشرده آموزشي و تمرينهاي متعدد براي تقويت چهار مهارت زباني
(شنيدن ،نوشتن ،خواندن و صحبت کردن) است .براي درک بهتر مطالب از تکنيکهاي جديد
آموزشي در جريان يادگيري لغات و گرامر استفاده شده است.
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 .342جابري ،عليرضا .اولين درسنامه جامع زبان انگليسي تخصصي .تهران :تخته سياه،
 260 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تست ،کنکور ،دستور زبان
چكيده :درسنامهها در جايگاه يک کتاب تکليفي ،فرصت خلق موقعيتهاي يادگيري را فراهم
ميآورند .نگارنده در کتاب حاضر سواالت کنکور سالهاي پيش را جمعآوري کرده و نکتههاي
تستي هر سوال را به صورت درسنامه تدريس کرده است .در اين اثر مهارت تستزني در بخش
واژگان ،درک مطلب ،گرامر و ساختارشناسي جمله تقويت ميشود.

 .343فلكي مقدم ،مرتضي .دستور زبان انگليسي .)EnglishGrammar101( 101
تهران :سيمين 484 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :دستور ،تمرينها ،پاسخها
چكيده :پايه درک زباني در گام اول شناخت قواعد و دستور زبان و سپس بسط دايره واژگان و لغات
است .در اين کتاب اصول دستور زبان انگليسي از مقدماتي تا عالي به زبان ساده تشريح شده است.
بعد از هر نکته ،تمرينهايي براي ارزيابي آموختهها و تثبيت نکات در ذهن آمده است .در انتهاي
کتاب نيز فهرست افعال بيقاعده در حد دانش دبيرستان درج شده است.

 .344سعيدي ،رضا[ ...ودیگران] .وام :زبان انگليسي سال دوم متوسطه كليه رشتهها.
تهران :پيك نخبگان 138 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :درس ،تمرينها ،زبان خارجه
چكيده :آموزش زبان دوم از ديرباز دغدغه بسياري از اهل فن در سرتاسر دنيا بوده است .مجموعه
پيش رو بر اساس روشهاي نوين تدريس ،درس زبان را براي دانشآموزان بازآموزي ميکند .طي
تمرينهاي متعدد ،مهارت خواندن ،دايره واژگان ،دستور و نگارش فراگيران تقويت ميگردد .مطالب
سراسر کتاب به زبان انگليسي است و در هر بخش بعد از درس اصلي (شامل واژگان و متن و
دستور) تمرينهاي متنوع گنجانده شده است.
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.345سعيدي ،رضا[...ودیگران].وام:زبانانگليسي()3سالسومدبيرستانكليهرشتهها.
تهران :پيك نخبگان 190 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :دروس عمومي ،درسنامه ،تمرينها ،راهنماي آموزشي
چكيده :با تغييرات مکرر و بهروز روشهاي تدريس و تآکيد بر بکارگيري زبان در زندگي روزمره و
آموزش کاربردي آن ،نياز به کتابهاي کمکآموزشي را بيشتر ميتوان احساس کرد .در کتاب پيش
رو سعي گرديده مطالب کتاب درسي در قالب تمرينات جديد بازآموزي گردد .عالوه بر معني متن
اصلي و شرح واژگان جديد ،روشهاي نوين تدريس به منظور ارتقاي مهارت خواندن و پرورش
تفکر نقاد نيز در کتاب گنجانده شدهاست .يک سيدي آموزشي نيز به کتاب ضميمه است.

 .346حاجيسيدحسينيفرد ،سيدمسعود .بسته مديريت كالسي :كاربرگ انگليسي  .1تهران:
مرآت 54 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :کاربرگ طرح درس عملياتي شده معلم است که به وسيله آن ميتواند کليدواژههاي اصلي
را در کالس تدريس کند ،آنها را به مباحثه گذاشته و بدين وسيله از تحقق کف آموزش در کالس
اطمينان يابد .اين کتاب توجه ويژهاي به کاربرد لغات دارد و با طراحي تمرينهاي متنوع ،به يادگيري
واژگان عمق ميبخشد .تمرينهايي براي تقويت تلفظ لغات و متوني در قالب  clozeبراي تقويت
درک مطلب و مهارت خواندن نيز در آن درج شده است.

 .347حاجيسيدحسيني فرد ،سيدمسعود .بست ه مديريت كالسي :كاربرگ انگليسي  .2تهران:
مرآت 54 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمونها ،زبان خارجه ،پرسشها
چكيده :کاربرگ طرح درس عملي است که با آن ميتوان اهداف کلي و جزئي هر درس را در
کالس محقق کرد .بسته پيش رو حاوي مجموعه پرسشهايي با الگوي متنوع چندگزينهاي ،جاي
خالي ،کوتاهپاسخ و ..است که مهارت واژگان ،درک مطلب ،خواندن و تلفظ دانشآموزان را ارتقا
ميبخشد .همچنين در هر بخش براي تقويت دانش دستوري ،تمرينها و فعاليتهايي در نظر
گرفته شده است.
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 .348حاجيسيدحسيني فرد ،سيدمسعود .بسته مديريت كالسي :كاربرگ انگليسي  .3تهران:
مرآت 54 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها ،زبان خارجه ،پرسشها
چكيده :کاربرگها طوري تدوين شدهاند که درباره ميزان يادگيري مفاهيم جديد درسي به
دانشآموز بازخورد ميدهند .در اين اثر سواالت منظم و طبقهبنديشده بر اساس سطح دشواري و
مرتبط با محتواي درسي تدوين شده است .تمرينهاي متنوع هر درس توانمندي دانشآموزان در
مهارت واژگاني ،تلفظ ،درک مطلب و متنخواني را افزايش ميدهد و نيز فعاليتهايي براي تقويت
دستور زبان در کتاب گنجانده شده است.

 .349نعمتيمقدم ،رضا /پسنديده ،مهدي .كتاب جامع زبان انگليسي اول متوسطه .تهران:
خط سفيد 224 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :درس ،تمرينها ،پرسشها ،دستور زبان ،واژگان
چكيده :براي تسلط در زبان خارجي خواندن کتاب درسي به زبان اصلي همراه با جملهها و
فعاليتهايي به زبان انگليسي ميتواند راهگشا باشد .کتاب پيش رو حاوي تمام سرفصلها و دروس
آموزشي کتاب درسي مقطع مورد نظر به همراه شرح دستور هر درس و ترجمه فارسي لغات هر
بخش است .در هر فصل مجموعه تمرينهاي چهارگزينهاي مربوط به گرامر و واژگان نيز به همراه
آزمونهاي دورهاي درج شده است.

 .350نعمتيمقدم ،رضا[ ...ودیگران] .كتاب جامع زبان انگليسي پيشدانشگاهي.تهران:
خط سفيد 296 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :درس ،تمرينها ،پرسشها ،دستور زبان ،واژگان
چكيده :بهکار بردن روشهاي نوين آموزشي در يادگيري لغات و گرامر زبان خارجي شيوهاي
منحصربهفرد براي تقويت درس زبان انگليسي است .کتاب پيش رو حاوي محتواي کامل کتاب
درسي به همراه معني لغات هر درس و شرح گرامر هر بخش است .بعد از آموزش خواندن،
تمرينهاي چهارگزينهاي و نگارش براي ارزيابي درس در نظر گرفته شده و در البهالي فصول نيز
آزمونهايي گنجانده شده است.
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 .351نعمتيمقدم ،رضا /پسنديده ،مهدي .كتاب جامع زبان انگليسي دوم متوسطه .تهران:
خط سفيد 176 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :درسنامه ،تمرينها ،پرسشها
چكيده :اثر پيش رو حاوي محتواي درسي کتاب اصلي به زبان انگليسي است که فرصت آموزش
زبان انگليسي به روش مستقيم (مطالعه واژگان و گرامر) را براي دانشآموزان فراهم ميآورد .در هر
بخش عالوه بر معناي واژگان هر درس و شرح درس و گرامر ،مجموعه تمرينهاي چهارگزينهاي
همراه با آزمونهاي دورهاي براي ارزيابي بعد از آموزش در نظر گرفته شده است.

 .352نعمتيمقدم،رضا /پسنديده ،مهدي .كتاب جامع زبان انگليسي سوم متوسطه .تهران:
خط سفيد 228 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :درس ،تمرينها ،پرسشها ،دستور زبان ،واژگان
چكيده :يادگيري زبان خارجي ميتواند به صورت مستقيم (خواندن گرامر و لغات) و غيرمستقيم
(تقويت مهارتهاي مکالمه و شنيدن) صورت گيرد .کتاب حاضر حاوي مجموعه بازنگري شده
دروس کتاب اصلي به زبان انگليسي است .در هر بخش عالوه بر ترجمه لغات و واژگان ،گرامر
درس توضيح داده شده و در ادامه ،فعاليتها و تمرينهاي گوناگون همراه با آزمون دورهاي براي
ارزيابي آموختهها تدوين شده است .يک لوح فشرده نيز به کتاب ضميمه است.

.353حاجيسيدحسينيفرد ،سيدمسعود .بست همديريتكالسي:كتابكاروتمرينانگليسي.1
تهران :مرآت 128 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آزمونها ،درس
چكيده :زماني ميتوان از بهبود فرايند يادگيري-ياددهي سخن به ميان آورد که بتوان ابزار مناسب
را به شيوهاي موثر بهکار گرفت .بسته آموزشي پيش رو توجه ويژهاي به کاربرد واژگان زبان انگليسي
دارد و با طراحي تمرينهاي متنوع به يادگيري لغات عمق ميبخشد .فعاليتهاي دستوري گوناگون
کتاب آمادگي زباني الزم را در دانشآموز ايجاد ميکند و تمريناتي براي بهبود کاربرد لغات و تلفظ
صحيح واژگان وجود دارد.
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.354حاجيسيدحسينيفرد ،سيدمسعود .بستهمديريتكالسي:كتابكاروتمرينانگليسي.3
تهران :مرآت 120 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها ،درس
چكيده :هرگاه فعاليتها در کنار تمرينات درسي قرار بگيرند و آنها را پشتيباني کنند ،کيفيت
يادگيري ارتقا مييابد .در اين کتاب عالوه بر تمرينات متنوع براي درک مطلب ،بهبود تلفظ واژگان
و دستور زبان ،متوني در قالب  Clozeو ضربالمثلهايي براي باال بردن حجم مطالب مفيد ارائه
شده است .همچنين سواالتي به منظور آمادگي براي امتحان نهايي و کنکور نيز در آن گنجانده
شده است.

 .355طايفه ،محمود .گرامر زبان انگليسي ( .)English Grammarتهران :مرجع
نوين آموزش 320 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :درس ،دستور زبان
چكيده :براي درک بهتر زبان انگليسي و ساختارهاي جمله ،يادگيري دستور اين زبان امري ناگزير
است .اين مجموعه شامل گرامر کتابهاي درسي دبيرستان است که در آن به ترتيب تفکيک
دروس ،ساختارهاي گرامري به همراه سواالت و پاسخ آنها تدريس شده است .هدف از نگارش اين
اثر تقويت دانستهها و تسلط دانشآموزان به مفاهيم و نکات گرامري و دسترسي آسان آنها به يک
منبع آموزشي بوده است.

 .356طايفه ،محمود .يادگيري جادويي لغت .تهران :مرجع نوين آموزش 304،1392،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :راهنما ،زبان
چكيده :واژهها ابزاري مهم براي برقراري ارتباط و بيان انديشههاي انساني بهشمار ميآيند و
براي آموختن زباني جديد ،يادگيري واژگان آن زبان امري ناگزير است .كتاب حاضر دربردارنده
هفت روش خالقانه براي يادگيري لغات است .در بخشي از آن نيز واژگان با استفاده از روش
جمالت تداعي تدريس شده است .اين اثر براي زبانآموزاني که در امالي واژگان و پرسشهاي
چهارگزينهاي نياز به ممارست دارند کاربردي است.
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.357برزويي ،محمدحسين /سمائينيا ،فهيمه)Promoting/Reading/Objectives(.
 .pro2تهران :خط سفيد 144 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :زبان خارجه ،تمرينها ،پرسشها ،درک مطلب
چكيده :اين کتاب مجموعهاي از متون کوتاه انگليسي براي خواندن و درک واژگان است .در هر
بخش نکتههاي گرامري که متن با محوريت آنها نگارش يافته شرح داده شده است .سطح مطالب
کتاب براي زبانآموزان پيش از متوسط و متوسط مناسب است .در کتاب همچنين به مهارتهاي
درک مطلب ،شناسايي موضوع اصلي هر پاراگراف و مهارت شناخت معناي واژگان بر اساس متن
توجه شده است .يک لوح فشرده آموزشي به کتاب ضميمه است.

 .358اعتمادي ،اميد /طبسي ،احترام .آمادگي كنكور .Cloze Tests :تهران :خط سفيد،1392 ،
 152ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها ،تمرينها ،واژگان
چكيده :آزمونسازي ( )cloze testsمتني است که جمله اول و آخر آن کامل و بدون حذف
است ،اما از جمله دوم به بعد ،يکي از کلمهها در جاي خالي قرار داده شده است .محتواي متنهاي
اين اثر به معرفي معروفترين آثار نقاشي ايران و جهان و هنرمندان شهير اين عرصه اختصاص يافته
است .در هر بخش يک متن کوتاه (يک پاراگرافي) به همراه پاسخهاي چهارگزينهاي درج شده که
دانش واژگاني نوجوانان را ارزيابي ميکند.

 .359تفضلي ،دارا[ ...ودیگران]English for electrical engineering: power,.
 .electronic, communication, controlتهران :خط سفيد 160 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،زبان خارجه ،مهندسي برق
چكيده :کتاب حاضر حاوي متنهاي کوتاهي براي مطالعه زبان تخصصي دانشجويان رشته
مهندسي برق است .در هر درس بخشي براي تقويت مهارت سخن گفتن ،خواندن و درک معناي
واژگان و تمرينهايي براي ارزيابي آموختههاي زبانآموز در نظر گرفته شده است.
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 .360خدامرادي ،ابوالفضل /جوادي ،روحاهلل.English for the students of accounting .

تهران :خط سفيد 140 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،زبان خارجه ،حسابداري

چكيده :در اين کتاب مولفان تالش کردهاند متوني از زبان تخصصي دانشجويان رشته حسابداري
ارائه دهند که با کتب موجود از لحاظ سبک و ساختار متفاوت باشد .دانشجويان در کنار شناخت
واژگان مهم حسابداري ،مهارت درک مطلب را در خود تقويت ميکنند و نکتههاي دستوري را
ميآموزند.

 .361خدامرادي ،ابوالفضل /رييسمحمدي ،عليعباسEnglish for the Students of .
 .architecture and urban planningتهران :خط سفيد 156 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،زبان خارجه
چكيده :تقويت مهارت خواندن متون تخصصي يکي از اهداف برنامه زبانآموزي در مدارس و
دانشگاهها است .اثر حاضر مجموعهاي از متون کوتاه (درک مطلب) و واژگان و تمرينهاي مرتبط
با آن است .در کتاب سعي گرديده محتواي درس از جديدترين منابع موجود انتخاب شود .واژگان
تخصصي با رنگ متمايز در متن مشخص شدهاند و اين واژگان در انتهاي هر فصل در سه تمرين
متفاوت ارزشيابي شدهاند.

 .362خدامرادي ،ابوالفضل /نظري ،عبدالمجيدEnglish for the students of graphic .
 .designتهران :خط سفيد 140 ،1393 ،ص ،وزيري

مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،زبان خارجه ،گرافيک

چكيده :اثر پيش رو حاوي متنهاي کوتاه انگليسي براي دانشجويان گرافيک است .در هر بخش
عالوه بر نکتههاي دستوري ،واژگان تخصصي اين حوزه ،کاربرد آنها ،تلفظ و معني آن به زبان
انگليسي آمده است .براي مرور و ارزيابي مطالب ،بعد از هر درس تمرينهايي در نظر گرفته شده
است.
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 .363خدامرادي ،ابوالفضل /عامريان ،مجيدEnglish for the Students of hardware, .
 .software, and ITتهران :خط سفيد 204 ،1393 ،ص ،وزيري

مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،زبان خارجه

چكيده :براي درک بهتر متون درسي ،دانشجويان نيازمند تقويت دانش زباني و بهويژه زبان
تخصصي رشته خود هستند .کتاب پيش رو مشتمل بر مجموعه متوني براي درک مطلب همراه با
واژگان تخصصي اين رشته است .بعد از هر متن ،واژگان آن در چند تمرين ارزيابي شده است و در
پايان کتاب فهرست مختصري مشتمل بر تعريف واژگان ناآشنا درج شده است.

 .364اميريان ،سيدمحمدحسين /آذري ،مصطفيEnglish for the students of physical .
 .educationتهران :خط سفيد 176 ،1393 ،ص ،وزيري

مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،زبان خارجه ،تربيت بدني

چكيده :کتاب پيش رو حاوي درسهايي به زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني است .بعد
از هر متن ،واژههاي تخصصي ،تلفظ هر يک و معني آن نيز درج شده است و در ادامه ،تمرينهايي
براي مرور و ارزيابي آنچه در متن آموزش داده شده ،آمده است.

 .365هاوشكي ،حسين .)Learn English Throug)Picture stories 1.تهران:
خط سفيد 88 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :زبان خارجه ،تمرينها ،پرسشها ،درک مطلب
چكيده :کتاب پيش رو جلد اول از مجموعه آموزش انگليسي با تکيه بر تصاوير است .در هر بخش
متني همراه با واژگان جديد در نظر گرفته شده و دانشآموزان بايد تصاوير مرتبط را بر اساس درکي
که از متن پيدا کردهاند تشخيص دهند .در ادامه ،تمرينهايي براي خودسنجي و مرور درس در نظر
گرفته شده است .يک لوح فشرده آموزشي به کتاب ضميمه است.
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 .366هاوشكي ،حسين .)Learn English Through)picture stories2.تهران:
خط سفيد 104 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :زبان خارجه ،تمرينها ،پرسشها ،درک مطلب
چكيده :اثر پيش رو حاوي  55متن کوتاه به زبان انگليسي همراه با شرح گرامر مرتبط و تعريف
واژگان هر درس است .بعد از هر متن تمرينهايي با ساختارهاي گوناگون (درست و غلط ،جاي
خالي ،نگارش و فهم واژگان) ارائه شده است.

 .367برزويي ،محمدحسين /سمائينيا ،فهيمه.)Promoting/ Reading/ Objectives) pro1.
تهران :خط سفيد 136 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :زبان خارجه ،تمرينها ،پرسشها ،درک مطلب
چكيده :اثر پيش رو دربردارنده متنهاي کوتاه به زبان انگليسي همراه با شرح نکتههاي دستوري
آنها است .بعد از هر متن مجموعه تمرينهايي ارائه شده که مهارتهاي چهارگانه زبانآموزان را
تقويت ميکند و ميآزمايد .اين اثر جلد اول از يک مجموعه دو جلدي است که براي سطح متوسط
و پيش از متوسط تدوين شده است .يک لوح فشرده آموزشي نيز به کتاب ضميمه است.

 .368هادينيا ،ابوالفضل(75 English Anecdotes) Reading With Fun 1.
تهران :خط سفيد 168 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :زبان خارجه ،آزمونها ،خواندن ،تمرينها
چكيده :يکي از چهار مهارتي که در يادگيري زبان خارجي بايد به آن توجه شود ،مهارت خواندن
متن و درک مطلب پاراگرافهاي زبان انگليسي است .کتاب پيش رو حاوي متنهاي کوتاه براي
تقويت مهارت يادشده است که در هر فصل به تفکيک آمده و در ادامه ،مجموعه تمرينهايي در
پنج قسمت به صورت مختصر ،مهارت درک مطلب را تقويت ميکند .در انتهاي کتاب نيز مجموعه
واژهنامه تدوين و درج شده است.

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش /زبان انگلیسی 151
 .369هادينيا ،ابوالفضل(55 English Anecdotes) Reading With Fun 2 .

تهران :خط سفيد 128 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :زبان خارجه ،تمرينها ،پرسشها

چكيده :اثر حاضر جلد دوم از يک مجموعه دو جلدي آموزش زبان بر اساس تصوير است .در ابتداي
هر فصل تصاويري در نظر گرفته شده که با متن و درک مطلب هر درس مرتبط است .بعد از خواندن
متن و فهم واژگان ،براي دانشآموزان تمرينهايي در نظر گرفته شده که محتواي درس را مرور و
آموختههاي آنان را ارزيابي ميکند .کتاب دربردارنده يک لوح فشرده آموزشي است.
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زندگینامه

 .370واليتي ،علياكبر .ابنحسام خوسفي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 160 ،93 ،ص،
جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،شعر مذهبي
چكيده :در اين جلد از مجموعه «آفتاب»زندگينامه «ابنحسام خوسفي» از شاخصترين شاعران
شيعي قرن  9و از عالمان شيعي در فنون ادب و علوم شرعيه و ...در سه فصل آورده شده است .در
فصل اول تاريخچه سلسله تيموريان و اوضاع سياسي و اجتماعي دوران ابنحسام خوسفي بيان شده
است .در فصل دوم زندگينامه خوسفي و بزرگان عصر وي و در فصل سوم آثار و افكار خوسفي
ارائه گرديده است.

 .371واليتي ،علياكبر .ابوحنيفه دينوري .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 118،93،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تاريخنويسان ايران ،زندگينامه ،تاريخ
چكيده :در اين كتاب كه جلد  87از مجموعه آفتاب است ،مخاطب با شخصيت ،انديشهها ،خدمات
و آثار مكتوب ابوحنيفه دينوري ،تاريخنويس قرن سوم هجري ،و بهويژه كتاب «اخبار اطوال» آشنا
ميشود .كتاب اخبار اطوال حاوي اطالعات تاريخي در باب تاريخ ايران و اسالم و سلسلههاي
ايراني است.
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.372واليتي ،علياكبر.اميرعليشيرنوايي.تهران:اميرکبير:کتابهايجيبي190،93 ،ص،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سياستمداران ،تاريخ ،زندگينامهها
چكيده :اين جلد از مجموعه «آفتاب» به بررسي زندگي امير عليشير نوايي وزير دانشمند و
(جغَتايي)در آسياي مركزي اختصاص
هنردوست سلطان حسين بايقرا و بنيانگذار شعر تركي ُجغتايي َ
دارد .در اين جلد اوضاع سياسي ،فرهنگي و ادبي عصر امير عليشير نوايي ،زندگينامه وي در عرصه
ادب و هنر و آثارش مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

 .373قاسمي ،سيد فريد .ايرج افشار .تهران :خانه کتاب 48 ،92 ،ص ،پالتويي
مخاطب:هنرآموز،كتابدار
كلمات كليدي :کتابداري و اطالعرسانی ،کتابخانهها ،تصحيح نسخه،سرگذشتنامهها
چكيده :کتابشناسي گام اوليه شناخت و معرفي آثار منتشرشده و مهمترين رکن براي ورود به علوم
مختلف است .اين نوشتار زندگينامه مختصري از کتابورزيهاي ايرج افشار را به زباني ساده و
روان ارائه ميکند .حيات کتابشناسانه ،فعاليتهاي فرهنگي و آثار اين شخصيت ارزنده در اين اثر
گنجانده شده است.

 .374واليتي ،علياكبر .بديعالزمان همداني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي104 ،93 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :زندگينامه
چكيده :در جلد نود و ششم از مجموعه «آفتاب» ،شرح زندگي احمد بن حسين بديعالزمان همداني
«مقامهنويس» قرن چهارم آورده شده است .مقامه در اصطالح ،قطعهاي ادبي با متني منثور و
مسجع است و داستانهاي كوتاهي را شامل ميشود كه از زبان راوي بيان ميشود .عالوه بر اين،
نمونه نثر همداني ،اوضاع اجتماعي و فرهنگي و ادبي عصر او ،تعريف مقامه و ساختار و موضوعات
و نمونههاي آن ،و همچنين آثار و جايگاه ادبي بديعالزمان همداني ارائه شده است.
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 .375واليتي ،علياكبر .پهلواني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 170 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :حماسه و حماسهسرايي ،پهلوانان ايراني
چكيده :در جلد دوم از مجموعه حاضر به بيان ادبيات حماسي و جوانمردي پهلوانان ايراني و
اسالمي پرداخت ه شده است .گرشاسب ،همتايان گرشاسب نزد اقوام ديگر ،متون دوره اسالمي ،رستم
و سهراب ،سياوش ،اکوان ديو ،بيژن و منيژه ،آرش ،تحليل واژه رستم ،ويژگيهاي عياري در کردار
پهلوان ،بررسي عملکرد آرش از ديدگاه قدرت از محورهاي اصلي مورد بحث در اين کتاب هستند.

 .376واليتي ،علياكبر .حمداهلل مستوفي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 160،92،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،تاريخ ،دانشمندان
چكيده :ادبيات دلکش و روحانگيز فارسي از افتخارات و برتريهاي فرهنگ غني و اصيل کهنبوم
ايران است و محتواي آن بر محور تاريخنگاري قرار دارد .در اين اثر تاريخنگاري در ايران دوره
ايلخانان بررسي شده و خانواد مستوفي قزويني و سرآمد آنان در تاريخنويسي ،حمداهلل مستوفي
معرفي شده است.

 .377واليتي ،علياكبر .خواجه نصيرالدين طوسي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،92 ،
 240ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،تاريخ ،دانشمندان
چكيده :محمد بن محمد بن حسن طوسي مشهور به خواجه نصيرالدين و محقق طوس و
استادالبشر و معلم ثالث از بزرگترين دانشمندان و مفاخر ايران و جهان است .اثر حاضر به معرفي
اين سياستمدار و چهره برجسته ايراني اختصاص دارد .نگارنده پس از ذکر اوضاع سياسي و اجتماعي
ايران در آن عهد ،شخصيت اين عالم و خدمات وي را معرفي کرده است.
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 .378واليتي ،علياكبر .خواجه نصيرالدين طوسي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،92 ،
 502ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،تاريخ ،دانشمندان
چكيده :معرفي و بازشناساندن بزرگان تاريخ تمدن ايران و اسالم در حقيقت بازتعريف ارزشهاي
اعتقادي اسالمي و هويت ديني است .اثر پيش رو مجلد دوم از مجموعه معرفي خواجه طوس است
که دربردارنده شرح خدمات سياسي و مذهبي اين دانشمند و گزيدهاي از آثار وي است.

 .379واليتي ،علياكبر .دوستمحمد گواشاني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي112 ،93 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :خوشنويسان ،فرهنگ اسالمی
چكيده :مجموعه «آفتاب» با هدف بازشناساندن بزرگان تاريخ تمدن اسالم و ايران و بازتعريف
ارزشهاي اعتقادي اسالمي و هويت ملي تهيه شده است .كتاب حاضر نگاهي دارد به زندگي و
آثار دوستمحمد گواشاني ،يكي از هنرمندان سرشناس اواسط قرن دهم هجري كه عالوه بر
خوشنويسي ،در نگارگري ،شاعري ،صحافي و نويسندگي چيرهدست بوده است.

 .380واليتي ،علياكبر .رشيدالدين فضلاهلل .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي192 ،93 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تاريخ ،ايلخانان
چكيده :جلد هشتادوسوم از مجموعه «آفتاب» به معرفي بزرگان فرهنگ و تمدن اسالم و ايران
و بيان ارزشهاي اعتقادي اسالمي و هويت ملي آنها اختصاص دارد .در اين جلد به زندگينامه،
شخصيت ،آثار و اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي رشيدالدين فضلاهلل همداني ،مورخ ،پزشك،
حكيم و فيلسوف ،و يكي از وزراي برجسته دوران ايلخانان پرداخته شده است.
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.381ميرشكاك،يوسفعلي.روزگارگرشاسب:گزيدهگرشاسبنامهحکيماسديطوسي.
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 158 ،91 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،داستانهاي منظوم
چكيده« :روزگار گرشاسب» ،جلد دوم از مجموعه «گزيده داستانهاي منظوم فارسي» ،اثر حكيم
اسدي طوسي ،از گويندگان و داستانسرايان قرن پنجم هجري است .گرشاسبنامه بزرگترين
منظومه ملي است كه به روش و سبك شاهنامه سروده شده است .در اين كتاب به دنيا آمدن
گرشاسب ،هنرنمايي گرشاسب نزد ضحاك ،جنگ گرشاسب با هندوان ،آمدن دختر قيصر به ديدار
گرشاسب ،رفتن گرشاسب با نريمان به توران و ..آورده شده است.

 .382واليتي ،علي اكبر .زمخشري .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :دانشمندان اسالمي ،زندگينامه
چكيده :كتاب حاضر از مجموعه «آفتاب» به معرفي و شرح حال مسعودبن عمربن محمد زمخشري
خوارزمي ،ملقب به «جاراهلل» با كنيه «ابوالقاسم» ،يكي از نوابغ ادبيات عربي و فارسي ،و فقه
و تفسير ،و متفكري معتزلي با گرايش به تشيع و محبت اهل بيت(ع) اختصاص دارد .ضمن
بررسي اوضاع سياسي زمان زمخشري ،به معرفي «خوارزم» زادگاه زمخشري پرداخته شده و سپس
زندگينامه ،آثار و افكار و خدمات وي بيان شده است.

 .383واليتي ،علياكبر .سيبويه .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 102 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات عرب ،نحو
چكيده :علم صرف و نحو از مهمترين علوم در ادبيات عربي است .اين علم از علومي است كه
تسلط بر آن براي فهم قرآن و روايات اهلبيت(ع) ضروري است .در اين كتاب كه جلد  90از
مجموعه «آفتاب» است مخاطب با زندگينامه فردي و اجتماعي سيبويه و همچنين توضيحاتي
درباره نحو عربي آشنا ميشود.
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 .384واليتي ،علياكبر .سيد حيدر آملي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،92 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،تاريخ ،دانشمندان
چكيده :رکنالدين حيدربن سيدتاجالدين آملي که نسب او با هفده واسطه به حضرت امام زينالعابدين(ع)
ميرسد ،فقيه و مفسر و متکلم و عارف زبده قرن هشتم هجري است .اين اثر به معرفي اين شخصيت،
آثار وي و سيره عملي او اختصاص دارد .در بخشهاي ديگر کتاب آراي تفسيري ،کالمي ،فقهي و نگاه
او به انسان تشريح شده است.

 .385واليتي ،علياكبر .سيدابوالحسن اصفهاني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،92 ،
 166ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :مجتهدان و علماي ايران ،زندگينامه
چكيده :در اين جلد زندگي آيتاهلل العظمي سيدابوالحسن اصفهاني ،يکي از مراجع و رهبران ديني
شيعه شرح داده شده است .نخست اوضاع اجتماعي  -سياسي عصر آيتاهلل اصفهاني و سپس
زندگينامه ايشان شرح داده شده است و آثار ،استادان ،شاگردان و فرزندان ايشان معرفي شدهاند .در
ادامه خاطرات ،افکار و انديشههاي سيدابوالحسن اصفهاني از زبان شاگردان ،و استادان و نزديکان
ايشان بيان شده است.

.386واليتي ،علياكبر .شرفالدينعاملي.تهران:اميرکبير:کتابهايجيبي152،92،ص،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات فارسي ،شعر فارسي ،داستانها ،سرگذشتنامهها
چكيده :شرفالدين عاملي در زمره بزرگترين پرچمداران عرفان و حاميان دين است .او نماد
ترکيب موفقي از مکتب اهلبيت(ع) و پاسداري از وحدت و تقريب مذاهب اسالمي است .در اين اثر
شرح مختصري از زندگينامه اين عالمه ،رويدادهاي مهم زمان حيات وي ،آثار او و افکارش ،همراه
با شرح و بررسي آنها آمده است.
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 .387واليتي ،علياكبر .شيخ کليني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :مجتهدان ،علما ،حديث و روايت ،زندگينامه
چكيده :كتاب حاضر با بهرهگيري از متون تاريخي و تذكرهها به بازشناسي و شرح احوال و آثار
شيخ كليني ميپردازد .شهرت و آوازه كليني به واسطه كتاب «الكافي» است كه در بردارنده احاديث
و روايات ائمه معصومين است .عالوه بر شرح احوال و آثار شيخ كليني ،اوضاع سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي آن دوران نيز بازگو شده است.

 .388واليتي ،علياكبر .صدرالدين دشتکي شيرازي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،
 126 ،93ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :فيلسوفان اسالمي ،مكتب شيراز ،زندگينامهها
چكيده :اين كتاب ،جلد  82از مجموعه «آفتاب» است كه به معرفي و شرح زندگي صدرالدين دشتكي
شيرازي(866ت  948ق) ،از فيلسوفان قرن نهم هجري اختصاص دارد .او از نظر برخي متفكران
بنيانگذار«مكتب شيراز» است .در اين جلد ،ضمن معرفي حوزه فلسفي شيراز ،شرح زندگي اين فيلسوف،
نظرات علمي و آثار و تأليفاتش آورده شده است.

 .389واليتي ،علياكبر .عبدالرزاق سمرقندي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي150 ،93 ،ص،
جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تاريخنويسان ايران ،تيموريان
چكيده :كمالالدين عبدالرزاق سمرقندي ،مورخ و شاعر و يكي از رجال بزرگ عهد تيموري است.
اثر معروف وي« ،مطلع سعيدين و مجمع بحرين» ،در دو جلد تاريخ تيموريان ايران را از عهد
ابوسعيد بهادرخان تا جلوس سلطان حسين بايقرا شرح ميدهد .در اين جلد از مجموعه «آفتاب»،
پس از پرداختن به اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي عصر تيموري به شرح زندگي عبدالرزاق و
اثر مشهورش (مطلع سعدين و )...پرداخته شده است.
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 .390واليتي ،علياكبر .عطاملک جويني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 216 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ايران ،تاريخ ،مغوالن ،سرگذشتنامهها
چكيده :نگارنده در اين اثر برآن است تا با بهرهگيري از متون تاريخي و تذكرهها به بازشناسي سهم و
نقش عطاملك جويني بپردازد .نگارنده همچنين تالش كرده تا از ويژگيهاي فكري و ادبي وي پرده بردارد
و نقش و سهم او را در پيشبرد روشهاي تاريخنگاري ايراني اسالمي نيز روشن كند.

 .391واليتي ،علياكبر .عالمه حلي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :مجتهدان و علماي ايران ،زندگينامهها
چكيده :سديدالدين حسينبن يوسف حلي ،يكي از بزرگترين فقهاي شيعه ،جامع علوم عقليه و
نقليه ،و صاحب تأليفات گرانقدر در حدود بيش از  500كتاب در باب اصول فقه ،تفسير كتاب ،علم
رجال ،حكمت و فلسفه و منطق ،فضايل اهلبيت ،علم نحو و ...است .اين جلد از مجموعه «آفتاب»
به بررسي زندگي عالمه حلي و آثار ايشان ،ابعاد علمي و شخصيتي ،تأثيرات علمي عالمه در عصر
خود و همچنين بيان تحوالت تاريخي ،سياسي و ادبي ايشان اختصاص دارد.

 .392واليتي ،علياكبر .عليبن عباس اهوازي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي112 ،93 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :پزشكان ايرانی ،تاريخ ،زندگينامهها
ي بن عباس اهوازي،
چكيده :اين كتاب جلد هشتادويكم از مجموعه «آفتاب» است كه به معرفي عل 
معروف به «ابنالمجوس» يا پسر مجوسي ،پزشك حاذق ايراني قرن چهارم هجري اختصاص
دارد .در اين كتاب ضمن شرح كتاب ملكي و محتواي آن ،زندگينامه ،آثار و جايگاه علمي و اخالقي
اهوازي آورده شده است.
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 .393واليتي ،علياكبر .عمعق بخارايي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 224 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تاريخ ،نقد شعر فارسي ،زندگينامهها
چكيده :كتاب حاضر از مجموعه «آفتاب» به بررسي زندگي و آثار اميرالشعرا ابوالنجيب شهابالدين
عمعق بخارايي ،شاعر پرآوازه شيع ه ماوراءالنهر ،در نيمه دوم قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم هجري
اختصاص دارد .در اين جلد ،ضمن بررسي اوضاع ادبي و فرهنگي عصر عمعق بخارايي ،وضعيت شعر
و نثر فارسي در قرنهاي پنجم و ششم و زندگينامه عمعق و آثار وي بيان شده است .همچنين،
شاعران همعصر او و آثار آنها معرفي شدهاند.

 .394واليتي ،علياكبر .فضلبن حاتم نيريزي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي136 ،93 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :رياضيدانان ،منجمان ايران ،زندگينامهها
ل بن حاتم نيريزي ،يكي از
چكيده :در اين جلد از مجموعه «آفتاب» به شرح زندگي فض 
رياضيدانان و منجمان دوره عباسي ،پرداخته شده است .نخست مختصري از تاريخ سياسي و
اجتماعي جهان اسالم از آغاز تا اوايل قرن چهارم آورده شده و سپس دستاوردهاي رياضيات از آغاز
دوره اسالمي تا زمانه نيريزي بهطور مختصر بيان شده است .در فصل سوم زندگي و آثار فضل
نيريزي آمده است.

 .395واليتي ،علياكبر .قطبالدين شيرازي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي152 ،92 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،تاريخ ،دانشمندان
چكيده :در بررسي زندگي هر متفکري بايد به تاريخ سرزميني که در آن ميزيسته است توجه کرد؛
زيرا آراي متفکران و صاحبان انديشه تا حدي ثمره زمانه اوست .نگارنده در نوشتار پيش رو اوضاع
سياسي اجتماعي و اقتصادي عصر عالمه قطبالدين در زمان ايلخانيان را بررسي کرده است .وي
در ادامه ،زندگي اين عالم ،حوزههاي تخصصي وي و تاثير او در پيشرفت علوم زمان خود را شرح
داده است.
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 .396واليتي ،علياكبر .مجنون رفيقي هروي  .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي144 ،93 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :خوشنويسان ايران ،زندگينامهها
چكيده :در اين جلد از مجموعه «آفتاب» ،مخاطب شرح زندگي مجنون رفيقي هروي ،يكي از
خوشنويسان ايران در عصر شاهاسماعيل صفوي را ميخواند .از مجنون هروي سه رساله با نامهاي
رسمالخط ،آدابالخط منظوم ،خط ،سواد و منثور به جاي مانده است .در اين جلد ،عالوه بر زندگينامه
مجنون رفيقي هروي ،اوضاع هنري و اجتماعي دوران او و همچنين گزيدهاي از رسالههايش آورده
شده است.

 .397واليتي ،علياكبر .مسعود سعد سلمان .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي104 ،93 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،فرهنگ اسالمی
چكيده :اين كتاب به شرح احوال و بررسي آثار مسعود سعد سلمان ،فاضل ،عالم و يكي از شاعران
قرن پنجم هجري ميپردازد .در اين جلد از مجموعه «آفتاب» ،پس از شرح اوضاع سياسي،
اجتماعي و ادبي مسعود سعد سلمان ،شرححال ،جايگاه ادبي و آثار وي بيان شده است .اين مجموعه
با هدف بازشناساندن بزرگان فرهنگ و تمدن اسالم و ايران و بازتعريف انديشههاي اعتقادي
اسالمي و هويت ملي تهيه شده است.

 .398واليتي ،علياكبر .مالمحسن فيض کاشاني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،93 ،
 120ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :فيلسوفان اسالمي ،زندگينامهها ،تاريخ صفويه
چكيده :مالمحمدمحسن فيض كاشاني از بزرگان فقها و علماي مذهب شيعه در دوران صفويه
و جامع علوم عقلي و نقلي بوده است .در اين جلد از مجموعه «آفتاب» ،برخي ويژگيهاي عصر
صفوي بيان شده و زندگينامه مالمحسن فيض كاشاني ،جامعيت علمي و ديني وي و افكار ،آرا و
آثارش بيان شده است.
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 .399واليتي ،علياكبر .مير سيدعلي همداني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي144 ،93 ،
ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :عارفان ،زندگينامهها ،فرهنگ اسالمی
چكيده :كتابهاي مجموعه «آفتاب» با هدف بازشناساندن بزرگان تاريخ تمدن ايران و اسالم
و ارزشهاي اعتقادي و هويت ملي تهيه شدهاند .اين جلد از مجموعه به بررسي زندگينامه
سيدعليبن شهابالدين بن محمد ،مشهور به «سيدعلي همداني» ،يكي از عارفان قرن هشتم و از
مشاهير عرصه ادبيات ،فرهنگ و فلسفه اختصاص يافته است .عالوه بر ارائه زندگينامه ميرسيدعلي
همداني و آثار او ،اوضاع ديني ،اجتماعي و سياسي عصر او ،به انضمام نمونهاي از نثر و نظم وي
شرح داده شده است.

 .400واليتي ،علياكبر .ميرزاي ناييني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 120 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تاريخ ،انقالب مشروطه ،مجتهدان و علما ،زندگينامهها
چكيده :مشروطه در تاريخ ايران نهضتي مستقل و تأثيرگذار بود كه به رهبري علماي ديني صورت
گرفت .اوج تفكرات و اقدامات سياسي علما در عصر قاجار و تأثير آنها در تحوالت و حوادث سياسي
كشور در به ثمر رسيدن مشروطه مشاهده ميشود .در اين جلد از مجموعه «آفتاب» جايگاه علما در
تاريخ معاصر ايران بررسي شده و زندگينامه ميرزاي ناييني يكي از علماي فعال در دوران مشروطه
فعاليتهاي ضداستبدادي و انديشههاي سياسي وي بيان شده و آثار و تأليفات وي بهطور اجمالي
معرفي شده است.

 .401واليتي ،علياكبر .نظامي گنجوي  .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 144 ،92 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،تاريخ ،شاعران
چكيده :نظامي برخالف بسياري از شاعران دوران خود ،هرگز به دنبال ممدوح روانه دربار شاهان
نشد .اين جستار به معرفي اين شخصيت اديب ،بررسي رويدادهاي زندگي وي ،وجوه گوناگون
شخصيت او و سبک آثار وي اختصاص دارد .در بخشي ديگر نيز تاثير نظامي بر شاعران دوره بعد
از خود تشريح شده است.
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شعر

 .402ميرشكاك ،يوسفعلي .آذرخش غيرت :گزيده حمله حيدري مالبمانعلي کرماني
(راجي) .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 176 ،91 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي حماسي ،ادبيات فارسي ،ادبيات ديني
چكيده :منظومههاي داستاني از يک سو روايتگر ساده و بيپيرايه زندگي مردماند و از ديگر سو
بازتابدهنده آرزوها و تمناها و زنهارهاي حکمتآميزند .اثر پيش رو دربردارنده گزيده حمله حيدري
از منظومههاي حماسي -آئيني کهن است که در يادکرد جنگآوريها و دالوريهاي اميرالمومنين
علي (ع) سروده شده است .در پايان کتاب مجموعه واژگان همراه با معني آمده است.

 .403محمدزماني ،جواد /برقعي ،سيدحميدرضا .آزمون سرخ معرفي و گزيده شعر واليي:
محمدعليمجاهدي-يوسفعليمي رشکاک-خسرواحتشامي.تهران:اميرکبير:کتابهاي
جيبي 80 ،91 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات ديني ،شعر فارسي ،ادبيات فارسي
چكيده :بخش عمدهاي از شعرهاي آئيني فارسي بيانگر شوق و شادماني حاصل از تجسم کمال
در وجود و حريم اهل بيت (ع) و نيز اندوه در بيان مصيبتها و مظلوميت آنها است .در اين اثر بعد
از معرفي اجمالي سه شاعر محمدعلي مجاهدي ،يوسفعلي ميرشکاک و خسرو احتشامي ،گزيدهاي
از اشعار ايشان آمده است.
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.404مجاهدي ،محمدعلي.آفتابکائناتمعرفيوگزيدهشعرواليي :سيدحسنغزنوي
 حکيم خاقاني شرواني -حکيم نظامي گنجوي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي86 ،91 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر مذهبي ،ادبيات فارسي
چكيده« :آفتاب كائنات» از مجموعه «آستان پاكان» ،دربردارنده برگزيده اشعار واليي «سيدحسين
غزنوي» ،ملقب به «اشرفالدين» ،از سخنوران سده ششم هجري و برگزيده اشعار حكيم «خاقاني
شرواني» معروف به «حسامالعجم» ،شاعر قرن ششم ،و حكيم و شاعر نظامي گنجوي است .عالوه
بر معرفي اجمالي شاعران ،سبك شعري ،آثار و مراتب علمي و باورهاي مذهبي ايشان آورده شده
است.

.405اعضايمراكزآفرينشهايادبي13.دفترهايادبي:ابريادگاري؛ گزيدهايازآثاراعضاي
مراكز آفرينشهاي ادبي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 212 ،91 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر ،آثار ادبي ،خالقيت
چكيده :يکي از راههاي شکوفايي استعداد و خالقيت در کودکان و نوجوانان ،نوشتن و پرورش
روحيه نگارش و خلق آثار ادبي است .کتاب حاضر از مجموعه «دفترهاي ادبي» است که دربردارنده
گزيدهاي از آثار اعضاي مراکز آفرينشهاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است .در
اين اثر ،اشعار و داستانهاي گروههاي مختلف سني درجشده است .اين مجموعه با هدف آشنايي
مخاطب عام با آثار ادبي گروههاي مختلف کانون تأليف شده است.

 .406راجيكاشاني ،مريم .از آزادگي تا يقين :شرح ابيات ديوان صائب تبريزي .تهران:
قرار 724 ،93 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو،والدين،كارشناس
كلمات كليدي :شعر ،شرح ابيات
چكيده :كتاب حاضر شامل اشعاري از صائب تبريزي شاعر قرن يازده هجري قمري است.
نويسنده بعد از معرفي شاعر و درج اطالعات مختصري از زندگي و آثار وي ،ابياتي از اين شاعر به
منظور مشاعره انتخاب كرده و كوشيده بر اساس حروف الفبا كلماتي را گزينش كند و براي آنها
ابياتي از ديوان اين شاعر پيدا كند .اين كلمات از آزادگي شروع شده و به يقين ختم ميشود.
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.407شرافت ،سيدمحمدجواد.ازديارروشنيمعرفيوگزيدهشعرواليي :سيدرضامويد-
محمدجواد غفورزاده -غالمرضا شکوهي  .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي88 ،91 ،
ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات ديني ،شعر فارسي ،ادبيات فارسي
چكيده :اثر حاضر براي مخاطبان و خوانندگان شعر آئيني تدارک ديده شده است .در آغاز کتاب
معرفي اجمالي شاعران اشعار واليي؛ سيدرضا مويد ،محمدجواد غفورزاده و غالمرضا شکوهي درج
شده و حتي المقدور از طرح مباحث تخصصي خودداري شده است .در ادامه ،اشعاري از ايشان با
معيار اتقان ،استواري مفاهيم و شيوايي و رسايي سخن انتخاب و در کتاب درج شده است.

 .408محمدي ،كاظم .الفباي عشق .كرج :نجم كبري 200 ،93 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر ،دايرةالمعارفها
چكيده :گردآورنده اين كتاب ،با استفاده از كتابهاي «ديوان كبير» و «مثنوي معنوي موالنا»،
ب ه مرتب كردن واژگان الفبايي مورد استفاده در اين كتاب در باب عشق ،عاشقي و معشوق پرداخته
المعارف شعري از زبان موالنا درخصوص عشق و تركيبات آن براي
و سعي كرده است ،يك دايرة
ِ
ب شده ،بدون توجه
فرهنگدوستان و مشتاقان عرفان ارائه دهد .الزم به ذكر است كه واژههاي مرت 
به معني و فقط بر اساس واژه و نسبتي كه با عشق داشتهاند ،انتخاب شدهاند.

 .409ميرشكاك ،يوسفعلي .با آموزگار اخالق :گزيده بوستان سعدي شيرازي .تهران:
اميرکبير :کتابهاي جيبي 192 ،91 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،داستانهاي منظوم
چكيده :جلد هفتم از مجموعه «گزيده داستانهاي منظوم فارسي» دربردارنده گزيده «بوستان»
سعدي شيراز است .در اين كتاب گزيده بوستان سعدي در  10قالب با عنوانهاي «در عدل و تدبير
و رأي»« ،در احسان»« ،در عشق و شور و مستي»« ،در تواضع»« ،در رضا»« ،در قناعت»« ،در
تربيت»« ،در شكر بر عافيت»« ،در توبه و راه صواب» و «در مناجات و ختم كتاب» آورده شده است.
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 .410اخوي ،سيده محمدسادات .بازي بازي با دمشير .تهران :نسيما 74 ،91 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،قطعات ادبي ،ادبيات فارسي
چكيده :كتاب حاضر ،با نام «بازي بازي با دمشير» ،از مجموعه «عقيق» قطعات و داستانهاي كوتاه
است .عنوانهاي مطالب كتاب عبارتند از« :اسمبازي»« ،ماهيبازي»« ،وقت بازي»؛ «عشقبازي»،
«دادگاهبازي»« ،فصل بازي»« ،آببازي» و ..در بخش «اسمبازي» ميخوانيم« :وقتي از غروب ،به
سوي درهاي شهر ميآمدم و نگاهم با نگاه زخمي پنجرههاي چوبي و ديوارهاي گِلي ِگ ِره ميخورد،
فراموشت نكرده بودم».

 .411ميرشكاك ،يوسفعلي .باغ حقيقت :گزيده حديقهالحقيقه حکيم سنايي .تهران:
اميرکبير :کتابهاي جيبي 128 ،91 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات فارسي ،شعر فارسي ،داستانها
چكيده :حديقهالحقيقه نخستين منظومه عرفاني در زبان فارسي است که حکيم سنايي در آن
براي اولين بار قصايد وغزليات قلندرانه سرود و اصطالحات صوفيه را در شعر خود وارد کرد .اين
اثر خالصهاي از حکايتها و اشعار حديقه را همراه با تفسير هر بيت و توضيح هر واژه در بردارد.

.412ميرشكاك ،يوسفعلي.براورنگسخن :گزيدههفتاورنگعبدالرحمنجامي.تهران:
اميرکبير :کتابهاي جيبي 200 ،91 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،داستانها ،ادبيات فارسي
چكيده :از ميان گنجنامههاي سترگ پارسيگويان و سخنسرايان ايرانزمين ،بيگمان منظومههاي
داستاني به جا مانده از آن بزرگان جايگاهي بلند و ژرفايي خيرهکننده دارند .اين اثر دربردارنده
گزيدهاي از چند منظومه داستاني از هفت اورنگ جامي است .حکايتها از کتابهاي سلسلهالذهب،
ي و مجنون ،يوسف و زليخا و خردنامه اسکندري
سالمان و ابسال ،تحفهاالحرار ،سبحهاالبرار ،ليل 
انتخاب شدهاند.
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 .413اميني ،سودابه .پسر ارديبهشت ،مجموعه شعر .تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 68 ،91 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،شعر نوجوانان ،مضامين مختلف
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري از است كه براي نوجوانان سروده شده است .اين
اشعار در قالب شعر سپيد سروده شده و تصاوير زيبا و ملموس ،بيان شاعرانه و زبان ساده و روان ،از
ويژگيهاي شاخص اين مجموعه شعر است.

 .414طهماسبي فرحدل ،نسترن .تحول شعر كالسيك(شعرنو) از نظر قالب ،محتوا،
موضوع .مشهد :كتابدار توس 66 ،93 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر نو ،ادبيات فارسي
چكيده :در اين كتاب سعي شده است تحوالت و اتفاقاتي كه باعث پيدايش شعر شده ،بيان شوند.
در اين خصوص ،خصوصيات شعر نو در دوره انقالب و همچنين شرح حال نيما يوشيج ،بنيانگذار
شعر جديد شرح داده شده و خصوصيات شعر نو تغزلي ،حماسي ،اجتماعي و غنايي ،بهطور مختصر
بيان شده است .بهعالوه ،شعراي اين حيطه معرفي و ويژگيشعرهاي آنها ارائه شده است.

.415محمدزماني،جواد/برقعي ،سيدحميدرضا .ترجمانشکوهمعرفيوگزيدهشعرواليي:
علي موسوي گرمارودي -طاهره صفارزاده  .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 102 ،93 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر مذهبي
چكيده« :ترجمان شكوه» جلد بيستوششم از مجموعه «آستان پاكان» است .در اين جلد گزيده
اشعار واليي در قالب غزل ،قصيده ،تركيببند و ...آورده شده است .اشعار ايشان آييني با رويكرد
مراثي و مناقب و فضايل اهل بيت(ع) و درباره عاشورا ،ماجراي رويارويي حربن يزيد رياحي و امام
حسين(ع) ،عشق حضرت حبيببن مظاهر ،بيتابي علياصغر(ع) ،مدح علياكبر(ع) ،ماجراي مصيبت
حضرت زينب و شهادت حضرت ابوالفضل(ع) و احواالت امام سجاد(ع) است.
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 .416عرب ،هانيه .تولدي دوباره .تهران :نظري 64 ،92 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :نثر ،ادبيات فارسي ،دلنوشته ،زندگي
چكيده :كتاب حاضر ،در قالب نثر ،حاوي دلنوشتههاي نويسنده است كه عليرغم مبتال بودن به
معلوليت جسمي حركتي ،با اميد به زندگي و تحصيل ادامه ميدهد .در دلنوشته «جوانه» ميخوانيم:
ِ
«بر روي لوح لطيف زندگي ،دانه كوچك باور را افشاندم و با خورشيد گرمابخش تالش ،وجودش را
نوازش كردم .اكنون در انتظار لبخند مهربان ابر و جشن تولد باران هستم».

 .417باقري ،علي .چهكنمهاي شاعران از آغاز تا امروز .تهران :نگار و نيما 288،92،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،غزل ،قصيده ،ترجيعبند ،رباعي ،تقطيع ،شاعران
چكيده :گردآورنده كتاب حاضر تالش كرده است ،همه رباعيات ،غزليات ،مستزادها ،ترجيعبندها،
قصيدهها و تكبيتها را از ديرباز تا امروز جمعآوري كند .مشخصات هر شاعر زير اولين شعرش
آورده شده است .همچنين در بخش رباعيات و دوبيتيها ،زير هر يك تقطيع كامل آن آورده شده
است.

 .418برازش ،عليرضا .حافظ عاشق :عشق از نگاه لسانالغيب .تهران :اميرکبير،92 ،
 360ص ،پالتويي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات فارسي ،عرفان
چكيده :کتاب پيش رو دربردارنده ابيات لسانالغيب است که به تفکيک موضوع و بهصورت
تکبيتهايي همراه با توضيحات بسيار کوتاه براي واژگان گردآوري و تنظيم شده است .ابيات از
ميان غزليات اين شاعر انتخاب شده است و عالوه بر معني ،تفسيرهايي را نيز ارائه ميدهد
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 .419ميركياني ،محمد .حرفهاي زميني براي بچههاي زميني .تهران :منادي تربيت،
 232 ،93ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :راه و رسم زندگي ،ادبيات نوجوانان ،گزيدهها
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده  777نكته آموزنده و راه و روش اندكي بهينه و موثر به همراه
تصويرهاي كاريكاتوري در قالبهاي طنز ،جدي ،بازي ادبي و ..براي نوجوانان است .در نمونهاي
از اين نكتهها ميخوانيم« :ديوها ،با دست شير ميخورند .فقط آدم ،آدم ميشود صفر هر چه كند
يك نميشود و»...

.420شرافت ،سيدمحمدجواد.حسينيهدلمعرفيوگزيدهشعرواليي :حبيبچايچيان-
غالمرضا سازگار -علي انساني .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 128 ،92 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات ديني ،شعر فارسي ،ادبيات فارسي
چكيده :مجموعه پيش رو حاوي نگاهي مختصر به زندگي و سير شعري و نيز بخشي از آثار
شيواي سه شاعر نامآشناي اهلبيت(ع)؛ حبيباهلل چايچيان ،سازگار و انساني است .هر بخش از
کتاب به معرفي يکي از شاعران ،زبان او و سبک نظمآفريني و نگاه وي به موضوع شعر آئيني
اختصاص دارد و در ادامه ،اشعار هر يک آمده است.

 .421مطر ،احمد .دردها هم زبان دارند .اياد فيلي .تهران :آوگان 128 ،93 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر عرب ،ادبيات جهان ،شعر اجتماعي
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه اشعار عربي ،ترجمه دفتر «احاديث االبواب» ،نوشته
«احمد مطر» ،متولد  1956در روستاي «التنومه» اطراف شهر «بصره» در عراق است .شاعر در اين
كتاب تالش كرده است ،درددل مردم و مسائل اجتماعي آنها را از زبان «درها» بيان كند .در يكي
از اشعار ميخوانيم« :از فرجام خوش ناالناند ،درهاي چوبين چه در ميخانه باشيم چه در صومعه،
عاقبت آتش در انتظار همه ماست!»
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 .422مرداني ،مهدي .دلتنگيهاي يك آپارتمان .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 44 ،92 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،شعر نوجوانان ،آپارتمانها
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري با موضوع آپارتمان و آپارتماننشيني است .آپارتمان
نشيني ،فرهنگي است كه روز به روز در جامعه ما در حال گسترش است و آپارتمانها جاي خود
را به خانههاي وياليي ميدهد .با تغيير اين فرهنگ ،زندگي افراد ،به خصوص كودكان دستخوش
تغييرات فراواني ميشود .شاعر در اين كتاب ،تالش كرده تا در قالب شعر سپيد به اين موضوع
بپردازد.

.423ايزدي ،علي.ديوانانتظامسرودهمحمدرضاقطبي.تهران:ابروباد 220،93،ص،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر
چكيده« :ديوان انتظام» مجموعه سرودههاي مرحوم محمدرضا قطب سنقري ،متخلص به
«قطب» ،ملقب به انتظام الواعظين و معروف به «انتظام» ( )1260-1342است كه در قالب غزل،
قصيده ،قطعه ،ترجيعبند ،رباعي ،مثنوي و ...ارائه شدهاند .در اين كتاب ،اشعار ايشان با مضامين
اجتماعي ،ستايش حقتعالي ،پيامبر(ص) و اهلبيت(ع) ،اندرز ،عاشقانه ،عارفانه و ...به انضمام شرح
حال ايشان و چگونگي جمعآوري ديوان و سبك شعري ايشان آورده شده است.

 .424يزدي ،عباس .ديوان باباطاهر عريان .تهران :فرهنگ دانشجو 56 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،عارفان
چكيده :کتاب حاضر از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،در بردارنده گزيده اشعار باباطاهر
عريان همداني ،از عارفان وارسته و از شاعران نامي قرن پنجم هجري است .اين مجموعه با هدف
اعتالي فرهنگ ادب فارسي و آشنا کردن مخاطب ،با انديشهها و باورهاي فرهيختگان شعر و ادب
فارسي تهيه شده است.
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 .425يزدي ،عباس .ديوان هاتف اصفهاني .تهران :فرهنگ دانشجو 80 ،92 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين كتاب از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،دربردارنده گزيده اشعار هاتف
اصفهاني ،شاعر قرن دوازدهم هجري ،در قالب قصيده ،غزل ،رباعي ،مطايبه و ترجيعبند ،به انضمام
زندگينامه ايشان و آثارش است .اين مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنا كردن
مخاطب ،بهخصوص نسل جوان با شاعران مرز و بوم ،آثار آنها ،انديشهها و باورهاي ايشان تهيه
شده است.

 .426بنيعامريان ،اقبال .رقص مرگ برگها .تهران :آرمان رشد 133 ،92 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر ،غزل ،ادبيات فارسي
چكيده :اين مجموعه حاوي اشعاري در قالب غزل ،با مضامين خيال ،مذهب ،عشق ،طبيعت،
غربت انسان ،زيبايي ،احساسات و آرزوها است .در قسمتي از غزل آمده است« :دوباره خلوت شب
شد ،من و دلي تنها دوباره صحن دلم شد غروب عاشورا دوباره سوز و نياز و چشم باراني دلي شكسته
و داغي به سينه پيدا شد»

 .427ميرشكاك ،يوسفعلي .روي نيکبختي :گزيده مثنوي جامجم اوحدي مراغهاي.
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 192 ،91 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،داستانهاي منظوم
چكيده :كتاب حاضر ،جلد نهم از مجموعه «گزيده داستانهاي منظوم فارسي» ،حاوي گزيده
مثنوي «جامجم» اوحدي مراغي اصفهاني ،از شاعران معروف قرن هفتم و هشتم است .دور اول در
مبدأ آفرينش ،دور دوم در كيفيت معاش اهل دنيا و دور سوم در معاد و احوال آخرت است.
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 .428سالمي ،حميد .زندگي چيست؟  .تهران :آرمان رشد 96 ،92 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر سپيد ،غزل ،دوبيتي ،ادبيات فارسي
چكيده« :زندگي چيست؟» دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب شعر سپيد ،قطعه ،غزل و دوبيتي
با مضاميني مانند صلح ،خيال ،زندگي ،بيتابي ،عشق و وطن و ..با عنوانهاي «عكس من»« ،الهه
«پاسخ تلخ»« ،آرزوي محال»« ،بار غم» و..
صلح»« ،سكوت دل»« ،مزا ِر دل»« ،سنگ ندامت»،
ِ
است .در قسمتي از شعر «عكس من» ميخوانيم« :با زبان نگاه ميگويد كه مرا با تو آشنايي نيست
برو اي بينصيب بيگانه چاره ما به جز جدايي نيست».

 .429سادات اخوي ،سيدمحمد .زير چرخ کبود :بيتهايي در وصف و ستايش آزادگي (.)1
تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 88 ،91 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات تعليمي ،داستانها ،ادبيات فارسي
چكيده :در ساحت ادبيات تعليمي همه چيز در خدمت انديشه و تجربه سراينده است و از اين
رو ،شعر بيشتر به حوزه نظم وارد ميشود .اين جستار دربردارنده مجموعه بيتها ،تکبيتها و
داستانهايي از شاعران و نويسندگان معاصر است که با محوريت وصف و ستايش آزادگي گردآوري
شده است.

 .430شعباننژاد ،افسانه .زير شاخه درخت به .تهران :نشانه 40 ،93 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر سپيد ،ادبيات فارسي ،بيان احساس
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب شعر سپيد ،با مضامين خيال ،جدايي،
طبيعت ،دلتنگي ،غم و شادي ،و ...است .در «بوي به» ميخوانيم« :ايستادهاي پشت مه زير شاخه
درخت به خيسم از نگاه مه گرفتهات آرزوي دست من دستهاي بوي به گرفته است».
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 .431الهيانفيروز ،محمد .سرودهاي دل :مجموعه شعر .تهران :خورشيدباران216 ،91 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي
چكيده :مجموعه «سرودههاي دل» به اشعار محمد الهيان فيروز ،ملقب به «شهپر» ()1317اختصاص
دارد .ايشان بيش از 40سال بهعنوان دبير به تدريس و تحقيق در ادبيات فارسي در مازندران مشغول
بوده و سرودههاي خود را در اين  40سال در مجموعه حاضر گردآوري كرده است .اين اشعار داراي
مضامين اخالقياند و در قالب شعر كالسيك ،غزل ،مثنوي ،قصيده و ...سروده شدهاند.

 .432مير شكاك ،يوسفعلي .سوگ فرامرز :گزيده بهمننامه ايرانشاه .تهران :اميرکبير:
کتابهاي جيبي 184 ،91 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي حماسي ،ادبيات فارسي ،شعر فارسي
چكيده :پس از حکيم ابوالقاسم فردوسي و شاهنامه او ،حماسهسرايي يکي از عرصههاي
طبعآزمايي شاعران و سخنوران اين سرزمين شد .نوشتار حاضر دربردارنده گزيده بهمننامه ايرانشاه
به همراه توضيحاتي در باب اين کتاب است .در پايان اثر پينوشتها شامل واژههاي نامآشنا و نام
آثار و اعالم آمده است.

 .433رشيد ،محسن .شراب سرخ :مجموعه اشعار عاشورايي .تهران :ذكر312 ،93 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر مذهبي ،عاشورا
چكيده« :شراب سرخ» جلد اول از مجموعه بازنگري كتابهاي «شمع وجود» و «بوي عود»
اثر محسن رشيد ،دربردارنده اشعاري در قالب نوحه ،قصيده و سوگنامه است .اين كتاب به حادثه
كربال ،شهادت امام حسين(ع) و ياران و خويشاوندان ايشان ،احوال امام سجاد(ع) بعد از عاشورا و...
اختصاص دارد .سرودههاي مندرج در كتاب داراي مضامين اجتماعي ،سياسي و عرفاني ،و انقالبي
است .گزيدههايي از بيانات امام خميني(ره) و شهيد مرتضي مطهري نيز در پايان اشعار گنجانده
شده است.
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 .434ميرشكاك ،يوسفعلي .شرح پريشاني :گزيده مثنويهاي وحشي بافقي  .تهران:
اميرکبير :کتابهاي جيبي 136 ،91 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي حماسي ،ادبيات فارسي ،شعر فارسي
چكيده :از ميان گنجنامههاي سترگ پارسيگويان و سخنسرايان ايرانزمين ،بيگمان منظومههاي
داستاني به جا مانده از آن بزرگان جايگاهي بلند و ژرفايي خيرهکننده دارد .در اين مقال ،سه منظومه
از شاعر و داستانسراي کهن فارسي ،وحشي بافقي بهصورت گزيده و همراه با فهرستي از واژههاي
دشوار آمده است .خلد برين ،ناظر و منظور و فرهاد و شيرين منظومههايي است که در کتاب آمده است.

 .435علوي ،علي .شعر علوي :2گنجينه شعر و ادب .كرج :نجم كبري 104 ،92 ،ص ،رقعی
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :مشاعره ،امامان
چكيده« :شعر علوي» ،مشاعرهاي كام ً
ال تخصصي است كه محور آن عبارت است از نام مقدس
موال اميرالمومنين علي (ع) ،صفات ايشان و آنچه به ايشان مربوط ميشود .گردآورنده با استفاده از
منظومههاي شعري و ديوانها ،اشعاري نغز درباره صفات و افعال اميرالومنين(ع) ارائه داده است.

 .436محمدي ،كاظم .شعر قرآني :گنجينه شعر و ادب  .كرج :نجم كبري 238،93،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر ،قرآن ،شاعران زمان پيامبر ،مشاعره
چكيده :در اين كتاب ،نخست مطالبي بهطور اجمالي درباره شعر قرآني آورده شده است .سپس
شعرهايي از شاعران و اديبان زمان پيامبر(ص) ارائه شدهاند .در ادامه زير عنوان «مشاعره با آيات
قرآن كريم» ،ابياتي از شاعراني چون موالنا ،خاقاني ،سعدي ،نظامي گنجوي ،عطار ،جامي ،و...
درباره قرآن و اتفاقات و مباحث قرآني بيان شده و در پايان نيز پينوشتي درباره شعر قرآني و منابع
و گزیده كتابنامه درج شده است.
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 .437محمدزماني ،جواد /برقعي ،سيدحميدرضا .صحني از آينه معرفي و گزيده شعر واليي:
مشفق کاشاني -سيميندخت وحيدي -محمود شاهرخي .تهران :اميرکبير :کتابهاي
جيبي 112 ،92 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات ديني ،شعر فارسي ،ادبيات فارسي
چكيده :شعر در سرزمين ما همواره اين توان و توفيق را داشته است که منادي معنويت و ستايشگر
ارزشهاي الهي و آرمانهاي انساني باشد .در اين مختصر ،سه تن از شاعران آئيني مشفق کاشاني،
سيميندخت وحيدي و محمود شاهرخي به اجمال معرفي شدهاند و گزيدههايي از آثار آنان ارائه
شده است.

 .438يزدي ،عباس .صفاتالعاشقين(اثر موالنا هاللي جغتايي استرآبادي) .تهران:
فرهنگ دانشجو 72 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :صفاتالعاشقين» دربردارنده گزیده اشعار موالنا نورالدين هاللي ،از تركان جغتايي،
مشهور به «جغتاي» در گرگان ،بهترين غزلسراي ايران و شاعر بزرگ اواخر قرن نهم و اوايل
قرن دهم است .در اين كتاب غزلهاي وي در باب صفات عاشقان ،خالصان ،صفات خداوند و
پيامبر(ص) ،عشق ،صدق درون ،شجاعت ،احسان ،حكايت شيرين و فرهاد ،پرهيز از ناشايستگيها،
قناعت ،مناجات و ...به انضمام زندگينامه و شرح آثار او آورده شده است.

 .439يزدي ،عباس .فرهاد و شيرين .تهران :فرهنگ دانشجو 120 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين جلد از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،دربردارنده منظومه «فرهاد و شيرين»،
اثر كمالالدين محمد بافقي (991ـ  939هـ ق)متخلص به «وحشي» ،يكي از سخنسرايان بزرگ
كرمان به انضمام شرح حال ،شرح پريشاني و آثار اوست .اين مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ
و ادب فارسي و آشنايي مخاطب بهخصوص نسل جوان با شاعران فارسيگوي ،آثار و انديشهها و
باورهاي ايشان تهيه شده است.
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 .440استاري ،سميرا .فرهنگ توصيفي علوم طبيعي در شاهنامه فردوسي (پزشكي،
جانورشناسي ،كانيشناسي ،گياهشناسي ،موسيقي و نجوم) .تهران :فرهنگ دانشجو،
 288 ،92ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات فارسي
چكيده :گردآورنده کتاب حاضر ،با استفاده از فرهنگ موضوعي و پژوهش کتابخانهاي ،به تدوين اين
کتاب پرداخته است .موضوع کتاب فرهنگ توصيفي علوم طبيعي در شاهنامه فردوسي است که در
شش بخش تدوين شده است :هدف از تدوين کتاب بررسي موضوعات نجوم و فلسفه و کالم موسيقي
و علوم طبيعي در شاهنامه ،در کنار بررسي موضوع حماسه و پهلواني ،تشکيل مليت ،و تکوين مدنيت
و ..بوده است.

 .441اميني ،سودابه .فصل آهو و كبوتر  .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،91 ،
 44ص ،خشتي كوچك
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،شعر نوجوانان ،مضامين مختلف
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري است كه براي نوجوانان سروده شده است .اين اشعار
در قالب شعر سپيد سروده شده است .تصاوير زيبا و ملموس ،بيان شاعرانه و زبان ساده و روان ،از
ويژگيهاي شاخص اين مجموعه شعر است.

 .442برازش ،عليرضا .فقيه عاشق :عشق از نگاه امام خميني(ره) .تهران :اميرکبير،92 ،
 424ص ،پالتويي
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات فارسي ،عرفان
چكيده :اين مجموعه در صدد شناخت زواياي پنهان و پيداي مفهوم عشق از ديدگاه امام خميني
بوده و بر مبناي اشعار سروده ايشان تدوين و تنظيم شده است .هر يک از بيتها بهصورت
تفکيکشده از غزل و ذيل موضوعات مشخص همراه با توضيحاتي بسيار کوتاه دستهبندي شده
است.
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 .443يزدي ،عباس .قصه شاه و درويش (از :موالنا هاللي جغتايي استرآبادي)  .تهران:
فرهنگ دانشجو 80 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي:شعر فارسی ،ادبيات فارسي
چكيده :اين كتاب از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،دربردارنده «مثنوي شاه و درويش»،
اثر موالنا نورالدين هاللي ،از تركان جغتايي ،مشهور به «جغتايي» در استرآباد گرگان است .در اين
كتاب كه با هدف اعتالي فرهنگ ادب فارسي تهيه شده ،عالوه بر مثنوي شاه و درويش ،بخشي
از غزلهاي شاعر و شرححال ايشان نيز ارائه شده است.

 .444رسولي ،فريبا .قطران شاعر گمنام تبريز .تبريز :بهاردخت 176 ،92 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :شعرفارسی ،ادبيات فارسي
چكيده :كتاب حاضر به بررسي زندگي و ديوان شاعر تبريزي ،ابومنصور قطران ،متولد سال 465
هـ.ق» اختصاص دارد .ابتدا زندگي و آثار قطران و شاعران قبل و بعد از وي ،و سپس سبك شعري
او مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .در ادامه بازتاب علوم و اطالعات گوناگون در اشعار قطران
و نكات بالغي ديوان قطران بيان شده و در پايان نكات تاريخي و جغرافيايي ديوان قطران مورد
شرح و بررسي قرار گرفته است.

 .445رسولزاده ،ميكائيل .گردشگري ادبي :حيدر بابا دوباره سالم(گام اول در معرفي
ظرفيتجهانيگردشگريادبياستانآذربايجانشرقي).تبريز:اختر 184،93،ص،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :گردشگري ،آرامگاه شاعران ،ادبيات ،شاعران آذربايجان
چكيده :در این کتاب نخست مباني گردشگري و فرصتهاي گردشگري در ايران و آذربايجان
معرفي شدهاند .سپس شرح ورود ناصرخسرو به آذربايجان ،نگارش سفرنامه ناصرخسرو ،آثار و احوال
شهريار و شاعران هم عصر ايشان ،گردشگري منظومه «حيدر بابايه سالم» و ديگر آثار ايشان بيان
شده است.
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 .446يزدي ،عباس .گزيده اشعار امير معزي نيشابوري .تهران :فرهنگ دانشجو 56،93،ص،
وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر و ادب فارسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،برگزیده اشعار اميرالشعرا ابوعبداهلل
محم د بن عبدالملك معزي نيشابوري (416ـ  329هـ ق) از شاعران استاد مشهور خراسان است.
در اين كتاب زندگينامه معزي و آثارش بيان شده و شعرهاي وي در قالب چكامه ،ترجيحبند ،غزل،
قطعه و رباعي آورده شدهاند .اين مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنا كردن
مخاطب ،بهخصوص نسل جوان ،با شاعران اين مرز و بوم ،آثار ،انديشهها و باورهاي ايشان تهيه
شده است.

 .447يزدي ،عباس .گزيده اشعار سيف فرغاني .تهران :فرهنگ دانشجو 64 ،92 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :زندگينامهها ،ادبيات فارسي
چكيده :اين جلد از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،در بردارنده گزیده اشعار سيفالدين
محمد فرغاني ،از شاعران و استادان قرن هفتم و هشتم هجري در قالب غزل ،قصيده و قطعه در
توحيد خداوند تبارک و تعالي و عزاي امام حسين(ع) و رباعي است.

 .448يزدي ،عباس .گزيده اشعار ظهير فاريابي .تهران :فرهنگ دانشجو 56 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر و ادب فارسي
چكيده :اين كتاب از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،دربردارنده گزيده اشعار ظهير فاريابي
از شاعران خراسان و گويندگان مشهور سده ششم هجري است .در اين كتاب ،شعرهاي او در قالب
غزل ،قصيده ،تركيببند و رباعي به انضمام زندگينامه و آثار ايشان آمده است .اين مجموعه با
هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنا كردن مخاطب ب ه خصوص نسل جوان با شاعران اين
مرز و بوم و آثار ماندگار ،انديشهها و باورهاي ايشان تهيه شده است.
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 .449يزدي ،عباس .گزيده اشعار قاآني شيرازي .تهران :فرهنگ دانشجو 64 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين جلد از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» دربردارنده گزیده شعرهاي ميرزا
حبيب شيرازي متخلص به «قاآني» ،شاعر شيرازي در قالب قصيده ،غزل ،قطعه ،رباعي ،مسمط،
تركيببند و ترجيعبند ،به انضمام شعرهاي محمدحسن ساماني ،فرزند قاآني و همچنين ،زندگينامه
و آثار قاآني شيرازي است.

 .450يزدي ،عباس .گزيده اشعار كليم كاشاني .تهران :فرهنگ دانشجو 64 ،92 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات فارسي ،شعر فارسی
چكيده :اين جلد از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،دربردارنده گزیده اشعار ابوطالب
كليم كاشاني ،متخلص به «حكيم» ،از شاعران معروف ايران و معاصر شاهعباس صفوي است .در
اين كتاب كه با هدف اعتالي فرهنگ ادب فارسي تهيه شده ،اشعار وي در قالب غزل ،قصيده،
ترجيعبند ،مثنوي ،قطعه ،رباعي و تكبيتي به همراه شرح حال ايشان ارائه شده است.

 .451يزدي ،عباس .گزيده اشعار نظيري نيشابوري .تهران :فرهنگ دانشجو 56 ،92 ،ص،
وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :اين كتاب ،دربردارنده گزیده شعرهاي ميرزا محمدحسين نظيري نيشابوري ،از شاعران
بلندآوازه سده دهم و اوايل سده يازدهم هجري در خراسان ،در قالب غزل ،قصيده ،رباعي و
تركيببند به انضمام زندگينامه و آثار اوست .اين مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي
و آشنايي مخاطب ،بهخصوص نسل جوان ،با شاعران فارسيگو و آثار ،انديشهها و باورهاي ايشان
تهيه شده است.
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 .452يزدي ،عباس .گزيده ديوان اشعار انوري .تهران :فرهنگ دانشجو 64 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر ،زندگينامهها ،ادبيات فارسي
چكيده :كتاب حاضر از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،دربردارنده شعرهاي اوحدالدين
محمد بن انوري ابيوردي ،از شاعران مشهور نيمه دوم قرن ششم است كه در قالب غزل ،قطعات،
قصيده و رباعي به همراه شرح حال و آثار وي ارائه شده است .كتاب با هدف اعتالي فرهنگ و
ادب فارسي و آشنا كردن مخاطب بهخصوص نسل جوان با انديشهها و باورهاي فرزانگان ادب و
فرهنگ ايرانزمين تهيه شده است.

 .453يزدي ،عباس .گزيده ديوان اشعار شهريار .تهران :فرهنگ دانشجو 64،92،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر ،ادبيات فارسي
چكيده :اين جلد از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،دربردارنده گزیده شعرهاي
سيدمحمدحسين بهجت تبريزي ،متخلص به «شهريار» ،يكي از برجستهترين شاعران غزلسراي
معاصر است .در اين كتاب كه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي تهيه شده است ،عالوه بر
غزلهاي شهريار ،شعرهاي وي در مدح اهل بيت(ع) ،از جمله امام حسين(ع) و امام رضا(ع) و شرح
حال ايشان ارائه شده است.

 .454يزدي ،عباس .گزيده سرودههاي پروين اعتصامي و رهي معيري .تهران :فرهنگ
دانشجو 52 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر و ادب فارسي ،گزیده اشعار
چكيده :اين كتاب ،از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» ،دربردارنده برگزیده اشعار پروين
اعتصامي ،و رهي معيري ،در قالب قصيده ،غزل ،مثنوي ،منظومه و ..به انضمام زندگينامه و آثار
ايشان است .اين مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنايي مخاطب ،با شاعران
فارسيسرا و آثار و انديشه و باورهاي ايشان تهيه شده است.
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 .455يزدي ،عباس .گزيده غزليات بيدل دهلوي .تهران :فرهنگ دانشجو 56 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر و ادب فارسي ،بيدل دهلوي ،گزیده غزليات
چكيده :در اين جلد از مجموعه «گلستان شعر و ادب فارسي» گزيدهاي از غزليات ميرزا عبدالقادر
بيدل دهلوي از شاعران بزرگ فارسيسراي هند ،به انضمام زندگينامه ،سبك شعري و آثار ايشان
ارائه شده است .اين مجموعه با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي و آشنايي مخاطب ،با شاعران
مشهور و آثار ،انديشهها و باورهاي ايشان تهيه شده است.

س و رامين .تهران :فرهنگ دانشجو 72،92،ص ،وزيري
 .456يزدي ،عباس .گزيده منظومه وي 
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،ادبيات نوجوانان
چكيده :كتاب حاضر ،دربردارنده گزیده منظومه غنايي «ويس و رامين» ،يكي از داستانهاي كهن
فارسي ،اثر فخرالدين اسعد گرگاني ،داستانسراي بزرگ قرن پنجم و شامل نامههاي ويس و رامين
به يكديگر است .شاعر در اين منظومه انسان را به اميدواري ،و تالش و تحمل سختيها براي
رسيدن به كاميابي و پيروزي فرا ميخواند.

 .457ميرشكاك ،يوسفعلي .گل باغ آشنايي :گزيده لمعات فخرالدين عراقي .تهران:
اميرکبير :کتابهاي جيبي 152 ،93 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :داستانهاي منظوم ،مثنوي و غزل
چكيده :در جلد چهارم از مجموعه «گزيده داستانهاي منظوم فارسي» ،گزيده «لُمعات» شيخ فخرالدين
ابراهيمبن بزر جمهربن عبدالغفار همداني فراهاني ،معروف و مشهور به عراقي ،از مشايخ بزرگ و از
شاعران قرن هفتم هجري ،در قالب  28لمعه و عشاقنامه در ده فصل در قالب مثنوي و غزل آورده
شده است.
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 .458فريدوني ،علي .مجموعه اشعار صداي محبت .تهران :اديب مصطفوي 56 ،93 ،ص،
وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر سپيد ،قصيده ،مثنوي ،ادبيات فارسي ،زندگي
چكيده« :صداي محبت» دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب غزل ،شعر نو و مثنوي ،با مضامين
وطن ،احساسات ،زندگي ،اميد ،دلتنگيها ،آسيبها ،عشق و ...است .در قسمتي از شعر «باز كن
پنجره را» ميخوانيم« :خانه ذهن خود از خرمن غم خالي كن تا كي اين پنجره را بسته نگه
ميداري؟ تا به كي بست نشستن يك جا؟ فرصت شادي امروز بهار دل ماست».

 .459جعفري ،محمدرضا .نجواي سحري :مجموعه اشعار مذهبي و اخالقي .شيراز:
رهآورد هنر 144 ،93 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر ،غزل ،قصيده ،مضامين مذهبي ،ادبيات فارسي
چكيده :كتاب حاضر دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب مذهبي و در وصف ائمه اطهار
معصومين(ع) و بهخصوص واقعه كربال و حوادث مربوط به امام حسين(ع) ،همچنين مضاميني
چون درستي ،دانش ،آرامش ،اتحاد و ..است .عنوانهاي شعرها عبارتند از« :يوسف زهرا»« ،ارادت»،
«مشگلگشا»« ،دلآرا»« ،سلطان»« ،خرابه شام«« ،يار نكو مقدار»« ،يا امام زمان» و...

 .460سادات اخوي ،سيد محمد .نقل و نبات .تهران :منادي تربيت 76 ،91 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :شعر فارسي ،طنز
چكيده :كتاب «نقل و نبات» دربردارنده اشعار و طنزهاي موزون مختوم به صلوات است .در
بخشي از شعر اول هفته ميخوانيم« :گرچه دور از هميم ،باز يكدستيم تا ابد در كنار هم هستيم
روز نورانيات به خير آقا! خواهر من! ..شما! ..شما و شما! دست حق يار «روز»تان تا شب نرود چرخ
زندگي به عقب شاد باشيد».
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 .461محمدي ،رفيقه .نگاران ضمير امثال و حكم غزليات شمس  .تهران :آيدين /يانار،
 368 ،93ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :تمثيل ،شعر فارسي
چكيده« :نگاران ضمير» به امثال و حکم غزليات شمس اختصاص دارد .اما عالوه بر آن ،زندگينامه
موالنا آورده شده و شرحي بر موضوع «مثل و حکمت در غزليات شمس» از ابعاد روانشناسي،
موسيقي ،جايگاه حيوانات ،حماسه ،عناصر و مظاهر طبيعت ،عشق و ..به انضمام فهرست الفبايي امثال
غزليات شمس ارائه شده است.

 .462قرباني ،خليل .نيازي شبستري و مثنوي شمع و پروانه .تبريز :نباتي 180 ،92 ،ص،
وزيري
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :ادبيات فارسي
ب حاضر به بررسي احوال و آثار عبداهلل نيازي شبستري ،اختصاص دارد .در بخش اول
چكيده :كتا 
کتاب ،زندگی و آثار شیخ عبداهلل نیازی شبستری به اجمال آمده است .در بخش دوم ،اثر شاخص
نيازي شبستري ،يعني مثنوي شمع و پروانه ،مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .در بخش سوم
كتاب متن كامل مثنوي «شمع و پروانه» آورده شده است.

 .463بيابانكي ،سعيد .هزار دست دعا معرفي و گزيده شعر واليي :قادر طهماسبي-
محمدرضا سهرابينژاد -حسين اسرافيلي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي104 ،91 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :مجموعه شعر ،شعر مذهبي ،شاعران معاصر
چكيده :اثر حاضر ،جلد شانزدهم از مجموعه «آستان پاكان» است .در اين جلد گزيدهاي از
شعرهاي واليي سه تن از شاعران معاصر با نامهاي قادر طهماسبي ،محمدرضا سهرابينژاد و
حسين اسرافيلي گنجانده شده است .اشعار واليي در قالب رباعي ،مرثيه ،غزل ،قصيدههاي مذهبي
و عاشورايي ،جنگ ،و ..ارائه شدهاند .ضمن معرفي اجمالي شاعران ،سبك شعري و آثار ايشان نيز
معرفي شده است.
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 .464محمدزماني ،جواد /برقعي ،سيدحميدرضا .هنگامه تغزل معرفي و گزيده شعر واليي:
حميد سبزواري -نصراهلل مرداني-احد دهبزرگي .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي،93 ،
 96ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،هنرجو
كلمات كليدي :مجموعه شعر ،شعر مذهبي ،مرثيه عاشورا
چكيده :جلد دوازدهم از مجموعه «آستان پاكان» با نام «هنگامه تغزل» به معرفي و گزيده شعر
واليي حميد سبزواري و مرحوم استاد نصراهلل مرداني و احد دهبزرگي از شاعران معاصر اختصاص
دارد .در اين اشعار مرثيههايي از عاشورا ،ماجراي شهادت امام علي(ع) ،روايات و احاديث
معصومين(ع) ،والدت و شيوههاي رفتاري امام مهدي(عج)و ،...همچنين رويدادهاي مهم جهان،
ايران ،انقالب و ...آورده شده است.
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علوم تربیتی

 .465اميرخاني ،اعظم[ ...ودیگران] .آموزشعملي مهارتهايتحصيلي .اصفهان :آموخته،
 182 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :برنامهريزي آموزشي ،ادبيات نوجوانان ،مشاوره تحصيلي
چكيده :کتاب حاضر به بررسي مهمترين مهارتهاي مورد نياز دانشآموزان در دوران تحصيل
اختصاص دارد و در قالب داستانهاي کوتاه و با شخصيتپردازيهاي متفاوت نگارش يافته است.
مهمترين ويژگيکتاب عالوه بر زبان ساده و روان آن ،آموزش عملي و کاربردي مهارتها و
تمرينهاي طراحي شده براي هر مهارت ،بهمنظور رشد علمي و تحصيلي بهتر مخاطبان است.

.466دين ،سريبي[...ودیگران].يادگيريمستمر :آموزشموثردركالسدرس:راهبردهاي
پژوهشمحوربرايافزايشموفقيتدانشآموزان.انوشهضرغام[...ودیگران].تهران:منظومه
خرد 264 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :موفقيت تحصيلي ،نظريههاي يادگيري ،پژوهشهاي آموزشي
چكيده :استراتژيهاي آموزشي پلههايياند براي رسيدن به طراحي آموزشي؛ اما اين راهبردها
زماني موثرند که يکديگر را کامل کنند .پژوهش حاضر بر اساس مباحث تئوريک و تحقيقاتي که
در دهه اخير در مبحث آموزش صورت گرفته ،نگارش يافته است .در فصلهاي کتاب هر يک از
راهبردها با يک پيشنهاد عملي در کالس درس و مثالهايي کاربردي همراه شدهاند .مطالب اين اثر
به چگونگي استفاده از هر استراتژي براي يادگيرندگان نسل امروز اشاره دارد.
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 .467سهيليزاده ،ليال .آنچه پسران بايد بدانند .قم :بزم قلم 80 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :بلوغ ،روانشناسي نوجوانان ،بهداشت
چكيده :سن  9تا  12سالگي مرحلهاي جديد از زندگي است که تغييرات ويژهاي در بدن آشکار
ميشود .در اين نوشتار مراحل رشد جسمي و رواني نوجوانان در دوره بلوغ تبيين شده است و
نکتههاي اساسي براي حفظ سالمت جسم و بهداشت روان در اين دوره حساس بازگو شده است.

 .468بيدي ،فاطمه /رنجبرزاده ،اكبر .اصول تعليم و تربيت كودك از منظر مكتب اسالم
و علم روانشناسي .تهران :آواي نور 192 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان ،روانشناسي آموزش و پرورش ،اسالم
چكيده :بهترين زمان براي تربيت دوران کودکي است ،زيرا شخصيت فرد هنوز شکل نگرفته و
براي هر تربيتي آمادگي دارد .نگارنده در اثر پيش رو سعي در نگاه همهجانبهنگر بر جنبههاي مختلف
تربيت کودک داشته است .طي مباحث کتاب از گفتارها و ديدگاههاي ديني ،کالم وحي و ائمه اطهار،
ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسالمي و نيز نظريههاي روانشناسي بهرهگيري شده تا راهکارهاي
جامع و علمي و در خور فرهنگ اسالمي به والدين و مربيان ارائه گردد.

 .469رضازاده ،حميدرضا .اصول عمومي تدريس و پرسشگري .تهران :وانيا 218،1392،ص،
وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :روشهاي تدريس ،پرسشها
چكيده :هر اندازه معلم از روشهاي بيشتري در فرايند آموزش استفاده کند و فراگير را بيشتر با
موضوع درس درگير کند ،يادگيري نيز افزايشمييابد .اثر پيش رو در بردارنده تشريح اصول تدريس
موفق و توضيح در باب الگوهاي مختلف يادگيري است .در کتاب همچنين روشهاي علمي و
متنوعي براي پرسش بررسي و تبيين شده است و ذيل هر توضيح آثار و پيامد هر روش بر فرايند
آموزش تشريح شده است.
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 .470محمدينيك ،الهنظر[ ...و دیگران] .اقدامپژوهي پژوهشي در جهت بهبود و اصالح
عمل (راهنماي عملي) .شيراز :اديب مصطفوي 74 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :روششناسي پژوهش ،پژوهشهاي آموزشی ،آموزش نيروي انساني
چكيده :اقدامپژوهي معلم را از نقش مجري محض در فرايندهاي آموزشي به مدير و رهبري
توانمند در اين عرصه ارتقا ميدهد .در اين اثر نحوه و انواع پژوهشهاي عملي (اقدامپژوهي) با هدف
بهبود شرايط شغلي و با تأکيد بر مهارت حل مسئله ،معرفي و بررسي شده است .همچنين گامهاي
نهگانه پژوهش در عمل ،زمينههاي آن و نيز نحوه کاربست يافتهها در کتاب تشريح شده است.

.471سلطاني،محمد /محمدي،داود.الگوهاوفنوننيازسنجيدربهسازيمنابعانساني.
تهران :پريماه 138 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :مدير ،كارشناس
كلمات كليدي :مديريت منابع انساني ،برنامهريزي اجتماعي ،بهرهوري
چكيده :مفهوم امروزي مديريت منابع انساني متفاوت از مفهوم پيشين آن است و در مقايسه با
گذشته اهميت دوچندان يافته است .در اين کتاب سعي شده الگوها و فنون نيازسنجي ضمن اتکا
به اجراي پروژههاي موردنظر در داخل و خارج از کشور ،با نگاهي نظاممند به صورت خالصه و
کاربردي ارائه گردد.

 .472حميدي ،اشرف .انديشه ناب بررسي تطبيقي گزارههاي اصلي تفکر انتقادي
م علي عليهالسالم .تهران :جهاد انديشه،
از نگاه صاحبنظران آن حوزه با ديدگاه اما 
 88 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :امامان ،انديشه ،تفكر ،تفكر انتقادي
چكيده :تفكر انتقادي در حقيقت فرايند فكري معقول و پيچيده در رويارويي با يك موقعيت است كه
هدف آن تجزيه ،تحليل و جستجوي دقيق موضوع براي رسيدن به شناخت و حقيقت است .نگارنده در
اين كتاب ضمن مرور پژوهشهاي موجود ،با ارائه تعاريف تفكر و بيان انواع آن ،تمركز بر موضوع تفكر
و ارتباط آن با مفاهيمي چون تعقل و تدبر از نگاه قرآن ،با تدقق در بخشي از فرمودههاي امام علي (ع)
ويژگيها ،مولفهها و گزاره هاي اصلي تفكر انتقادي را احصاء و با ديدگاه ايشان مقايسه کرده و در انتها
چارچوب مفهومي تفكر انتقادي از منظر امام علي(ع) را تبيين و پيشنهاد کرده است.
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 .473مكفيت ،سين .انگيزش و اعتماد به نفس(با تأكيد بر جنبههاي مديريتي).
عليرضا صالحيامين ،زهرا پورعلي كويخي .رشت :عليرضا صالحي امين /زهرا پورعلي كويخي،
 112 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،مشاور
كلمات كليدي :کاميابي ،اعتماد به نفس ،مديريت منابع انساني
چكيده :انگيزش از جمله عموميترين مباحث و موضوعات پژوهشي در دنياي کسب و کار است.
در اين کتاب عوامل ايجاد انگيزه در خود و ديگران و چگونگي استفاده از فرصتها براي دستيابي
به موفقيت تشريح شده است .نگارنده با تکيه بر اصول مديريت و ضرورتهاي اين حوزه ،روشها
و راهکارهاي موثر در مسير موفقيتهاي شخصي و گروهي را بيان کرده است.

 .474اپل ،مايكلدبليو .ايدئولوژي و برنامه درسي .عليرضا شواخي[ ...ودیگران] .اصفهان:
نوشته 320 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :برنامهريزي آموزشي ،نظريههاي آموزش و پرورش ،مقالهها ،ارزشيابي
چكيده :موضوع کتاب پيش رو بررسي و شناخت تأثير قدرت فرهنگي و اقتصادي در تعلي موتربيت
است .نگارنده پس از ذکر مقدمات و اصول حوزه ،مجموعه مقاالتي را حول موضوع برنامهريزي
درسي و تأثير و تأثر آن بر ديگر حوزههاي علوم اجتماعي و انساني با زباني علمي ارائه کرده است.

 .475يزدي ،مرتضي .بازنشستگي :آغاز يا پايان؟
? .Retirement The Beginning or the endقزوين :مهرگان دانش /سايهگستر،
 140 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،كارشناس
كلمات كليدي :مستمريبگيران ،سالمندان ،کهنسالي
چكيده :مهمترين آرزو و خواسته انسان همواره داشتن تن و رواني سالم و بانشاط بوده است .نوشتار
حاضر مطالعهاي همهجانبه درباره دوران سالمندي و آسيبشناسي اين مقطع از زندگي است .نگارنده
با ذکر مشکالت کهنسالي و محدوديتهاي آن ،فرايند سالمندي و عوامل پيري را بررسي کرده و
راهکارهاي برخورد و کنترل آنها را بيان کرده است.
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.476كرمي ،اشرف.بررسياثربخشيآموزشيوگابركودكانداراينشانگانبيشفعالي.

تهران :آرمان هدفمند 231 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :اختالل نقص توجه ،بيشفعالي ،روانشناسي کودکان ،يوگا

ش در زمينه اختاللهاي رفتاري و عاطفي کودکان و نوجوانان از حوزههاي مهم
چكيده :پژوه 
روانشناسي است .اثر حاضر مطالعهاي آماري را دربردارد که حول محور ايجاد آرامش و کنترل رفتار
در کودکان مبتال به نقص توجه نگاشته شده است .نگارنده پس از شرح مقدمات و مفاهيم اصلي اين
حوزه ،با يک مطالعه ميداني عملکرد يوگا بر کودکان بيشفعال را سنجيده و نتايج را ارائه کرده است.

 .477برنامهريزي استراتژيك در آموزش و پرورش .تهران :آبشامه 42،1393،ص ،وزيري
مخاطب :مدير ،كارشناس
كلمات كليدي :برنامهريزي آموزشي ،توسعه آموزش و پرورش ،مديريت
چكيده :تنها راه گريز از بحران مديريت ،برنامهريزي است و برنامهريزي اثربخش نيازمند
سرمايهگذاري بخشي از وقت مدير است .اثر پيش رو دربردارنده برنام ه استراتژيک حوزه معاونت در
آموزش و پرورش است .در اين برنامه ،مسير واضح حرکت سازمان ،اهداف استراتژيک و مسائل
آن تبيين گرديده است.

يدرعصرپستمدرن .صمدايزدي[...ودیگران].
.478اسالتري ،پاتريك .برنامهريزيدرس 
تهران :آواي نور 512 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :مديريت آموزشي ،فلسفه آموزش و پرورش ،برنامهريزي آموزشي
چكيده :پستمدرنيسم مفهومي است که مباحث زيادي را در حوزههاي سياسي ،اجتماعي ،ادبي،
هنري و آموزشي فراهم آورده است .در اين جستار پيشينه رشته برنامهريزي درسي و تحوالت
آن در هر دوره در گام اول بررسي شده است .در ادامه ،تأثير نوفهمگرايي در مطالعات اين حوزه
تبيين گرديده و گفتمانهاي عصر حاضر و ديدگاههاي پستمدرن سده اخير در حوزههاي مديريت
آموزشي و برنامهريزي درسي تشريح گرديده است.
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 .479مجدفر ،مرتضي .بسته آموزشي ،برنامه درسي و يادگيري اثربخش .تهران :مرآت،
 216 ،1393ص ،وزيري
مخاطب:هنرآموز،كارشناس
كلماتكليدي:بستهآموزشي،برنامهدرسي،نمونههايبستههايآموزشي،تكنولوژيآموزشي،نوآوري
چكيده :بسته آموزشي هر درس ،مجموعهاي متشكل از بخشهاي سختافزاري ،نرمافزاري ،و
فرايندهاي مشكل گشايي مربوط به همان درس است .مخاطبان با مطالعه اين كتاب ،با چيستي
بسته آموزشي ،جايگاه آن در برنامه درسي ،چگونگي بهرهبرداري از بستههاي آموزشي در كالس
درس و ارتباط بين بسته آموزشي با راهبردهاي ياددهي يادگيري آشنا ميشوند.

 .480اميريانزاده ،ليال /اميري ،سميه .پرسش و پاسخهاي مشاورهاي در زمينه نوجواني،
جواني ،ازدواج ،مهارتهاي زندگي ،تربيت ديني ،تربيت فرزندان و تكنيكهاي
آرامسازي و ضداسترس .تهران :ما و شما 184 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مشاور
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،روانشناسي نوجوانان ،آموزش خانواده
چكيده :مشاوره عالوه بر افزايش آگاهي و دانش ،از بروز مسائل و مشکالت روزمره پيشگيري
ميکند .اين کتاب حاوي راهکارهاي علمي و روانکاوانه براي حل مشکالت و مسائل دوران
نوجواني ،بلوغ ،حل اختالف زوجين و ..است .در راهکارهاي ارائه شده ديدگاههاي ديني مبتني
بر آيات قرآن و احاديث اسالمي نيز لحاظ شده است .زبان کتاب ساده و مطالب قابل فهم براي
نوجوانان و جوانان است.

يوولف ،لوئيساي.پرورشيادگيريمستقلراهبردهاي
.481هاروي ،ويرجينيااسميت /چيك 
کاربردي در مشاوره تحصيلي براي افزايش موفقيت دانشآموز .احمد عابدي ،شيرين
عظيميفر .اصفهان :نوشته 432 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،مشاور
كلمات كليدي :يادگيري ،روانشناسي ،مطالعه
چكيده :اثر پيش رو با موضوع توجه به فرايند يادگيري و تأکيد بر آموزش روشهاي آن نگارش
يافته است .راهکارهاي علمي و روانشناختي ارائه شده در کتاب به توانمندسازي دانشآموزان
و رسيدن به سطح يادگيري مستقل کمک ميکند .خود تنظيمي در يادگيري ،آموزش چگونه
يادگرفتن و آزموندهي موفق از مباحث اين کتاب است.
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 .482شريعتي ،مريمالسادات .پژوهش ،تدريس ،معلم پژوهنده .تهران :نگارش شرق،1393 ،
 64ص ،رقعی
مخاطب:هنرآموز،كارشناس
كلمات كليدي :روشتدريس ،آموزش معلمان ،تربيت معلم
چكيده :پژوهش جستجوي هدفمند و منظمي براي پاسخگويي به پرسشها با استفاده از
روشهاي گوناگون است .در اين اثر روشهاي تدريس متداول و جديد در کالسهاي خصوصي و
گروهي و چگونگي اجراي هر روش همراه با ذکر الگوهاي عملي بيان گرديده است.

 .483رفيعي ،حسنرضا .پليس و آموزش و پرورش (رويکرد تعاملي براي ارتقاي
فرهنگ ترافيک) .تهران :دانشگاه علوم انتظامي امين و دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي،
 550 ،1392ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :مسائل شهري ،ترافيک ،ايمني حمل و نقل
چكيده :ناهنجاريهاي ترافيکي در دهههاي اخير موجب بروز تصادفها و صدمههاي مالي و
جاني بسياري شده است .کتاب پيش رو با موضوع ضرورت توجه به فرهنگ ترافيک و گنجاندن
آن در برنامه آموزش و پرورش نگارش يافته است .نگارنده با تشريح پيشينه آموزشهاي ترافيکي
در کشورهاي پيشرفته و مقايسه آن با ايران ،نظريههاي مرتبط با تعامل پليس و آموزش و پرورش،
مشکالت اين حيطه ،دستاوردهاي آن و نتايج را بررسي کرده است.

 .484زارع پور ،عليمحمد .پنج راهكار و عوامل استراتژيك ارتقاي كارايي كاركنان و
افزايش بهرهوري و تحول در سازمان .تهران :آبرنگ 112 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كليدي :بهرهوري ،مديريت منابع انساني ،مديريت سازماني
چكيده :برنامهريزي يکي از مهمترين ابزارهاي آمادگي در برابر تحوالت و تغييرات روزافزون
بشري است .در اين نوشتار الگويي نظاممند براي برخورداري از مديريت صحيح نيروي انساني با
استفاده از رويکردهاي نوين مديريتي ارائه گرديده است .طي مباحث کتاب ،مسيرهايي که به کارايي
و اثربخشي سازمانها و نيز ايجاد تعادل ميان نيروها ميانجامد به تفکيک شرح داده شده است.
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 .485اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ،معاونت پژوهش ،برنامهريزي و نيروي انساني،
شوراي تحقيقات ،گروه تحقيق و پژوهش« .تدريس پژوهش محور؛ ساختارسازيهاي
پژوهشمحور1براساسمدل E5چرخهيادگيري».تهران:آميس 240،1392،ص،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان،كارشناس
كلمات كليدي :روشها و فنون آموزشي ،روشتدريس ،ارزشيابي آموزشي
چكيده :آموزش پژوهشمحور صرف ًا يک روش تدريس نيست ،بلکه استراتژي نويني به منظور
آموزش روش يادگيري به دانشآموز است .کتاب پيش رو راهکارهاي عملي براي دوري از آموزش
نتيجهمحور و رويآوردن به پروژهمحوري در جريان تدريس را به صورت عملي در اختيار خوانندگان
قرار ميدهد .در هر بخش مبحثي به عنوان موضوع تدريس در نظر گرفته شده و طي آن ،روند ارائه
و تحکيم فرايند آموزش و ارزشيابي به صورت عملي تشريح شده است.

 .486طيبي ،صدراهلل /محمدينيك ،الهنظر .تربيت اسالمي براي کودک ايراني .شيراز :اديب
مصطفوي 160 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :اسالم،آموزش و پرورش ،آموزش خانواده
چكيده :اين اثر به منظور ارائه روشهاي تربيت کودکان و با رويکردي اسالمي تدوين شده است.
پس از شرح و تعريف مفهوم تربيت از ديدگاه اسالمي ،وظايف والدين در پرورش کودکان ،با اشاره
به ديدگاههاي قرآني و احاديث اهل بيت (ع) تشريح شده است .همچنين سعي گرديده يک الگوي
ديني براي ارتباط ميان اعضاي خانواده و توصيههاي کليدي در اين باب ارائه گردد.

 .487عباسپورتميجاني ،محمدحسين .تربيت در خانواده و اجتماع (مجموعه  30مقاله
پيرامون :انسان در جهان امروز ،تربيت در خانواده و اجتماع ،فرهنگ ،هنر و ادبيات).
تهران :آشنايي 288 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،كارشناس
کلمات کلیدی :هنر و فرهنگ ،ادبیات ،مهارتهای زندگی
چكيده :در این روزگار انسانها در شیوه زیستن خود هر چه بیشتر از گذشتههای خویش فاصله
میگیرند و از لحاظ فکر و ذوق دگرگون میشوند .نگارنده در این کتاب با نگاهی به اوضاع سیاسی
و اجتماعی جهان امروز ،اصول متناسب و قابل پذیرش در تربیت خانواده و اجتماع را در سی مقاله
شرح داده است.
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 .488قبادي ،زهرا .تكنيكهاي خالقيت و مديريت تفكر .تهران :اسحاق 216 ،1393 ،ص،
وزيري
مخاطب :مدير ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس ،هنرآموز
كلمات كليدي :تفکر خالق،آفرينندگي ،کارآفريني
چكيده :يافتههاي جديد نشان ميدهد که خالقيت يک مهارت است و ميتوان با تربيت و آموزش
مناسب ،نسلي باهوشتر و خالقتر تربيت کرد .اين کتاب به شرح مفهوم و ماهيت خالقيت و
ويژگيهاي آن اختصاص دارد .نگارنده پس از ذکر روشها و تکنيکهاي نوآوري ،آفرينندگي در
عرصههاي کارآفريني ،الکترونيک و محيطهاي آموزشي را بازگو ميکند.

 .489اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ،معاونت پژوهش ،برنامهريزي و نيروي انساني
گروه تحقيق و پژوهش .توسعه مطالعات پژوهشي معلّمان (كاربردي كردن پژوهش)
در آموزش و پرورش .اصفهان :آميس 280 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :تربيت معلم ،تربيت استاد ،آموزش نيروي انساني
چكيده :توسعه پايدار و همهجانبه در هر کشوري به نحو قابل توجهي در گرو گسترش کمي و
کيفي فعاليتهاي پژوهشي آن کشور است .کتاب پيش رو حاوي گزارشهاي توسعه مطالعات
پژوهشي معلمان نواحي مختلف تهران و بعضي نواحي ايران است .اين اثر تالشي منسجم و
نظاممند به منظور توسعه دانش موجود در اين زمينه است.

.490ميرصادقي ،علي.چرانميذاريبچهاتدرسبخونه؟!.تهران:بارسا300،1392،ص،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان و نوجوانان ،آموزش والدين ،مشاوره تحصيلي
چكيده :خانواده اولين و مهمترين نهادي است که در تعليم و تربيت کودکان نقش اساسي دارد.
کتاب پيش رو حاوي راهکارهاي علمي به والدين در راستاي ايجاد فضاي رواني امن در خانواده
و براي فرزندان است تا آنها بتوانند بهتر و سالمتر به يادگيري بپردازند .مطالب در چهار فصل (به
تفکيک فصلهاي سال و کارکرد هر فصل در زندگي تحصيلي کودکان) تدوين شده و طي هر
فصل رفتارهاي آسيبزا و نامناسب و باورهاي نادرست والدين در قبال فرزندان به چالش کشيده
شده است.
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.491فريدنياسفنجاني ،جعفر.چشماندازپرورشيمدرسه.تبريز:اختر160،1393،ص،وزيري
مخاطب:مدير،هنرآموز
كلمات كليدي :برنامههاي فرهنگي ،راهنماي آموزشي ،فعاليتهاي فوق برنامه
چكيده :فعاليتها و برنامههاي تربيتي و پرورشي بايد در متن همه برنامههاي درسي باشد و
محدود به يک يا چند عنصر خاص نباشند .کتاب پيش رو شيوهنامهاي عملي براي برنامهريزي
ساعت پرورشي مدارس ارائه ميدهد .نگارنده ضمن تعريف مفهوم پرورش و جايگاه امور تربيتي در
مدارس ،راهکارهاي آموزشي در باب بهداشت روان و جسم ،فعاليتهاي عملي و تجربي و مشاوره
در مدارس را ارائه ميدهد.

.492روچ ،استيو.راههايتربيتبهتركودكانونوجوانان:چگونهازفرزندانتاندرمقابلخطرات
اينترنت و تلفن همراه محافظت كنيد .مريم مشايخ .تهران :پنجره 104 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :والدين ،هنرآموز
كلمات كليدي :آموزش والدين ،فناوري ارتباطات،آسيبشناسي
چكيده :گسترش اينترنت و رسانههاي تصويري و صوتي و تلفن همراه بسياري از خانوادهها را در
ارتباط با فرزندان با مشکالت جدي روبهرو کرده است .در اثر پيش رو آسيبهاي بالقوه فضاهاي
مجازي و فناوريهاي الکترونيکي و رفتارهاي آسيبزا که امنيت رواني اشخاص را بههم ميزند و
تهديدهاي رواني براي آنها ايجاد ميکند معرفي و بررسي شده است.

.493آلن،جن[...ودیگران].چگونهبهدانشآموزانكمككنيمانعطافپذيرباشند.خسرو
نظري .تهران :منادي تربيت 92 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان و نوجوانان ،سازگاري ،آموزش معلمان
چكيده :هر گاه کودکان متکي به اعتقادها ،مهارتها و سيستمهاي حمايتي دروني و مثبت باشند،
ميتوانند به توسعه اعتماد به نفس که از مباني انعطافپذيري است ،دستيابند .اثر پيش رو ضمن
تعريف مفهوم سازگاري و عزت نفس ،راهبردهايي را به معلمان و اوليا ارائه ميکند تا از طريق فهم
رفتارهاي کودکان ،استراتژيهاي مديريت کالس را فراگيرند.
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 .494النگارتي ،لينته /انگليش ،روبين .چگونه به دانشآموزان كمك كنيم ارتباط موثر
برقراركردهوتعارضرامديريتنمايند؟.خسرونظري.تهران:مناديتربيت88،1393،ص،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان و نوجوانان ،ارتباطات اجتماعي ،آموزش معلمان
چكيده :در هر موقعيت اجتماعي زمینهای براي تعارض وجود دارد و کودکان نيازمند فراگيري
مهارتهاي مديريت تعارضاند .اين کتاب به موضوع مباني ارتباط موثر و مهارتهاي ضروري
براي شکلدادن و توسعه ارتباطات پايدار اختصاص دارد .مطالب کتاب به معلمان روشهايي را
ميآموزد تا با توجه به فرهنگ انصاف ،احترام و مشارکت ،کودکان را در بهبود ارتباطات گروهي و
بين فردي ياري رسانند.

 .495وهرا ،آروين .راههاي تربيت بهتر كودكان و نوجوانان :چگونه فرزندانمان را در رياضي
موفق كنيم .مريم مشايخ .تهران :پنجره 168 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي تحصيلي ،روانشناسي کودکان و نوجوانان ،مشاوره تحصيلي
چكيده :دانشآموزان به خواندن رياضي و فيزيک نياز دارند تا استدالل منطقي و رياضي خود را
رشد دهند و تواناييهاي شناختي را در خود پديد آورند ،نه اينکه رياضيدان يا فيزيکدان شوند .در
اثر پيش رو روشها و راهکارهاي علمي براي ايجاد انگيزه در دانشآموزان براي يادگيري رياضي و
بهترين روشهاي آموزش اين علم و جبران نقاط ضعف فراگيران تشريح شده است.

 .496پور شيخ ،رضا .چگونه كالسداري كنيم؟ :فنون و مهارت معلمي .قزوين :مهرگان
دانش /سايه گستر 136 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،هنرآموز
كلمات كليدي :روشهاي آموزش ،تربيت معلم ،تربيت نيروي انساني
چكيده :مفهوم تدريس به آن قسمت از فعاليتهاي آموزشي که با حضور معلم در کالس درس
اتفاق ميافتد اطالق ميشود .اثر حاضر دربردارنده تعريف و توضيح جنبههاي مختلف مهارت
تدريس و آموزش گروهي در کالس است .هر فصل کتاب به توضيح و بررسي ويژگيهاي مهم
معلم براي تدريس موفق در فرايند آموزش اختصاص دارد .مديريت کالس ،شيوههاي ارائه مطالب،
اخالق شخصي و توصيههاي کاربردي از مطالبي است که در کتاب به آنها اشاره شده است.
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.497شفيعي ،معصومه.چگونههوشمندسازيرادرمدارسايرانتقويتكنيم(:كاربرد
هوشمندسازي در مدارس) .تهران :معصومه شفيعي 74 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :آموزش رايانهاي ،مواد و روشهاي آموزشي ،مدارس هوشمند
چكيده :مدرسه هوشمند فضايي است که قادر باشد کارکرد خود را با توجه به نيازهاي روز جامعه
و کودکان تغيير دهد و ارزيابي کند .در اين اثر ،ماهيت و کارکرد فضاهاي هوشمند آموزشي تعريف
و تشريح شده و در ادامه ،اهداف جزئي و کلي اينگونه مدارس ،نيازهاي دانشآموزان و معلمان و
روشهاي برآورده کردن اين نيازها نيز تبيين شده است.

 .498هورن ،سام .چه عاملي مانع موفقيت شماست؟
=  .Whats holding you backنوشين ريشهري .تهران :نگارينه 398 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،مشاور
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،روانشناسي اجتماعي ،خودآگاهي
چكيده :آنچه اطمينان و دلگرمي ناميده ميشود ،با مقام ،ثروت يا موقعيتهاي ديگر بهدست
نميآيد ،بلکه مهارتي است که حاصل خودسازي و عدم توجه به گذشته و آينده است .کتاب پيش
رو حاوي توصيهها و راهکارهاي روانشناختي براي کسب شهامت در رفتار ،اعتمادبهنفس و قدرت
و بيتوجهي به عوامل بازدارنده در مسير زندگي است .مطالب کتاب در قالب تکليفهاي عملي در
سي روز تدوين شده و در هر روز نقشه عملي براي پيادهسازي موفقيت در موقعيتهاي گوناگون
گنجانده شده است.

 .499اسدي ،عباس /سلطانيسميرمي ،رسول .حقوق مخاطبان مطبوعات .تهران :آثار فكر،
 168 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان،كارشناس
كلمات كليدي :حقوق فردي و اجتماعي ،محصوالت فرهنگي ،رسانههاي گروهي ،قوانين
چكيده :اهميت حقوق مخاطب مطبوعات زماني دوچندان ميشود که نقص آنها تبعات منفي
بسياري بر حيثيت و شخصيت افراد وارد کند .نگارنده در اين کتاب سعي کرده با بررسي قوانين
ايران در زمينه حقوق حريم خصوصي مخاطب و حق پاسخگويي اشخاص در مطبوعات ،و با
اشاره به اسناد بينالمللي و قوانين مطبوعاتي برخي کشورها وضعيت ايران را در اين حوزه بررسي
و تحليل کند.
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 .500امهالوول ،ادوارد /جيراتي ،جان .حواسپرتي(ارزيابي ،آسيبشناسي و درمان)
300پاسخبهپرسشهاييرايجو100نكته.شكوهآروني.تهران:دانژه420،1392،ص،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مشاور
كلمات كليدي :اختالل نقص توجه،کودکان پرتحرک ،روانشناسي کودکان
چكيده :خوشبختانه در زماني زندگي ميکنيم که علم در عرصههاي شناخت کارکرد مغز به
پيشرفتهاي زيادي دست يافته است .کتاب حاضر مجموعهاي از حدود  290پاسخ درباره رايجترين
پرسشها درباره اختالل کمتوجهي ( )ADDاست .نگارنده در اين اثر بعد از تعريف اين اختالل
و مباني ژنتيک ،درمانهاي غيردارويي و دارويي رايج و رفتارهاي درمانگرانه را معرفي ميکند و
شرح ميدهد.

 .501كوپر ،يان /وتر ،آرلن .خشونت و امنيت در خانواده :رويكردي روشمند براي
روياروييباخشونتخانوادگي.كيوانسپانلو ،منيژهشهباز.تهران:پنجره 216،1392،ص،رقعي
مخاطب :والدين ،مشاور ،هنرآموز
كلمات كليدي :خانوادهدرماني ،خدماتاجتماعي ،روانشناسي خانواده
چكيده :چارهانديشي براي تأثيرات نامطلوب و مخرب خشونت بر زندگي خانوادگي به يکي
از دغدغههاي جديد کارشناسان حوزه خانواده تبديل شده است .نگارندگان در کتاب پيش رو،
رويکردهاي روشمند براي رويارويي با خشونت و مشکالت برآمده از آن در محيط خانواده را پيشنهاد
کردهاند .مطالب ارائه شده در کتاب بر مبناي تحقيقات باليني تدوين شده و چگونگي فرايندهاي
قانوني و مداخلههاي درمانگران تشريح و بررسي شده است.

ف يكسال .محسن نقشين ه ارجمند .تهران:
ي مصر 
ك مغز برا 
 .502گراتزر ،گئورگ .خورا 
علوم رياضي رهآورد (وابسته به موسسه فرهنگي فاطمي) 206 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :سرگرميهاي آموزشي ،بازيها ،چيستان
چكيده :هرچند پرداختن به يک مسئله رياضي ميتواند موجب رشد فکري بيشتر ميشود تا
پرداختن به يک معما ،ولي معماها در مقايسه با مسائل رياضي خوراکهاي سبکتري اند .اين اثر
دربردارنده مجموعه معماهايي است که براي  52هفته آموزشي تنظيم و تدوين شدهاند .معماها به
رشد تفکر منطقي و مهارتهاي حل مسئله ميانجامد.
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 .503كريمي ،عبدالعظيم .خوشبختي ،چه چيز نيست؟ (چگونه خوشبخت نشويم!).
تهران :منادي تربيت 216 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :معلم ،مشاور
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،کلمات قصار ،اندرزنامهها
چكيده :اميدواري ،اعتمادبهنفس ،صميميت و خودشکوفايي ناشي از مواجهه موفق و بالنده با
بحرانها ،ناکاميها ،ترديدها و تعارضات زندگي است .اثر پيش رو حاوي درسنکتههايي در باب
تعريف خوشبختي است که در فصلهاي مختلف و ذيل عناويني که مانعي براي درک نيکبختي
است درج شده است .مطالب کتاب با بهرهگيري از دستورات ديني و سخنان حکيمانه عرفا و
دانشمندان ايراني تدوين شده است.

 .504محمدينيك ،الهنظر .درآمدي بر درسپژوهي .شيراز :اديب مصطفوي200 ،1393 ،
ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :روششناسي پژوهش ،پژوهشهاي آموزش و پرورش ،آموزش نيروي انساني
چكيده :درسپژوهي فرايند عمل فکورانه کارگزاران آموزشي و مبتني بر شواهد عيني است.
اين جستار مشتمل بر معرفي و بررسي مفهوم درسپژوهي ،تاريخچه پيدايش آن و تجربههاي
بدستآمده در اين حوزه در کشورهاي مختلف جهان است .نگارنده پس از ذکر مقدمات ،مدلهاي
شناختهشده درسپژوهي و مهارتهاي وابسته را شرح داده و ساختار و طراحي کلي اين نوع
برنامهريزي درسي را تبيين کرده است.

 .505ظفرينژاد ،عادل .درسپژوهي .تهران :كورش چاپ 336 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان،كارشناس
كلمات كليدي :آموزش معلمان ،نوآوري ،روشتدريس
چكيده :درسپژوهي الگويي ژاپني و مبتني بر پژوهش تدريس مشارکتي براي بهسازي توانايي
حرفهاي معلمان و کالس درس است .اين الگو به معلمان فرصت ميدهد تا روابط خود با يکديگر و
با دانشآموزان را بهبود بخشند و به همکاري با پژوهشگران آموزشي ،براي حمايت از تفکر انتقادي،
بازبيني و بازانديشي در انديشه و عمل آموزشي برانگيخته شوند.
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 .506دبيري ،عاطفه /كاكويي ،مرضيه .دروغگويي كودكان و روشهاي اصالح و درمان.
تهران :طراحان ايماژ 40 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :دروغگويي ،روانشناسي ،درمان
چكيده :كمبود آگاهي والدين درباره علت و انگيزه دروغگويي در کودکان باعث ميشود آنها
در برخورد با پديده دروغگويي ،واکنشدرستي از خود نشان ندهند .کتاب «دروغگويي کودکان» و
روشهاي اصالح و درمان آن ميکوشد ،علت ،آثار و نشانهها ،و هدف از دروغگويي را براي والدين
شرح دهد و پس از آن روشهايي براي درمان و اصالح اين رفتار ارائه دهد .همچنين درباره عواقب
تنبيه کودکان در هنگام دروغگفتن و نيز راههاي ايجاد ارتباط صميمي براي دادن احساس اعتماد
بهنفس به کودک ،پيشنهادهایی به والدين داده است.

.507ويلسون ،گري.راههايتربيتبهتركودكانونوجوانان:رازهايموفقيتپسران.ميناسليمي.
تهران :پنجره 160 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :والدين ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،هنرآموز
كلمات كليدي :آموزش والدين ،روانشناسي کودکان و نوجوانان ،کاميابي
چكيده :يکي از راههاي موثر در ايجاد حس همدلي در پسران اين است که به احساسات و عواطف
آنها عالقه بيشتري نشان دهيم تا رفتارشان .مطالب فصلهاي گوناگون کتاب به شرح و معرفي و
شناسايي مهمترين موانع کامياب نبودن پسران اختصاص دارد .در خالل مباحث ،راهکارهاي کنترل
و از ميان برداشتن اين موانع با بهرهگيري از رويکردهاي نوين روانشناسي نيز تشريح شده است.

.508صالحپور ،معصومه(منيژه).راهروشندرمسيرآرامشخانواده،رشدوتعاليفرزندان.
رشت :دهسرا 256 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مشاور
كلمات كليدي :آموزش والدين ،روانشناسي نوجوانان ،آموزش خانواده
چكيده :به نظر متخصصان بزرگ تعليم و تربيت عوامل محيطي در سرنوشت انسان بسيار
تعيينکنندهاند و حتي قادرند بعضي از آثار ژنتيکي را نيز تغيير دهند .در اين نوشتار توصيههاي
روانشناختي و کاربردي براي تحکيم روابط ميان والدين و فرزندان و توصيههايي براي کنترل
هيجانات منفي و کشمکشهاي درون خانواده ارائه شده است.
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 .509قاسمپورمقدم ،حسين /نقيزاده ،عبدالحسين .راهبري برنامه درسي .تهران :داستان،
 220 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :برنامهريزي درسي ،مشاوره تحصيلي ،مديريت مدارس
چكيده :برنامهريزي درسي کارکرد اصلي مديريت در مدرسه است ،زيرا از طريق فرايند برنامهريزي
درسي هدف و فعاليتهاي آموزشي مشخص ميگردد .فصلهاي کتاب حاضر خواننده را از درک
مفهومي کارکرد برنامه درسي به ساخت واقعي برنامههاي مدرسه سوق خواهد داد.
ِ

 .510مقوميگيلوائي ،فاطمه .راهكارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان .قم:
سايه 48 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :آموزش والدين و معلمان ،روانشناسي نوجوانان ،آسيبهاي اجتماعي
چكيده :امروزه دانشمندان علوم تعليم و تربيت در تالشاند تا راهکارهاي تربيتي موفقيتآميز در
رابطه والدين و فرزندان را ارائه کنند .کتاب پيش رو حاوي راهکارهاي روانشناختي و عملي براي
ارتباط بهتر والدين و اولياي آموزشي با نوجوانان است .در فصلهاي کتاب رفتارهاي آسيبزاي
والدين ،عادتهاي نادرست در برخورد با مشکالت نوجوانان و روشهاي علمي حل مسئله تشريح
شده است.

 .511آرمان ،بشير /اهللكرمپور ،فاطمه .راهنماي آموزش فعال مربيان بهداشت مدارس.
شيراز :اديب مصطفوي 100 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،مدير،كارشناس
كلمات كليدي :بهداشت ،خدمات عمومي،آموزش بهداشت
چكيده :يکي از ضرورتها و اولويتها براي دستيابي به اهداف توسعه ،تامين باالترين سطح
سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي کودکان است .نوشتار پيش رو دربردارنده شرح وظايف
مربيان بهداشت و بيان جزئيات فعاليتهاي آنها و نحوه اجراي هر يک از فعاليتهاي بهداشتي
است.
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مپژوهي(مبانينظريوعملي).تهران:ورايدانش،
.512عابدي ،قدرت.راهنمايعملياقدا 
 196 ،1392ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :پژوهش عملي ،گزارشهاي پژوهشي ،راهنمايي آموزشي
چكيده :اقدامپژوهي روشي تحقيقي ،نظاممندو کارآمد است که توانمنديهاي افراد را در طرح مسئله،
جمعآوري اطالعات ،تجزيه و تحليل ،نتيجهگيري و تصميمگيري موثر براي کاهش يا رفع مشکالت
حرفهاي افزايش ميدهد .اين کتاب براي آن دسته از مخاطباني که درصدد شناسايي و درک مسائل
آموزش و پرورش و حل آنها در محدوده مدرسه و کالس درساند ،مناسب خواهد بود .همچنين مطالب
اين کتاب به عالقهمندان «پژوهش در عمل» کمک ميکند تا با چرخه پژوهش و مراحل آن آشنا شده
و براي گزارشنويسي اقدام پژوهي مهارت الزم را کسب کنند.

 .513هومن ،عباس .راهنماي عملي تحليل محتوا .تهران :مبتكران /پيشروان236 ،1393 ،
ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :برنامهريزي آموزشي ،ارزشيابي ،راهنماي کاربردي
چكيده :اهميت تحليل محتوا به دليل فرصتهايي است که براي تجزيه نظاممند اطالعات و
اظهارنظرهاي عميقتر و پيچيدهتر عرضه ميکند .در اين پژوهش سير تکاملي روش تحليل محتوا
از دوره باستان تا عصر حاضر بررسي شده است .طي مباحث مقدماتي ،اهداف و ويژگيها ،کاربرد و
مزايا و معايب فنون در هر دوره بحث و تحليل شده است .کتاب با هدف ارائه راهنماي عملي در اين
حوزه بر اساس ترکيبي از منابع داخلي و خارجي معتبر تدوين و تأليف شده است.

 .514خياباني اصل ،ناصر /رحمي ،ژاله .رشد اعتقادي دانشآموزان (رويكرد ديني در رشد
اخالقي-اعتقادي) .مراغه :راه مشاور 84 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :مشاوران آموزشي ،تعليمات ديني ،برنامههاي فرهنگي
چكيده :پژوهشهاي روانشناختي نشان ميدهد که زمينههاي گرايش به دين و دينداري از
نوجواني آغاز و در جواني استقرار مييابد .اين نوشتار حاوي راهکارهايي براي تقويت رشد ديني
نوجوانان و رفع موانع و ناخوشاينديهاي موجود در اين حوزه است .نگارنده ضمن يادآوري اهميت
رشد ديني ،عوامل آسيبزاي اين روند را تشريح کرده و توصيههايي براي مواجهه و حذف اين
عوامل ارائه کرده است.
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 .515تبريزي ،عليرضا .رفتاردرماني :روشهايي براي تغيير سريع رفتار كودكان-4
11ساله .تهران :فراروان 152 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،مشاور،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :آموزش و پروش،کودکان
چكيده :در زندگي ماشيني امروز همگام با تغيير روشهاي زندگي ،والدين نيز ميخواهند از روشهاي
نو براي تربيت فرزندان خود استفاده کنند .کتاب حاضر دربردارنده راهکارهاي عملي براي پرورش
صحيح کودکان است .اصل کلي تربيتي در اين اثر کاربرد تنبيه و تشويق بوده که براي کودکاني که در
اين مقطع سني اند راهبردي مناسب است .در مباحث کتاب عادات نادرست و درست کودکان بررسي
شده و توصيههاي عملي و نظري بر اساس رويکرد رفتار درماني به والدين ارائه شده است.

.516ايراننژاد،محمدرضا.روشبهترزيستنگامبهگام.تهران:سورهسبز144،1392،ص،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،جمالت قصار
چكيده :يادآوري نکتهها و سخنهاي برگزيده که حاوي درسي مفيد براي زندگياند ،ميتواند
راهگشاي لحظههاي سخت زندگي باشد .کتاب پيش رو مجموعهاي از فرازها و گفتارهايي است
که در فيلمها ،سريالها و نمايشهاي تلويزيوني از زبان شخصيتهاي داستاني گفته شده است.
محتواي جملهها عالوه بر بار عاطفي ،نکتهها و درسهاي زندگي را به خواننده ارائه ميکند.

 .517جاللنژاد ،سيدجمال .روش تحليل محتواي كتابهاي درسي(ويژه دانشجويان
و معلمان) .تهران :دانش آفرين /رشد انديشه 132 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :برنامهريزي آموزشي ،ارزشيابي آموزشي ،تکنولوژي آموزشي،علوم تربيتي
چكيده :تحليل محتواي کتابهاي درسي و ارزشيابي آنها ضرورتي انکارناپذير در سيستم علوم تربيتي
است .در اين مجموعه تالش شده با بهرهگيري از مطالعات نوين برنامهريزي آموزشي ،برنامه درسي
ملي بررسي و تحليل شود و با استفاده از منابع مختلف ،روشهاي علمي تحليل محتوا ارائه گردد.
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 .518جوشي ،آنانت ان /سالونكي ،كاويتا .برنامهريزي درسي  :8روششناسي تدريس محتوا.
حسين قاسمپورمقدم[ ...ودیگران] .تهران :داستان 240 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس ،هنرآموز
كلمات كليدي :روشتدريس ،تکنولوژي آموزشي ،تحليل محتوا
چكيده :روششناسي تدريس محتوا تالش ميکند فرصتهاي مناسب براي مطالعه انتقادي
برنامه درسي ،سرفصلها ،تکنيکها و مهارتهاي تدريس را براي معلمان فراهم آورد .اين اثر
حاوي معرفي ماهيت اين مفهوم ،ساختار اين رشته علمي و مراحل گوناگون تحليل و ارزشيابي
آموزشي است.

 .519محمد نژاد ،همت[ ...ودیگران]..روشهاي تدريس (تعاريف ،الگوها ،ارزشيابي و
يادگيري الكترونيكي) .قائم شهر :مهرالنبي 318 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كليدي :روشتدريس ،فلسفه آموزش و پرورش ،تکنولوژي آموزشي ،يادگيري الکترونيکي
چكيده :يکي از ضروريترين تحوالت در نظامهاي آموزشي ،تحول در نگرش و روش تدريس
معلمان و مديران اجرايي نظام آموزشي است .کتاب حاضر دربردارنده تعاريف مجموعه آموزش و
پرورش و روشهاي تدريس مجزا و الگوهاي تدريس است .در کتاب همچنين روشهاي گوناگون
ارزشيابي بعد از تدريس و طراحي الگوهاي آموزشي در محيطالکترونيکي نيز شرح داده شده است.

.520سينيسكالكو ،مارياترسا /آئوريات ،ناديا .روشهايكميتحقيقدربرنامهريزيآموزشي.
مظفرالدين واعظي[ ...ودیگران] .تهران :آواي نور 104 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :برنامهريزي آموزشي،روش تحقيق ،پژوهش
چكيده :يک پرسشنامه استاندارد ابزار سنجشي است که براي جمعآوري دادهها از افراد يا يک
واحد اجتماعي استفاده ميشود .اين کتاب راهنمايي براي طراحي پرسشنامههاي استانداردي است
که در سيستمهاي آموزشي روي دانشآموزان ،معلمان و مديران اجرا ميشود .مخاطب بعد از
آشنايي با کتاب قادر به طراحي پرسش نامههاي پيمايشي با کيفيت باال براي بررسي مسائل
پژوهشي خواهد بود.
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 .521نادري ،ناهيد[...ودیگران] .سياستگذاري در آموزش و پرورش .اصفهان :آموخته،
 272 ،1392ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير،كارشناس
كلمات كليدي :تحول ،جهانيسازي ،دولت
چكيده :سيستمهاي آموزشي همگام با جهاني شدن نيازمند تغيير و يکپارچه سازي اند ،زيرا زندگي
در دهکده جهاني تنها از طريق آموزش شيوههاي نوين ممکن است .کتاب حاضر راهکارهايي را به
رهبران ،مديران ،سياستگذاران و برنامهريزان آموزشي ارائه ميدهد تا بتوانند سياستهاي مناسبي
را همگام با تحوالت جهاني در نظام آموزش و پرورش پياده کنند .مفاهيم مندرج در اين اثر بر مبناي
رويکرد سيستمي و کلنگر تدوين شده است و خطمشيهايي درباره برنامهريزي درسي ،نيازهاي
مدرسه ،تربيت و گزينش معلمان و ..ارائه ميدهد.

 .522مي ،رولو .شجاعت خالقيّت .حسينكياني .تهران :دانژه 158 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير
كلمات كليدي :آفرينندگي ،روانشناسي هنر ،روانکاوي ،نظريهها
چكيده :شجاعت فضيلت يا ارزشي در ميان ديگر ارزشها نيست ،بلکه اساس و زيربناي همه
فضيلتها است و به بياني ،پيام ضروري هستي است .کتاب پيش رو دربردارنده درسگفتارهايي
درباره مفهوم شجاعت ،ماهيت خالقيت و ارتباط اين دو مفهوم با آفرينش هنري و ضمير هنرمند
است .مباحث کتاب با محور روانشناسي وجودگرا و آراي فيلسوفان و روانکاوان اين حوزه تدوين
شده است.

 .523صالحي ،منصوره .شناسائي مفروضات بنيادين فرهنگ سازماني در محيطهاي
آموزشي با تاكيد بر آموزههاي اسالمي .تهران :دانشگاه امام صادق(ع) 316 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
کلمات کلیدی :مدیریت سازمانی ،اسالم ،فرهنگ
چکیده :جوهره فرهنگ سازمانی در الگو و روش مفروضات اساسی آن فرهنگ شکل میگیرد
و اگر بهدرستی درک گردد ،تجزیه و تحلیل سطوح ظاهری آن به آسانی امکانپذیر خواهد بود.
هدف اثر حاضر شناسایی و مقایسه این مفروضات در محیطهای آموزشی با تاکید بر آموزههای
اسالمی است .در بخش نخست کتاب کلیات موضوع و در بخش دوم در باب دیدگاههای رایج
بحث و تفحص شده است.
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 .524نوريس ،ريك .شوقهستيروشهاييبرايايجاد تغييرمثبت در زندگي .پريچهر
هيرادفر .تهران :صورتگر 168 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :مثبتنگري ،مهارتهاي زندگي ،خودآگاهي ،خودسازي
چكيده :کتاب حاضر حاوي توصيهها و راهبردهاي ياريدهنده و راهنماييهاي آسان و کاربردي
براي درک مشکالت زندگي و شناخت راهحلهاي کليدي با تکيه بر تواناييهاي دروني است.
راهکارهاي کتاب به مخاطب فرصت افزايش اعتمادبهنفس و بازيابي تندرستي و روحيه متعالي
را ميبخشد.

 .525قليچلي ،بهروز .طراحي سازمان راهنماي عمل مديران .تهران :صفار 240 ،1392 ،ص،
وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير
كلمات كليدي :طراحي سازمان ،مدلهايسازماني ،عناصر طراحي سازمان ،راهنماي كاربردي
چكيده :طراحي سازمان يعني فرايند آگاهانه طراحي ساختار ،سيستمهاي پاداش و رويههاي منابع
انساني به منظور خلق سازماني كه قادر به تحقق راهبرد و كسب و كار باشد .در این كتاب نويسندگان
ميكوشند پس از تعريف طراحي ساختمان ،مدلهاي آن را معرفي و برترين مدلها را بررسي كنند.

 .526سازمان مطالعات و انسانشناسي هومرو .فكر ميكني مطالعه بلدي؟! .پرويز
مظفريمالاميري .تهران :آرمان رشد 70 ،1393 ،ص ،خشتي كوچك
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :مطالعه ،تقويت حافظه ،انتقال اطالعات
چكيده :دانشمندان در تحقيقات جديد ثابت کردهاند که هر فردي سبک خاص خودش را در مطالعه
دارد و زمان و مکان مطالعه بايد با ويژگيهاي هر فرد متناسب باشد .اثر پيش رو نوشتار مختصري
است که روشهاي جديد و موثر مطالعه را بر اساس مطالعات انسانشناختي و روانشناختي آموزش
ميدهد .در کتاب عواملي که موجب مطالعه ناموفق ميشود و مشکالت پنهاني در روند مطالعه نيز
شرح داده شده است.
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 .527داوسون ،پگ /كوئير ،ريچارد .کارکردهاي اجرايي در کودکان و نوجوانان راهنماي
سنجش و مداخله .اصفهان :نوشته 314 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :معلم ،والدين ،مشاور،
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان ،اختاللها ،بيشفعالي
چكيده :کارکردهاي اجرايي يک مفهوم عصب -روانشناختي است که به فرايندهاي سطح
باال براي برنامهريزي و فعاليت هدفمند اشاره دارد .در اين کتاب مداخلهها و راهکارهايي ارائه
شده که به کودکان کمک ميکند به عملکرد و پيشرفت حداکثري برسند .همچنين روشهاي
دستيابي به موفقيت در تحصيل و اجتماع براي کودکان مبتال به اختالل نارسايي توجه ،بيشفعالي
و اختاللهاي فراگير رشد ارائه شده است.

 .528واليتي ،علياكبر .آفتاب معرفت :11/کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمي (با رويکردي
به کتابخانههاي ايران) .تهران :اميرکبير :کتابهاي جيبي 336 ،1393 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :کتابخانهها ،تاريخ ،کتابداري و اطالعرساني
چكيده :کتاب و کتابخانه سنگ زيربناي فرهنگ و تمدن اسالمي است و در آيين اسالم از ارزش
و اهميت فراواني برخوردار است .دغدغه اصلي نگارنده در اين پژوهش بررسي چگونگي شکلگيري
کتابخانهها و مدارج علمي کتابداران مسلمان ايراني است.

 .529آقازاده ،محرم .كاربرد هوشهاي چندگانه دركالس درس .تهران :مرآت240 ،1393 ،
ص ،وزيري
مخاطب :كارشناس ،هنرآموز
كلمات كليدي :نظريههاي يادگيري ،برنامهريزي درسي ،راهنماي تدريس
چكيده :نظريه هوشهاي چندگانه به آموزگاران فرصت ميدهد انديشههاي خود درباره موفقيتهاي
کالسي را گسترش دهند و بدين ترتيب ،هر چه بهتر جوابگوي نيازهاي يادگيري بچهها در کالس
درس باشند .در کتاب حاضر تالش بر آن بوده است که با تبيين نظري هوشهاي چندگانه ،چگونگي
همگام شدن تدريس بر پايه انواعي از قابليتهاي يادگيرندگان نشان داده شود .بدين منظور براي هر
يک از انواع هوش چندگانه ،طرح درسي متفاوت در نظر گرفته شده است.

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش /علوم تربیتی 209
 .530ام پالمر ،دبورا .كمك به كودكان براي بهبود مهارت هاي ارتباطي .فهيمه آرين،
حمداهلل عبدالملكي .تهران :آواي نور 192 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :والدين ،مشاور
كلمات كليدي :گفتار درماني ،روانشناسي کودکان ،بازيدرماني
چكيده :برقراري ارتباط فرايند بسيار پيچيدهاي است و هر يک از ما ميتوانيم مهارتها و
تواناييهاي الزم براي ايجاد تعامالت اجتماعي موفق را بياموزيم .اين کتاب براي کمک به ايجاد
ارتباط کودکان و در نتيجه ،تقويت بهزيستي احساسي و اجتماعي و نيز تابآوري آنان ،مجموعهاي
از ايدهها را براي بازيها و فعاليتهاي آنان پيشنهاد ميدهد.

 .531كال ،نيكوال .كودك متفكر .آرزو غالمي[ ...ودیگران] .تهران :دانژه 248 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :والدين ،هنرآموز
كلمات كليدي :يادگيري هوش محور ،تفكر ،هوش هيجاني
چكيده :خوب است حالتهاي يادگيري به صورت هوش محور باشد و از سالهاي اولي ه زندگي
با كودكان تمرين شود .دركتاب حاضر ابتدا درباره مغز كودك و نيازهاي جسمي او نكاتي مطرح
شده و پس از آن به نقش همكاري والدين و مراقبان در كمك به رشد تكنيكهاي هوش محور
اشاره شده است .آخرين بخش كتاب هم به آموزش هوش محور اختصاص دارد كه در آن گامهاي
آموزش خالقانه براي يادگيري بهتر و پرورش كار گروهي شرح داده شده است.

 .532اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ،معاونت پژوهش ،برنامهريزي و نيروي انساني،
شوراي تحقيقات ،گروه تحقيق و پژوهش .گزارش درسپژوهي .اصفهان :آميس280 ،1393 ،
ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :روشها و فنون آموزشي ،روشتدريس ،ارزشيابي آموزشي
چكيده :درسپژوهي شکل اوليهاي از توسعه حرفهاي معلمان در قالب پژوهش کاربردي است
که هدف عمده آن بهبود مستمر فرايند تدريس است .اثر پيش رو حاوي معرفي اين مفهوم و شرح
روشهاي پيادهسازي آن است .نگارنده با ذکر مراحل مختلف درسپژوهي و شرح گزارشها ،روند
پيادهسازي آن در هر منطقه آموزشي را بررسي کرده است.
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 .533تصديقي ،محمدعلي /تصديقي ،فروغ .مباني سازمان و مديريت آموزشي .اصفهان:
آموخته 200 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :مديريت ،رفتار سازماني ،برنامهريزي ،راهبردهاي توسعه
چكيده :نوشتار پيش رو ضمن تبيين مفهوم مديريت ،تمايز مديريت آموزشي با ديگر گرايشهاي
مديريت را شرح ميدهد .نگارنده همچنين تاريخ پيدايش اين شاخه علمي و سبکها و تئوريهاي
آن از ابتدا تا زمان حال را همراه با کاربرد آن در مديريت آموزشي بررسي ميکند.

 .534جاناسن ،ديويد /لند ،سوزان .مباني نظري محيطهاي يادگيري .ميناآذرنوش ،حسين
زنگنه .تهران :آواي نور 534 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :روانشناسي يادگيري ،علوم تربيتي ،تکنولوژي آموزشي
چكيده :محيط يادگيري مکان يا فضايي است که در آن يادگيرندگان با استفاده از ابزارها و منابع
مختلف تعبيه شده در آن در راستاي دستيابي به اهداف آموزش ميکوشند .نويسنده در کتاب حاضر
بعد از تشريح ديدگاههاي نظري معرفي انواع محيطهاي يادگيري ،الگوهاي مدرن و رويکردهاي
روانشناختي تأثيرگذار در اين حوزه را به تفصيل شرح ميدهد.

 .535يحييزاده ،حسين[ ...ودیگران] .مددكاري اجتماعي :مداخله در بحران .تهران :آواي
نور 224 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :مددکاري اجتماعي ،رواندرمانگري ،روانشناسي باليني
چكيده :بحران ميتواند در هر زماني و براي هر فردي اتفاق بيفتد .افراد در چنين شرايطي بسيار
آسيبپذير و نيازمند حمايت ديگراناند .در اثر پيش رو بعد از تعريف بحران و شناخت ويژگيهاي
آن ،چگونگي مداخله مددکاران در چنين شرايطي تشريح شده و راهکارهايي در زمينه نحوه عملياتي
کردن مداخلهها براي درمانگران ارائه گرديده است.
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 .536خياباني ،ناصر /رحمي ،ژاله .مدرسه بانشاط .مراغه :راه مشاور 92 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :برنامههاي فرهنگي ،آموزش مربیان و معلمان ،مشاوران آموزشي
چكيده :يکي از اهداف نظام آموزش و پرورش ايجاد روحيه نشاط و شادابي در نوجوانان است تا
تعلي موتربيت گستردهتر بهبار نشيند .کتاب حاضر حاوي توصيهها و اصولي کاربردي براي متخصصان
تعلي موتربيت ،برنامهريزان ،مديران و مربيان مدارس است تا فضاي آموزشي و رواني مدرسه را آرام
و بانشاط گردانند .توصيههاي ارائه شده در راستاي راهنمايي و هدايت نيروهاي تربيتي مدارس بوده
و مباني و اصول مديريت بهتر مدرسه را بازگو ميکند.

 .537انصاري فرد ،بهناز /لساني ،مهدي .مديران موفق درمدارس .تهران :آواي نور،1393 ،
 128ص ،وزيري
مخاطب :مدير
كلمات كليدي :مديريت مدارس ،مديريت آموزش و پرورش ،برنامهريزي آموزشي
چكيده :دنياي امروز را ميتوان دنياي مديران آگاه دانست ،چرا که هرگونه تغيير و تحولي در هر
جايي ،نيازمند مديريت و نظارت مديران کاردان و آگاه است .در اثر پيش رو بعد از بررسي مباني و
مقدمات مفهوم مديريت ،ويژگيهاي مديران موفق در مدارس و وظايف مدير آموزشي با توجه به
ديدگاهها و نظريههاي گوناگون بيان گرديده است.

 .538خاكپور ،عباس .مديريت دانش سازماني .تهران :آثار فكر 196 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،كارشناس
كلمات كليدي :مديريت ،توسعه مديريت ،برنامهريزي راهبردي ،سياست توسعه
چكيده :دانش مفهومي بسيار پيچيده است و وجه تمايز جوامع انساني از جوامع حيواني قلمداد
ميشود .در اين نوشتار تعاريف و مباني نظري مديريت دانش و عواملموثر در اين نوع مديريت
در گام اول تبيين و تشريح شده است .در ادامه ،مدلهاي موفق اين نوع مديريت و مشاهير و
دانشمندان اين حوزه که بهويژه در نيمقرن اخير فعال بودهاند ،معرفي شدهاند.
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.539انصاريمهر ،مسعود /كريمي ،زهره .مديريتمبتنيبرتفکرشطرنجي.اصفهان:نوشته،
 128 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كليدي :مديريت ،راهبردهاي توسعه ،برنامهريزي
چكيده :مديريت مبتني بر تفکر شطرنجي عالوه بر الگوبرداري از روش بازي شطرنج و اهداف
آن ،يک الگوي يکپارچه از سبکهاي مديريت رهبري است .در اين جستار ،بعد از ذکر پيشينه و
معرفي اين الگو ،نکتههاي مهم در کاربرد اين الگو در سازمان و ارتباط آن با مديريت اجزاي سازمان
بررسي و تشريح شده است.

 .540نجفي ،محمد[ ...ودیگران] .مديريت و رهبري در سازمانهاي آموزشي .اصفهان:
آموخته 280 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :مدير
كلمات كليدي :مديريت آموزشي ،آموزش عالي ،سازمانها و نهادها
چكيده :در اثر حاضر اصليترين نظريههاي مديريت آموزشي ارائه گرديده و به خط مشيها و
رفتارهاي اجتماعي معاصر ارتباط داده شده است .نگارنده بعد از شرح مفهوم رهبري به عنوان معيار
اصلي براي متمايز کردن الگوها ،مدلها و نظريههاي مختلف آموزشي و کاربردشان در زمينههاي
بينالمللي (شامل کشورهاي توسعهیافته و درحا ل توسعه) را شرح ميدهد.

 .541نجفيپازوكي ،معصومه /كرباليي ،محمد .مراحل اجراي تحقيق علمي .تهران :كورش
چاپ 104 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب:هنرآموز،كارشناس
كلمات كليدي :روششناسي ،تحقيق ،نگارش
چكيده :پژوهش در لغت به معناي رسيدگي ،بررسي و جستجوي واقعيت است .کتاب حاضر مراحل
اجراي تحقيق را به زبان خالصه و تا حد امکان ساده بيان ميکند .مخاطب اين نوشتار ميتواند
با صرف زمان اندک ،شناختي نسبي راجع به مراحل پژوهش بدست آورد و مسير درست در انجام
تحقيق را پيش گيرد.
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 .542امينيمقدم ،اشرف .مربي ،نوجوان ،خردورزي «راهنماي مربي» .مشهد مقدس:
تجلي كوثر 148 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،تربيت معلم ،فعاليتهاي فوقبرنامه
چكيده :الزمه پرورش نسلي دانا و مسئوليتپذير ،استفاده صحيح از ساعات درسي و آموزش مهارتهاي
الزم است .در اين مجموعه با تأکيد بر آيات قرآن و مفاهيم اسالمي ،روشهاي نوين تدريس
مانند بارش فکري ،نوآفريني ،پرسشوپاسخ ،ايفاي نقش و ..ارائه ميگردد .دانشآموزان با انجام
فعاليتهاي فردي و گروهي در کالس پرورشي يادگيري متفاوتي را تجربه کرده و مهارتهايي
چون تفکر و تعقل را تمرين ميکنند.

 .543ديويس ،تامارا .مشاوره مدرسه(ديدگاهها و كاربستهاي حرفهاي) .كيانوش
زهراكار ،زهرا كهلويي .تهران :ويرايش 477 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :مدير ،مشاور ،هنرآموز
كلمات كليدي :برنامهريزي درسی ،آموزش مربيان و معلمان ،مديريت منابع انساني
چكيده :داشتن آگاهي فردي و حرفهاي درباره نقشها و مسئوليتهاي زيادي که مشاوران مدرسه
در مدارس به عهده ميگيرند ضروري است ،چرا که اين نقش همواره دستخوش تغيير بوده است.
طي مطالعه اين اثر ،خواننده عالوه بر نظرات نويسنده ،با تجربيات سه مشاور کارآزموده در سه مقطع
ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان نيز آشنا ميشود .در بعضي فصول ديدگاه استاداني که در نگارش هر
فصل سهيم بودهاند نيز درج شده است .پوشش مناسب مطالب و تاکيد بر تجارب عملي در حوزه
کار ،دو مزيت عمده کتاب حاضر است.

 .544پناهيرودسري ،مهدي .مشاوره و برنامهريزي بدون اضافهكاري .تهران :راهانديشه،
 202 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :موفقيت تحصيلي ،مديريت آموزش و پرورش ،مطالعه
چكيده :بعد از انتخاب هدف براي رسيدن به آن تالش و برنامهريزي و مديريت زمان الزم است.
در اين کتاب جدولهاي برنامهريزي دروس به تفکيک رشته تحصيلي و نيز آماري از تعداد سواالت
هر درس در کنکور سالهاي پيش تدوين شده تا داوطلبان کنکور سراسري دانشگاهها بر اساس آن
به مطالعه درسهاي امتحاني بپردازند .همچنين در حاشيههاي کتاب حکايتهاي آموزنده فرهنگي
به عنوان زنگ تفريح گنجانده شده است.
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 .545كتلر ،جفري /كتلر ،الن .مشاوره :مهارتي كمكي براي معلمين و مربيان .حيدر فتحي.
تبريز :هادي 144 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :تربيت معلم ،تربيت نيروي انساني ،مديريت کالس
چكيده :واقعيتهاي زندگي روزمره مدارس نشاندهنده آن است که معلمان بايد اغلب در نقش
کمککننده انجام وظيفه کنند .مطالب اين کتاب مهارتهاي اساسي و پايه مشاوره را در پاسخبه
نيازهاي بينفردي ،اجتماعي و عاطفي به معلمان و اولياي مدارس ارائه ميکند.

 .546اميني ،جمال .معرفي رشتههاي تحصيلي دانشگاهي(گروه علوم انساني).
مريوان :ئهوين 120 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،برنامهريزي درسي ،دانشگاهها ،انتخاب رشته
چكيده :يکي از مراحل مهمتحصيل مرحله انتخاب رشته دانشگاهي است که بر انتخاب شغل
و سبک زندگي آينده تأثير فراوان دارد .کتاب پيش رو حاوي معرفي رشتههاي دانشگاهي مرتبط
به گروه آزمايشي علوم انساني است .همچنين رشتههاي گروه آزمايشي هنر ،زبانهاي خارجي و
رشتههاي مشترک ميان اين چند گروه نيز در آن معرفي شدهاند.

 .547اميني ،جمال .معرفي رشتههاي تحصيلي دانشگاهي(گروه علوم تجربي).
مريوان :ئهوين 132 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،برنامهريزي درسي ،دانشگاهها ،انتخاب رشته
چكيده :کمبود آگاهي در مرحله انتخاب رشته دانشگاه موجب صدمات جبرانناپذير و از دسترفتن
وقت و انرژي دانشآموزان خواهد شد .کتاب پيش رو مقدمهها و ضروتهايي درباره هر يک از
رشتههاي تحصيلي دانشگاهي مربوط به گروه آزمايشي علوم تجربي را ارائه ميدهد .همچنين
معرفي رشتههاي تحصيلي گروه هنر و زبان و رشتههاي مشترک ميان اين چند گروه نيز در کتاب
گنجانده شده است.
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 .548اميني ،جمال .معرفي رشتههاي تحصيلي دانشگاهي (گروه علوم رياضي و فني).
مريوان :ئهوين 136 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،برنامهريزي درسي ،دانشگاهها ،انتخاب رشته
چكيده :بدون ترديد ،مهارت تصميمگيري يکي از مهمترين مهارتهاي زندگي است و مهمترين
تغييرات زندگي به تقويت اين مهارت وابسته است .کتاب پيش رو به معرفي رشتههاي دانشگاهي
مرتبط به رياضي و فيزيک ،زبان خارجه و هنر اختصاص دارد .در ابتداي کتاب ضرورت و اهميت
انتخاب رشته دانشآموزان نيز تشريح و بررسي شده است.

 .549منصوريان ،فرخنده .معلم  .92تهران :راه معلم 101 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :تربيتمعلم ،فداکاري ،علوم تربيتي ،معلم مريواني ،کودکان بيمار
چكيده :آدمي در طول زندگي ،هر روز با بسياري از موضوعات و مفاهيم ارزشمند و گرانسنگ
روبهرو ميشود و هر روز هزاران کالم و سخن بر زبان ميراند که هر کدام معنا و مفهوم خاصي
را نشانگرند .اين کتاب عمل تکرار نشدني معلم مريواني را توصيف ميکند که چگونه با فداکاري
و همدردي با شاگرد بيمارش ،شکوفه زندگي و اميد را در دل او دوباره کاشت و با ياري ديگر
دانشآموزان بيمار در مريوان« ،انجمن دانشآموزان بيمار صعبالعالج» را تشکیل داد.

 .550فيضي ،اكبر .معلمي براي تمام فصول ويژگيهاي معلم موفق(با تأكيد بر
ارتباطات انساني) .تهران :رامان سخن 130 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :تربيت معلم ،آموزش نيروي انساني
چكيده :براي تربيت نسلي که براي توسعه ،تعالي و آباداني جامعه قدم بردارند ،بايد آموزش به
معلمان را سرلوحه برنامههاي آموزشي قرار داد .نوشتار حاضر دربردارنده توصيهها و راهبردهايي براي
معلمان است که آنها را در مديريت هر چه بهتر کالس درس و بهبود ارتباط اجتماعي ميان معلم و
شاگرد راهنمايي ميکند .در کتاب نکتههاي کوچک و مهمي که در روابط معلم و دانشآموز ميتواند
تأثيرگذار باشد ،به اختصار بررسي شده است.
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 .551كرني ،كريستوفر .موردپژوهي در اختالالت رفتاري كودكان .علي نيلوفري .تهران:
كتاب ارجمند 344 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :آسيبشناسي رواني ،پژوهشهاي روانشناختي ،اختاللهاي عاطفي ،ناتوانيهاي
يادگيري
چكيده :بخشي از اختالالت رفتاري کودکان ريشه در خانوادههاي آنان دارد ،به طوري كه
آشفتگي هر روزه اين كودكان نمايش وضعيت خانوادگي آنهاست .نگارنده ضمن تشريح الگوي
رشد كودك ،نحوه بروز هر اختالل و ماهيت آن اختالل را بيان ميكند .وي همچنين با بيان
ويژگيها و نشانههاي هر اختالل ،امكان ارزيابي و تشخيص هر آسيب را فراهم ميآورد .در انتهاي
كتاب نيز سواالتي با هدف تجزيه و تحليل بهتر مطالب آورده شده است.

 .552سلحشور ،ماندانا .مهارتهاي درسخواندن .تهران :فراروان 164 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :روانشناسي ،برنامهريزي درسي ،مطالعه
چكيده :مهارت درسخواندن به ما کمک ميکند تا انگيزه موفقيت و پيشرفت را در خود تقويت
کنيم .در اين جستار نکتههاي اساسي و قابل توجه براي مطالعه و بهخاطرسپاري مفاهيم درسي
با زبان ساده معرفي شده است .روشهاي يادگيري ،انواع سبکهاي مطالعه ،راهکارهاي تقويت
حافظه و شناخت عادتهاي مطالعه از مطالب کتاب است.

 .553شاهسواري ،زهرا /عليزادهلداري ،مهدي .مهارتهاي زندگي .تهران :راشدين،1393 ،
 168ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :اخالق اجتماعي ،روانشناسي ،خودآگاهي
چكيده :براي زندگي بهتر الزم است تواناييهايي در وجود انسان پرورش يابد که شخص را براي
روبهرو شدن با مسائل زندگي ،افزايش تواناييهاي رواني ،اجتماعي و بهداشتي آماده کند .در اين اثر،
پس از تعريف مفهوم مورد نظر ،اجزاي خودآگاهي و روشهاي رشد آن و تمرينهاي عملي براي
تقويت مهارتهاي زندگي بيان شده است.
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 .554شفيعي ،معصومه .ناتوي فرهنگي؛ شيوه مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي.
تهران :معصومه شفيعي 94 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :تهاجم فرهنگي ،پدافند غيرعامل ،انقالب اسالمي
چكيده :ابزارهاي ارتباطي عصر حاضر به قدري در زندگي انسانها مهم و کارآمد جلوه کردهاند
که ميتوانند به مسيري براي ورود فرهنگ بيگانه تبديل شوند .کتاب حاضر حاوي گفتارهايي در
باب معرفي ماهيت آسيبهاي فرهنگي ،شناخت نمونههاي تهاجم فرهنگي و راهکارهاي مقابله با
هجوم فرهنگ بيگانه است .مباحث با تکيه بر انديشهها و گفتارهاي بنيانگذار جمهوري اسالمي،
امام خميني(ره) تدوين شده است.

 .555اروين ،جانتانسي .يادگيري مستمر :نظريه انتخاب در كالس درس :به دانشآموزان
آنچه نياز دارند ،بدهيد آنچه ميخواهيد دريافت كنيد .منا خاطري .تهران :منظومه
خرد 216 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشجويان دانشگاه فرهنگيان،كارشناس ،هنرآموز
كلمات كليدي :برنامهريزي ،سرگرميها ،مديريت
چكيده :آموزش و پرورش بخش جداييناپذير زندگي انساني است و اين روند با رشد جوامع هر روز بيشتر از
قبل توسعه مييابد .در امر آموزش ،آموزگار و دانشآموز هر يک به نوعي در موقعيت يادگيري قرار دارند .کتاب
حاضر براي آموزگاراني نوشته شده است که به دنبال موقعيت برنده  -برنده در مديريت کالس خود و ايجاد
محيط آموزشي هميارند .در خالل مباحث ،الگوي جديدي از مديريت کالس به آموزگاران ارائه شده است.

.556ايپچيانمقدم،عباس.نقشمشاركتوشوراهادرنظامآموزشيوتربيتيمدارس.
كرج :گردوي دانش 176 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :مدير
كلمات كليدي :مديريت مدارس ،آموزش والدين ،آموزش معلمان
چكيده :مشارکت ايجاد نوعي احساس همبستگي و تعلق و تالش دستهجمعي ميان افراد يک
جامعه به منظور نيل به يک نظام عادالنه اجتماعي است .نوشتار پيش رو به بررسي روشهاي
مشارکت والدين در نظام برنامهريزي مراکز آموزشي اختصاص دارد .نگارنده با ارائه راهکارها و
روشهاي نوين و موثر در باب همکاري در فرايندهاي آموزشي و تربيتي دانشآموزان ،سعي در
برطرف کردن شکافهاي موجود در اين زمينه و شناسايي و از ميان برداشتن عوامل بازدارنده دارد.
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 .557كريستينسن ،رالف .نقشهرا ه منابعانسان 
واقعيتكسبوكار .پرويز احمدي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 276 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :مديريت منابع انساني ،برنامهريزي راهبردي ،مديريت مشاغل
چكيده :سازمانها در معناي وسيع کلمه از شالودههاي اصلي اجتماع کنونياند و مديريت مهمترين
عامل در حيات ،رشد ،يا مرگ سازمانها است .کتاب حاضر از برخي تفکرات اخير در منابع انساني،
مطالب قابل درکي براي خواننده ارائه ميدهد .مخاطبان اين اثر کسانياند که به روشهاي مختلف
تبديل آرا و نظرها به عمل عالقهمندند.

 .558عابديني ،عيسي /عباسيآبخواره ،علي .نگارش مقاله علمي به شيوه عملي (براي
كليه رشتههاي علوم انساني و علوم پايه و فني و مهندسي در تمامي مقاطع) .تبريز:
آلتين 262 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،مقالههاي علمي ،نگارش علمي
چكيده :امروزه توليد دانش داراي ماهيتي ارتباطي است که به عنوان مزيت رقابتي سازمانها
مطرح ميشود و توليد علم بدون آشنايي با دانش نظري و روششناسي مقدور نيست .در اين
کتاب سعي شده عالوه بر دانش نظري درباره مقالهنويسي و روششناسي تدوين پژوهشهاي
دانشبنيان ،نمونه عملي از انواع مقاالت علمي معرفي شود تا عالقمندان بهصورت عملي با نحوه
نگارش مقاالت علمي آشنا گردند .در بخشهاي آن کلياتي در باب مالک شناخت حقيقت ،مفهوم
استقرا و قياس ،روششناسي تحقيق و موانع تدوين مقاله پژوهشي ارائه شده است.
.559بنيسي ،پريناز [...ودیگران].نگاهينوبهبرنامهريزيآموزشيودرسيدرهزارهسوم.
تهران :آواي نور 418 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :مديريت آموزشي ،برنامهريزي درسي ،علوم تربيتي
چكيده :برنامهريزي آموزشي در معناي وسيع کلمه عبارتاز فرايند اتخاذ مجموعهاي از تصميمها
براي انجام اقدامات مربوط به امور آموزشي در آينده است .نگارنده در اين کتاب با نگاهي موشکافانه
ابعاد گوناگون و مولفههاي برنامهريزي آموزشي را تحليل و تشريح ميکند .بعد از بيان مقدمات و
مباني اين عرصه ،شيوههاي اصالح برنامهها ،يافتههاي عصر جديد در اين حوزه و نکتههايي که
بايد مورد توجه قرار گيرند ،بررسي شده است.
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 .560پورشافعي ،هادي /خدريخانآبادي ،عبدالرضا .نگرشيبهمديريت اسالمي .تهران:
آواي نور 367 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير
كلمات كليدي :مديريت و برنامهريزي ،اسالم ،نهجالبالغه
چكيده :مديريت در اسالم هنر کشف استعدادها و فرايند تجهيز ،تعليم و هدايت نيروها در جهت
اهداف سازماني است که به تعالي انسان منجر ميشود .در اين کتاب اهميت مديريت در اسالم
و تعاريف آن تشريح شده است .نگارنده ضمن مقايسه ميان مديريت اسالمي و ديگر سبکهاي
مديريت ،وجوه تمايز آن را بيان کرده و در ادامه ،با ذکر فرگردها و وظايف (اصول) مديريتي ،نگاهي
به نمونهها و الگوهاي مديريتي در اسالم داشته است.

 .561افقه ،سوسن .بزرگان روان شناسي و تعليمو تربيت ( :)27هانس يورگن آيزنك .تهران:
دانژه 180 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :هنرآموز ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،روانشناسي جنايي ،مجرمدرماني
چكيده :مطالعه ديدگاه بزرگان علم ،بهويژه علوم رفتاري و تعليم و تربيت ،هم دلپذير است و هم
چالشبرانگيز .نوشتار حاضر به معرفي مختصر يکي از تأثيرگذاران عرصه روانکاوي و رواندرماني
اختصاص دارد .نگارنده ضمن شرح زندگي و شرايط خانوادگي و تحصيلي اين روانشناس آلماني،
ديدگاهوي را درباره وجوه مختلف شخصيت و روانرنجوري و انواع تيپها و مزاجها بررسي کرده
است .همچنين نکتههايي در باب علل ارتکاب جرم ،وجدان و رفتار مجرمانه نيز در کتاب آمده است.

ت راهبرد موفق براي بهبود .خسرو نظري .تهران :منادي تربيت،
 .562پانجو ،مرضيا .هف 
 142 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،مشاور
كلمات كليدي :آموزش معلمان ،روشهاي يادگيري ،هوش
چكيده :اين کتاب فرصتي براي معلمان فراهم ميآورد تا به آموزش خود در کالس درس عمق
بخشند ،با دانشآموزان ارتباط بهتري برقرار کنند و از مهارتهاي نرم و تلفيق آنها با تکنولوژي
تدريس بر ميزان دلبستگي به آموزش و يادگيري دانشآموزان بيفزايند .نگارنده پس از تعريف هوش
هيجاني و هوش علمي ،مهارتهاي خودکنترلي و استفاده از ظرفيتهاي کالس درس و اقدامات
عملي براي يادگيري مشارکتي را شرح ميدهد.
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 .563اختياري ،حامد /برزگريخانقاه ،محمد .همراه من؛ برنامهريزي هفتگي كنكور .تهران:
مهرو ماه نو 272 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي مطالعه ،برنامهريزي درسي ،مديريت زمان
چكيده :برنامهريزي به معني آشنايي با اهداف ،انتخاب مقصد ،آشنايي با مسيرها و حرکت براي
موفقيت است .اثر پيش رو مجموعهاي منظم همراه با جدولهايي براي مديريت زمان و برنامهريزي
درسي را به فراگيران ارائه ميدهد .در ابتداي آن راهکارهايي در باب چگونگي شروع برنامهريزي
روزانه ،جمعبندي ،تحليل عملکرد ماهانه و تعريف واحد مطالعه براي دانشآموزان ارائه شده است.
کتاب با هدف تنظيم زماني اوقات آموزشي دانشآموزان تدوين شده است.

.564خشنوديفر[...ودیگران].يادگيريالكترونيكي(مقدمهايبرمبانيتعليموتربيت).
تهران :آواي نور 264 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :اينترنت ،تکنولوژي آموزشي ،علوم تربيتي
چكيده :فناوري اطالعات و ارتباطات فرصتهاي يادگيري مستقل ،سبکهاي تدريس و طراحي
محتوا را به شيوههاي گوناگون گسترش داده است .در اين کتاب سعي شده ضمن آشنايي مقدماتي
با کليات مفهوم يادگيري الکترونيکي در راستاي طراحي محيطهاي يادگيري با اين رويکرد،
جنبههاي گوناگون تعليم و تربيت مبتني بر محيطهاي مجازي بررسي گردد.

 .565كلمن ،ران547 .روش براي مديريت برتر .حسين احمديرضايي .قزوين :سايه گستر،
 208 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير
كلمات كليدي :مديريت ،توسعه مديريت ،برنامهريزي راهبردي ،سياست توسعه
چكيده :مديريت اثربخش و کارا نيازمند کسب مهارتها و ويژگيها و بهکارگيري تاکتيکهاي
خاصي است .نگارنده در اين کتاب دوازده حوزه کليدي مديريت را بررسي و تبيين کرده است .هر
بخش بهصورت برنامهريزي شده ،تعهدات شخصي مدير موفق را با ذکر مثالهاي عملي بازگو
ميکند.
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 .566لعلعليزاده ،حسن .ارزشيابي كيفي توصيفي .مشهد :ضريح آفتاب 104،1393،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :سنجش آموزش و پرورش ،مديريت ،تشخيص استعداد
چكيده :ارزشيابي توصيفي شيوهاي تحصيلي -تربيتي است که اطالعات الزم ،معتبر و مستند
براي شناخت دقيق و همهجانبه فراگيران را با استفاده از ابزارهاي مناسب يادگيري ميسر ميکند.
نگارنده مباحث نظري را در سه بخش چرايي ،چيستي و چگونگي تشريح ميکند .در خالل مباحث،
چگونگي اجراي الگوي ارزشيابي توصيفي را شرح داده و اجراي آن را به شيوهاي عملي که در
خدمت يادگيري و کيفيت آموزشي باشد ،توضيح ميدهد.

 .567كاملجهرمي ،ايمان /كمپانيواال ،زهرا .چالش هوش سطح آسان(جلد اول) .تهران:
شورآفرين 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،هوش ،روانشناسي تقويت فرايندهاي ذهني
چكيده :اثر پيش رو کتاب نخست از مجموعه سوالهاي هوش و شامل معماهاي آسان براي افراد
تازهکار است .اين معماها با يک ستاره مشخص شدهاند و به دليل سادگي براي شروع و ورود به
عرصه معما مناسب است .معماهاي کتاب به هيچ وجه دشوار نيستند و پس از حل چند معما اعتماد
به نفس بااليي براي حل در مخاطب ايجاد ميشود.
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شسطحبسيارسخت(جلدچهارم).
.568كاملجهرمي ،ايمان /كمپانيواال ،زهرا.چالشهو 
تهران :شورآفرين 124 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،هوش ،روانشناسي تقويت فرايندهاي ذهني
چكيده :اثر پيش رو از چهارگانه معماهاي هوش براي افراد باهوش است .سوالهاي اين کتاب
با چهار ستاره مشخص شدهاند و افراد نابغه براي سنجش هوش خود ميتوانند به آنها پاسخ دهند.
در اين اثر سعي شده با شکلهاي رنگي و موضوعات متنوع و جذاب ،در وهله نخست همراه با
باال بردن جنبههاي سرگرمکننده آن ،شکل فانتزي به معماها داده شود .دقت و تمرکز ،هوش و
خالقيت ،هوش منطقي و حل مسئله سه جنبه اصلي معماهاست.

 .569كاملجهرمي ،ايمان /كمپانيواال ،زهرا .چالش هوش سطح سخت(جلد سوم) .تهران:
شورآفرين 174 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،هوش ،روانشناسي تقويت فرايندهاي ذهني
چكيده :تقويت هوش و استعداد افراد منحصر به محيطهاي آموزشي مثل مدرسه يا دانشگاه
نيست ،بلکه همگام با آن ،راهنمايي و جهتدهي و تشويق معلمان و والدين ميتواند به پرورش
آنان ياري رساند .اين کتاب سومين مجلد از مجموعه معماهاي هوش براي افراد باهوش است و
کساني که بهره هوشي نسبت ًا بااليي دارند ميتوانند به سوالهاي آن جواب دهند.

.570كاملجهرمي ،ايمان /كمپانيواال،زهرا.چالشهوشسطحمتوسط(جلددوم).تهران:
شورآفرين 140 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :آزمونها ،هوش ،روانشناسي تقويت فرايندهاي ذهني
چكيده :کتاب حاضر مجلد دوم از مجموعه معماهاي هوش براي افراد معمولي است و مخاطب را با
جو اکثر معماهاي معمول آشنا ميکند و نوعي دستگرمي براي کساني که هوش متوسطي دارند ،يا
نوجواناني که به اين زمينه عالقهمند شدهاند به حساب ميآيد .اين سوالها مخاطبان را براي مواجهه با
معماهاي سختتر آماده ميکند.
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.571اكبرزاده ،مهدي /مصطفوي ،محمد.دنياييبهرنگرغبتها :راهنمايكشف رغبتهاي
تحصيلي و شغلي .تهران :طلوع دانش 272 ،1393 ،ص ،وزيري

مخاطب :هنرآموز ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :مشاوره تحصيلي ،انتخاب رشته ،اشتغال

چكيده :امروزه مشاوره و راهنمايي تحصيلي و شغلي و ارتباط آن با رغبتهاي شغلي ،گستره بسيار
وسيعي يافته است .اين کتاب سعي دارد جمعبندي مناسبي از يافتههاي موجود در زمينه سيستمهاي
هدايت تحصيلي و شغلي و توجه به سنجش رغبتهاي شغلي ارائه دهد .در کتاب سعي شده به نظر
دانشمندان برجسته درگير در ادبيات تيپشناسي و استعدادهاي شغلي توجه شود.

.572براون ،نينادبليو .رهبريگروه.سيماقدرتي[...ودیگران].تهران:دانژه 640،1392،ص،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روابط بين گروهي ،مديريت ،شيوههاي رهبري ،رواندرماني گروهي
چكيده :کتاب حاضر که در ده فصل تدوين يافته ،به تفصيل و با ذکر مثال و رهنمودهاي عملي
روشهاي موثر در گروه (درماني ،کاري ،آموزشي) را توضيح ميدهد .در اين اثر خواننده با استفاده
موثر از مراحل رشد گروه ،نکتههايي براي برنامهريزي مهارتهاي تسهيلکننده کار گروهي و
ساختن يک «خودِ» درمانبخش آشنايي مييابد.

 .573ابراهيمپور ،سهيال .سازمانها و مراكز فرهنگي .تهران :ساكو 134 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :نهادهاي فرهنگي ،جامعهشناسي ،سازمانهاي بينالمللي
چكيده :گروهها و سازمانها بيشتر زندگي ما را تحت سلطه دارند و نظامهاي اقتداري که ايجاد
ميکنند ،رفتار ما را پيوسته تحت تأثير قرار داده و مفيد ميکنند .در اين کتاب مفاهيم و تعاريف کلي
و ابتدايي سازمانها ،پيشينه شکلگيري و سير تکاملي آنها در گام اول تشريح شده است .در ادامه ،در
باب مهمترين سازمانهاي فرهنگي و آسيبشناسي آنها در ايران بحث گرديده و در نهايت ،گستره
اين مفهوم در سطح جهاني و بينالمللي و کارويژههاي آن تشريح شده است.
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.574زاهدبابالن ،عادل[...ودیگران] .شيوههاياستنادبهمنابعچاپيوالكترونيكي(سبك.)APA

تهران :آواينور 72 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :مرجعشناسي ،روش تحقيق ،ارجاعات

چكيده :استناد يکي از مولفههاي اصلي در نگارش علمي است و از اصول اساسي تاليف ،تدوين و
گزارش آثار پژوهشي بهشمار ميرود .در اين کتاب به صورت مختصر ،قواعد استناد در داخل متن و
فهرست منابع به همراه نمونههايي از شيوه منبعنويسي متون فارسي و انگليسي بيان شده است.

.575لطفي ،شاهين .مخفيگاهفوقسريبشقابپرندهها:منطقه،51مرموزترينمنطقه
ممنوع ه جهان .تبريز :اختر 104 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :داستانها ،اشياي ناشناخته ،علوم نظامي
چكيده :در همه دنيا مناطق مرموزي وجود دارد که کارکرد آنها همواره در هالهاي از ابهام بودهاست.
اين کتاب دربردارنده مطالبي کلي و اطالعاتي درباره منطقه نظامي  51در امريکا و گمانهزنيهاي
مختلف درباره کارکرد آن است .بيشتر مطالب از زبان شاهدان عيني نقل شده و بسته به موضوع،
عکسهايي نيز به کتاب ضميمه است.

 .576جفرز ،سوزان /گرادستين ،دونا .من از عهدهاش برميآيم .گيتي شهيدي .تهران :نسل
نو انديش 144 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان ،اعتماد بهنفس ،اضطراب
چكيده :موضوع کتاب پيش رو راهنماييهايي براي تقويت و ايجاد اعتماد به نفس در کودکان
است که براي والدين و معلمان تدوين شده است .اين اثر داستانهايي غيرواقعي را دربردارد که بر
اساس تجربهها و مصاحبههاي حقيقي با کودکان در باب مواردي که باعث اضطرابآنها ميشود
نگارش يافته است.
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.577كرماني ،ميرجواد .نقشهذهنيوسازماندهندههايگرافيکي.تبريز:درويش/شايسته،
 52 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،كارشناس
كلمات كليدي :هوش ،آفرينندگي ،مطالعه
چكيده :هنگام مطالعه دانشآموز و نيز موقع تدريس معلمان ،نيمکره چپ مغز فراگيران بيشتر
فعال است .نقشههاي ذهني و سازماندهندههاي گرافيکي ارائه شده در کتاب با بکارگيري رنگ و
شکل و طرح و تصوير ،نيمکره راست مغز را نيز درگير فرايند آموزش ميکنند .ايجاد اين تعادل در
مغز به دانشآموزان در مطالعه و يادگيري سريع و خالق کمک ميکند .مراحل طراحي و ترسيم
نقشه ذهني ،اصول و قوانين نقشه ذهني و قدرت آن در اين کتاب معرفي و شرح داده شده است.

 .578عصري ،آزاده[ ...ودیگران] .بيمه براي همه« :4-ب»مثل بيمه «ج» مثل جدول .تهران:
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 84 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :بيمهها ،جدولها ،سرگرميها
چكيده :به استناد برگهاي پاپيروس بهدست آمده ،تاريخ بيمه به  4500سال قبل از ميالد
بازميگردد .در اثر حاضر ضمن معرفي و شرح تاريخچه خدمات بيمه و روند تغيير و تحول اين
مفهوم ،انواع بيمه و شرح کارکردهاي هريک درج گرديده است .موارد کاربرد انواع بيمه ،حقوق و
وظايف اعضا و ديگر ويژگيهاي هر بيمه نيز بهصورت مختصر تشريح گرديده است.

 .579آروپاردي ،جليس 360 .آزمون تقويت هوش(ادراک ،منطق ،حساب ،زبان)کتابي
جامع براي تقويت  I.Qهمراه با برنام ه کوتاهمدت و بلندمدت .جواد ثابتنژاد .تهران:
ذكر 320 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس ،استعدادهاي درخشان
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آزمونها ،هوش ،روانشناسي تقويت فرايندهاي ذهني
چكيده :آزمونهاي هوش نقش بسيار مهمي در افزايش توان حرفهاي انسان دارند؛ اين درحالي است
که بيشتر مردم فقط از ده درصد مغز خود استفاده ميکنند .در اين کتاب مجموعهاي از آزمونهاي
تقويت هوش ارائه شده که مبتني بر چهار مقوله هوشي ادراک (درک فضايي) ،منطق (استدالل)،
حساب(محاسبات اعداد) و زبان(تسلط زباني) است .سوالها صرف نظر از ميزان تحصيالت مخاطب ،به
آزمونشونده کمک ميکند تا ضريب هوش و توانايي کاري خود را افزايش دهد.
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فارسی

 .580طباطبائينژاد ،سيدجمال .ادبيات اختصاصي .تهران :مهرو ماه نو 504 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :درسنامه ،تمرينها ،آزمونها ،فارسي
چكيده :افزايش علم و آگاهي در باب گنجينههاي ادب فارسي رمز ماندگاري هويت ملي و
پاسداشت تاريخ و فرهنگ ايراني است .اثر پيش رو حاوي درسنامهاي از همه کتب اختصاصي
ادبيات دبيرستان ،به همراه تستها و پاسخهاي آنها است .چيدمان تستها به گونهاي است که همه
مباحث کتاب درسي را پوشش ميدهد و از نظر سطح دشواري ميتواند همتراز با کنکور سراسري
دانشگاهها باشد .همچنين آزمونهاي جامعي نيز براي جمعبندي دروس در كتاب تدوين شده است.

 .581براري ،عباس[ ...ودیگران] .ادبيات جامع كنكور .تهران :خيلي سبز 612 ،1392 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :پرسشها ،تست
چكيده :مطالعه مباحث دروس مرتبط به شکل يکپارچه و فشرده ،کمک ميکند فرايند يادگيري
سريعتر و عميقتر صورت گيرد .کتاب حاضر در بردارنده نکات جامع و درسي کتابهاي ادبيات
فارسي است .نکتههاي کنکوري در قالب سواالت چهارگزينهاي به سبک کنکور سراسري
دانشگاهها تدوين شده است .در هر بخش همچنين تستهاي تأليفي با موضوع امال ،تاريخ ادبيات،
آرايههاي ادبي و ديگر مباحث نيز آمده است.
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 .582عنبرستاني ،سعيد /احمدنيا ،علي .ادبيات كنكور مصور خط به خطي .تهران :مهر فائق،
 608 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها ،درس
چكيده :تقويت پايههاي تفکر و رشد انديشه هر فرد ريشه در تقويت زبان و فرهنگ ملي وي دارد.
کتاب حاضر متشکل از سه بخش است که هر بخش آن به يكي از كتابهاي درسي اختصاص
دارد .در هر قسمت همه نکات كتاب از جمله ابيات ،عبارات ،تاريخ ادبيات ،درآمدها ،واژهها و حتي
توضيحات شمارهدار نکات خودآزماييها شرح و توضيح داده شده است .همچنين در هر بخش
پرسشهاي چهارگزينهاي کنکور سراسري ،آزاد ،سازمان سنجش ،المپياد و ..نيز همراه با پاسخ
درج شده است.
 .583عزيزي ،ناصر /هوشيار ،بالل .باغ آرايهها .تبريز :وفاجو 132 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،معاني ،بيان
چكيده :تشخيص آرايههاي ادبي به درک زيبايي سخن و فهم آثار ادبي کمک ميکند .کتاب
پيش رو دربردارنده مباحثي تشريحي در باب آرايههاي ادبي است .مفاهيم درسي در سه بخش بيان،
آرايههاي لفظي و آرايههاي معنوي تدوين شده و در پايان هر قسمت تستهايي براي درک بهتر
دروس ارائه شده است .اين اثر با هدف آسان کردن شيوه مطالعه و تسلط بر مباحث بالغت فارسي
(بيان و بديع) تدوين شده است.

 .584احيايي ،مليحه .بنيانهاي مدنيت و فرهنگ در شاهنامه فردوسي .مشهد :سخن
گستر 172 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :ادبيات ،زبان فارسي ،تمدن ،هنر و فرهنگ
چكيده :متون ادبي هر کشور انعکاس جامعه و فرهنگ آن ملت است ،چرا که اين جامعه است که
بر ذهنيت يا فرهنگ يک شاعر تأثير ميگذارد .پژوهش حاضر با تکيه بر واژگان مبتني بر مفهوم
فرهنگ در متن شاهنامه ،اوضاع اجتماعي و مدني ايران را طي ادوار مورد بحث ،تشريح ميکند.
در مباحث کتاب سعي شده است روشهاي زندگي قوم ايراني ،آيينهاي آنها و عناصر فرهنگي
بررسي و تشريح گردد.
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 .585اسماعيلي ،رضا .كتابهاي نموداري :پنج گنج ادبيات جامع (واژگان و امال مفاهيم
و قرابتهاي معنايي .)...تهران :مهرو ماه نو 662 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها ،فارسي
چكيده :زبان آيينه تمامنماي فرهنگ و هنر و تفکر يک ملت است؛ بنابراين هرگاه از حفظ و
تقويت زبان سخن به ميان آيد ،قطع ًا رشد انديشه و نظام فکري آن ملت مد نظر است .کتاب پيش
رو مجموعهاي کامل از کتب ادبيات دبيرستان را همراه با درسنامه ،آزمون و سواالت چهارگزينهاي
ارائه ميدهد .تمرينها و آزمونها به تقويت دانش واژگان و امال ،مفهومشناسي ابيات و عبارات،
شناخت قالبهاي شعري و سبکشناسي ،تاريخ ادبيات و درسنکتههاي دستور ميانجامد.

 .586عبدالمحمدي ،عليرضا .جامع ادبيات كنكور .تهران :الگو 540 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،آزمونها
چكيده :براي کسب مهارت در سوالهاي درس ادبيات فارسي ،الزم است دانش امال ،تاريخ
ادبيات ،واژگان ،آرايههاي ادبي ،دستور و ..تقويت شود .کتاب پيش رو دربردارنده حدود  5000تست
درس به درس از کتابهاي ادبيات سالهاي دبيرستان است که به سبک پرسشهاي چهارگزينهاي
آزمونهاي کنکور طراحي و تدوين شده است.

 .587ميرزاآقاتبار ،علياكبر .درجست و جوي نان .قم :آتريسا 96 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ادبيات ،فرهنگ ،مذهب
چكيده :اهميت نان در فرهنگ ما تا بدانجاست که گذشتگان به نان و نمک سوگند ميخوردند
و تا پاي جان به آن وفادار بودند .کتاب پيش رو مجموعه حکايتهايي درباره جايگاه و ارزش نان
در فرهنگ ايراني و اسالمي است که از منابع فرهنگي و کتابهاي ادب فارسي جمعآوري شده
است .حکايتها ذيل عنوانهاي موضوعي تدوين شدهاند و از ميان منابع مورد استفاده ميتوان به
آثار سعدي ،اشعار موالنا ،تذکرةاالولياء ،تاريخ بيهقي و آثار عرفاي بنام ايراني چون بايزيد ،جامي،
عينالقضات اشاره کرد.
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 .588غالمي ماياني ،ابوالقاسم .رهآورد (انواع ادبي) .تهران :آواي كالر 302 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ادبيات ،شعر ،نثر ،تعريف
چكيده :گونههاي ادبي به اعتبار محتوا ،قالب ،سبک پديدآوري و انگيزه پديدآورنده ماهيتي جداگانه
پيدا ميکنند .در اين مقال ماهيت انواع آثار ادبي که با شاخصهاي مذکور نامگذاري شدهاند ،تبيين
و تعريف گرديدهاند .در فحواي کالم و در ادامه هر تعريف نمونهاي از نثر يا شعر گذشتگان به عنوان
شاهد همراه با ذکر منبع درج شده است.

 .589سازمند ،هانيه .فانوس(اميد و اكنون زيستي در آثار موالنا) .تهران :دانژه،1392 ،
 206ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :تصوف و عرفان ،روانشناسي ،ادبيات فارسي
چكيده :با توجه به آمار باالي افسردگي و نااميدي که در جوامع امروز مشاهده ميشود ،لزوم
پرداختن به اين مقوله و نگاه به آن از ديگر جنبههاي تأثيرگذار بر زندگي افراد به شدت احساس
ميشود .اين پژوهش به بررسي آسيبشناسي مقوله نااميدي با توجه به ديدگاههاي ادبي و عرفاني
و بهرهگيري از نظر انديشمندان ،عرفا و بهخصوص موالنا براي يافتن هويت و معنابخشي و اميد به
زندگي در ميان مردمان اختصاص دارد.

 .590علفيان ،پروانه .بسته مديريت كالسي :كاربرگ آرايههاي ادبي (سوم علوم انساني).
تهران :مرآت 54 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :تمرين بعد از درس موجب تسهيل و بهبود فرايند آموزش ميگردد .کتاب حاضر دربردارنده
انواع پرسشهاي چندگزينهاي ،کاملکردني ،کوتاهپاسخ و ..است که به منظور ارزشيابي و تثبيت
آموختههاي کالسي تدوين شده است .کتاب با هدف ايجاد زمينههاي مناسب براي تفکر واگرا و
خالقانه ،با تأکيد بر ممارست تدريجي و توجه به انواع ارزشيابي نگارش يافته است.
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 .591عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كاربرگ ادبيات فارسي .1تهران :مرآت،1393 ،
 50ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :براي دستيابي به دانشماندگار و تثبيت آموختههاي کالسي ،ممارست امري بايسته است.
کتاب پيش رو دربردارنده مجموعه پرسشهاي متنوع در سطوح مختلف شناختي است که فرايند
ياددهي يادگيري را تسهيل مينمايد .در طراحي سواالت شيوهاي بهکار رفته تا ضمن توجه به
ظرايف ادبي و علمي ،قدرت تخيل و درک و استنباط فراگيران ارتقا يابد.

 .592هيكوييكوهزادي ،عليرضا .بكتا :كاربرگ ادبيات فارسي( 1اول دبيرستان) .تهران:
مبتكران 52 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آزمونها ،تمرينها ،پرسشها
چكيده :کاربرگ همان طرح درس معلم است که به صورت عملي درآمده و به شکل برگههاي
جداگانه در اختيار دانشآموزان قرار ميگيرد تا در خدمت ارزشيابي يافتهها باشد .اثر پيش رو حاوي
انواع پرسشها (چهارگزينهاي ،کوتاهپاسخ ،کاملکردني و )...به منظور تقويت يادگيري فراگيران
است كه براي هر هفته آموزشي در سطح ساده و متوسط طراحي شدهاست.

 .593عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كاربرگ ادبيات فارسي .2تهران :مرآت،1393 ،
 46ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :ابزارهاي کمکآموزشي با خلق موقعيتهاي جديد يادگيري فرصتي براي دانشآموزان
فراهم ميآورند تا آموختههاي خود را تثبيت کنند .کتاب حاضر در بردارنده پرسشهايي است که بر
اساس سطوح مختلف شناختي و با الگوهاي متنوع چندگزينهاي ،جاي خالي ،کوتاهپاسخ ،تشريحي
و ...تدوين شده است .اين مجموعه ضمن همراهي دانشآموزان در يادگيري گام به گام مباحث،
زمين ه تفکر خالق و واگرا را در آنان بوجود ميآورد.
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ي(2دوم رياضيو تجربي) .تهران :مبتكران،
 .594شكري ،زهرا .بكتا :كاربرگ ادبيات فارس 
 52 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمونها ،تمرينها ،پرسشها
چكيده :تمرين و ممارست ميتواند ظرفيتهاي يادگيري را افزايش داده ،ميزان مهارت و توانمندي
دانشآموزان در سطوح مختلف را ارزشيابي کند .مجموعه پيش رو حاوي انواع پرسشهاي
چهارگزينهاي ،جاي خالي ،تشريحي و ..است که دانشآموزان را در بهخاطرسپاري تعاريف کليدي،
افزايش دقت نظر ،مهارت درک مطلب و ..کمک ميکند .فراگيران با کمک فعاليتهاي گروهي و
فردي ميتوانند از توان يادگيري خود بازخورد بگيرند و به بهبود يا اصالح آن بپردازند.

 .595سبحاني،احمد .بسته مديريت كالسي :كاربرگ ادبيات فارسي .3تهران :مرآت،1393 ،
 44ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :ممارست ابزاري مهم و تأثيرگذار در امر يادگيري و تثبيت آموختهها است .کتاب حاضر
دربردارنده پرسشهاي چهارگزينهاي (بدون پاسخ) بر مبناي کليدواژههاي برگزیده هر درس است
که در پايان هر بخش تعدادي سوال نيز به عنوان جمعبندي آن آمده است .کتاب براي آموزگاران
و دانشآموزاني که به دنبال موقعيتي براي آموزش فردي و گروهي هستند مناسب است و سواالت
با محوريت ارزشيابي بعد از کالس درس تدوين شدهاند.

.596رمضاني ،اكرم .بستهمديريتكالسي:كاربرگادبياتفارسي(3سومعلومانساني).
تهران :مرآت 50 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :يکي از راههاي فراگيري مطالب تنوع سواالت است .در اين کتاب هر سوال فراگير را به
شکلي به چالش ميکشد تا با دقت و ريزبيني دادههاي علمياو را در ذهن تثبيت کند .اثر حاضر
دربردارنده پرسشهايي با الگوهاي متنوع چهارگزينهاي ،دوگزينهاي ،جاي خالي و ..است که بر
اساس مباحث کتاب درسي ،به دانشآموزان در فراگيري قدم به قدم مطالب ياري ميرساند .کتاب
با هدف تقويت کنجکاوي و دانستههاي کالسي ،رفع نقاط ضعف و جلوگيري از انباشتگي مباحث
تدوين شده است.
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 .597رمضاني ،اكرم .بسته مديريت كالسي :كاربرگ تاريخ ادبيات ايران و جهان ( 1دوم
علوم انساني) .تهران :مرآت 48 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :کاربرگ به عنوان يک ابزار آموزشي ،با خلق موقعيتهاي متنوع يادگيري ،دانشآموزان
و معلمان را در فرايند يادگيري فردي و گروهي ياري ميدهد .کتاب حاضر دربردارنده سواالت
چهارگزينهاي ،دوگزينهاي ،تشريحي و جاي خالي است که بر مبناي محتواي شناختي کتاب درسي
تأليف شدهاند .اين اثر با هدف تقويت دانستهها ،رفع نقاط ضعف ،آموزش گام به گام و برانگيختن
حس کنجکاوي دانشآموزان تدوين شده است.

 .598رمضاني،اكرم .بسته مديريت كالسي :كاربرگ تاريخ ادبيات ايران و جهان 2
(سوم علوم انساني) .تهران :مرآت 50 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :يکي از راههاي فراگير تقويت آموختهها تمرين و بهرهگيري از پرسشهاي متنوع است.
اين کتاب دربردارنده سواالت گوناگون چهارگزينهاي ،دوگزينهاي ،تشريحي و جاي خالي است که
براي دانشآموز فرصت دقت و ريزبيني در دادههاي علمي و تثبيت آنها در ذهن را فراهم ميآورد.
کتاب با هدف رفع نقاط ضعف ،تقويت نقاط قوت ،فعاليتهاي مستمر و جلوگيري از انباشته شدن
مطالب نگاشته شده است.

 .599عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كاربرگ زبان فارسي  .1تهران :مرآت،1393 ،
 50ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :استفاده از ابزارهاي کمکآموزشي قدرت تمرکز و دقت نظر فراگيران را افزايش ميدهد.
کتاب حاضر مجموعهاي از پرسشهاي متنوع با الگوهاي چهارگزينهاي ،جاي خالي ،کوتاهپاسخ و..
است که با هدف افزايش قدرت تحليل و درک مطلب تدوين شده است .چينش پرسشها از سطح
آسان به دشوار بوده و نگارنده با تأکيد بر تمرين و ممارست تدريجي و طراحي آزمونهاي فصلي
سعي در تسهيل آموزش داشته است.
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 .600اميدمهر ،آزاده /همايونفر ،سعيد .بكتا :كاربرگ زبان فارسي ( 1اول دبيرستان).
تهران :مبتكران 46 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آزمونها ،تمرينها ،پرسشها
چكيده :کاربرگ ذهن دانشآموزان را در رويارويي با مطالب تازه اداره ميکند و به فعاليتهاي آنها
نظم ميبخشد .کتاب پيش رو حاوي پرسشهاي متنوع براي باال بردن سطح دقت دانشآموز و
افزايش قدرت تمرکز و درک مطلب است .سواالت به تناسب تکتک اهداف جزئي و کلي درس
تهيه شدهاند و مجموع آنها کل محتواي درس را در بر دارد .اثر حاضر با هدف ارزشيابي دانستههاي
دانشآموز و امکان تعمقبخشي به يافتهها تدوين شدهاست.

 .601عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كاربرگ زبان فارسي .2تهران :مرآت،1393 ،
 46ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،آزمونها
چكيده :يکي از روشهاي تثبيت ،ياددهي و تثبيت فرايند يادگيري ،ارزيابي و تمرينبالفاصله
بعد از درس است .کاربرگ پيش رو فرصتي براي دانشآموزان فراهم ميآورد تا ضمن ارزيابي
آموختههاي خود ،قدرت تمرکز و دقت نظر خود را افزايش دهند و در پاسخگويي به انواع سواالت
(تستي ،تشريحي ،چهارگزينهاي ،کوتاهپاسخ و )...مهارت کسب کنند.

 .602شكري ،زهرا .بكتا :كاربرگ زبان فارسي ( 2دوم رياضي و تجربي) .تهران:
مبتكران 48 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمونها ،تمرينها ،پرسشها
ي در فرايند آموزش را با طرح
چكيده :کاربرگها ابزار سنجشياند كه رسيدن به اهداف يادگير 
پرسشهاي مناسب و هدفمند تسهيل ميکنند .در طراحي سواالت اين جزوه آموزشي اهداف
جزئي هر درس مد نظر بوده و هر پرسش براي تقويت قوه تشخيص و درک مطلب و تميز دادن
پاسخهاي صحيح ،کاربردي خواهد بود .همچنين سواالت بهطور غيرمستقيم محتواي درسي کتاب
را به فراگيران منتقل ميکنند.
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 .603سبحاني ،احمد .بسته مديريت كالسي :كاربرگ زبان فارسي  .3تهران :مرآت،1393 ،
 42ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :از راه تمرين ميتوان نکتههاي کليدي و مطالب مهم هر درس را به راحتي به خاطر
سپرد .کتاب حاضر در بردارنده سواالت متنوعي با الگوهاي چهارگزينهاي ،دوگزينهاي و ..است
که بر اساس مطالب و فعاليتهاي کتاب درسي تدوين شده است .اين مجموعه با هدف تقويت
دانستههاي کالسي ،رفع نقاط ضعف و اشتباهات رايج ،جلوگيري از انباشتگي مطالب کتاب درسي
و تقويت کنجکاوي دانشآموزان تأليف شده است.

 .604علفيان ،پروانه .بسته مديريت كالسي :كاربرگ زبان فارسي ( 3سوم علوم انساني).
تهران :مرآت 54 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها
چكيده :ممارست در يادگيري و مرور مطالب مسيري مفيد براي تثبيت يادگرفتهها و تقويت
دانشاست .کتاب حاضر دربردارنده سواالت گوناگون چهارگزينهاي ،درست يا نادرست ،تشريحي و
جاي خالي است که با هدف تقويت تمرکز فراگيران ،جلوگيري از انباشته شدن مطالب درسي و حل
نقاط ضعف آنان تأليف شده است.

 .605اسماعيلي ،رضا .كتاب آخر ادبيات فارسي .تهران :مهرو ماه نو 292 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :درسنامه ،تمرينها ،آزمونها
چكيده :ارزيابي ميزان آمادگي و تسلط بر آموختههاي کالسي با انجام آزمونهاي جامع و مطالعه
کامل مواد درسي ميسر ميگردد .مجموعه پيش رو حاوي همه مطالب کتابهاي درسي ادبيات در
مقطع دبيرستان است .درسنکتهها و مطالب مربوط به آرايههاي ادبي ،تاريخ ادبيات ،واژگان و امال
و تناسبهاي معنايي به تفکيک در فصول جداگانه به همراه پرسشهاي چهارگزينهاي و پاسخنامه
کليدي آمده است .بخش ديگر کتاب حاوي آزمونهاي جامع براي جمعبندي دروس است.
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 .606عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين ادبيات فارسي .1تهران:
مرآت 184 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آزمونها ،درس
چكيده :کتاب کار و تمرين از پيش دانستهها و پيشآموختههاي دانشآموز به عنوان پلي براي
ساخت دانش جديد بهره ميگيرد .کارافزار پيش رو مجموعهاي از پرسشهاي متنوع را براي فراهم
آوردن زمينههاي يادگيري پربازده ارائه ميدهد .چينش پرسشها از سطوح آسان به دشوار بوده و
مطالب و سواالت در کنار انواع ارزشيابي ،مهارت تفکر خالق و واگرا را در دانشآموز تقويت ميکند.

 .607عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين ادبيات فارسي .2تهران:
مرآت 188 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمونها ،درس ،تمرينها
چكيده :در تأليف اين كتاب به رعايت ارتباط طولي ميان مطالب (بيان تمرين و فعاليتها بر مبناي
دانستههاي دانشآموز از سالهاي گذشته) توجه شده است .پرسشهاي آن بر پايه توجه به انواع
ارزشيابي ،با تکيه بر اهداف آموزشي تدوين شده است .سواالت از سطح آسان به دشوار چينش
شدهاند و متناسب با روش آموزش فردي و گروهياند.

 .608سبحاني ،احمد .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين ادبيات فارسي  .3تهران:
مرآت 152 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،آزمونها
چكيده :در انجام تمرينها و فعاليتهاي کمک درسي اين فرصت براي دانشآموزان بوجود ميآيد
که ضعفهاي آموزشي خود را تقويت کنند و بر نقاط قوت خود بيفزايند .کتاب کار پيش رو حاوي
مجموعه سواالت چهارگزينهاي است که از نکات مفاهيم کليدي کتاب درسي استخراج و تدوين
شده است .اين سواالت دانشآموزان را براي آزمونهاي دورهاي و جمعبندي کالسي آماده ميکنند.
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 .609عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين زبان فارسي .2تهران :مرآت،
 160 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمونها ،درس
مختلف حيطه
چكيده :کتاب کار و تمرين از طريق ارائه تمرينهاي متنوع و متناسب با سطوح
ِ
محتوايي و شناختي ،به تعمق يادگيري و تقويت آموختههاي دانشآموزان کمک ميکند .مجموعه
گوناگون سواالت به گونهاي تنظيم شدهاند که گزينش آنها به اقتضاي زمان و شيوه مطالعه فردي
هر يک از دانشآموزان امکانپذير است .در اين اثر عالوه بر پرسشهاي چندگزينهاي ،کاملکردني،
کوتاه پاسخ و ..آزمونهاي فصلي براي ممارست تدريجي نيز گنجانده شده است.

 .610سبحاني ،احمد .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين زبان فارسي .3تهران :مرآت،
 136 ،1393ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آزمونها ،درس
چكيده :تمرين محتوايي متنوع و حداکثري است که در قالب تکليف و فعاليت فرايند يادگيري
دانشآموز را در بيرون از کالس توسعه ميدهد .اين کتاب دربردارنده سوالهاي چهارگزينهاي
متناسب با سطوح محتوايي و شناختي درس است که به صورت آزمونهاي طبقهبندي شده تدوين
شده است .همچنين در بخشي از کتاب نمونه سواالت امتحان نهايي براي آشنايي مخاطب با
سواالت غير تستي فراهم آمده است.

 .611عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كتاب معلم ادبيات فارسي .1تهران :مرآت،1393،
 240ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس ،پاسخها
چكيده :کتاب معلم با ارائه برنامه درسي منظم به دبيران کمک ميکند تا به اهداف از پيش قصد
شده هر درس دست يابند .اين اثر دربردارنده پاسخهاي تشريحي و کوتاه از تمرينهاي کتاب درسي
و نيز فعاليتهاي کتاب کار و تمرين و کاربرگ است .در ابتداي هر فصل اهداف آموزشي درس و
جدول ارتباط اين اهداف با محتواي کاربرگ و کتاب کار و تمرين درج شده است.
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 .612عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كتاب معلم ادبيات فارسي .2تهران :مرآت،1393،
 248ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس ،پاسخها
چكيده :کتاب معلم ضمن کمک به تحقق اهداف کتابهاي درسي ،به معلم اين امکان را ميدهد
که براي تدريس خود برنامهريزي دقيقتري داشته باشد .در فصول آن بعد از تبيين اهداف آموزشي
هر درس ،پاسخهاي سواالت درسي و کتاب کاربرگ و کار و تمرين ارائه شده است .کتاب با هدف
تقويت جنبههاي گوناگون مهارت زباني و ادبي ،ايجاد زمينههاي مناسب التذاذ ادبي و تأکيد بر
مفاهيم و نکات اصلي درس تدوين شده است.

 .613سبحاني ،احمد .بسته مديريت كالسي :كتاب معلم ادبيات فارسي .3تهران :مرآت،1393،
 200ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس ،پاسخها
چكيده :برنامهمحوري به جاي کتابمحوري و توليد بسته آموزشي مبتني بر برنامه درسي با
رعايت اصول معلممحوري ميتواند تحولي در فرايند آموزش باشد .در اين مجموعه براي جلوگيري
از چندبرنامگي معلم ،اهداف کتاب درسي تشريح شدهاند و در ادامه ،پاسخ تشريحي يا کوتاه براي
پرسشهاي کتاب کار و تمرين و کاربرگ همراه با توضيحاتي در باب سطح دشواري آنها ارائه
شده است.

 .614عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كتاب معلم زبان فارسي .1تهران :مرآت،1393 ،
 192ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس ،پاسخها ،دستور زبان
چكيده :تدريس کامل و موفق نيازمند برنامهريزي دقيق همراه با دانشي در حال گسترش است.
در اين کتاب در کنار اهداف جزئي و کلي هر درس ،درجه دشواري سواالت کاربرگ و کتاب کار
و تمرين مشخص شده که بر اساس آن معلم ميتواند ميزان توانمندي دانشآموزان کالس و
تفاوتهاي فردي آنها را دريافته و بر مبناي آن به گزينش سواالت و فعاليتها دست بزند.
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 .615عبادتي ،شهناز .بسته مديريت كالسي :كتاب معلم زبان فارسي .2تهران :مرآت،1393 ،
 184ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس ،پاسخها
چكيده :مخاطب بيواسطه اثر پيش رو معلم است .در اين کتاب عالوه بر پاسخ پرسشهاي کتاب
کار و تمرين و کاربرگ ،جدولهايي در بخشهاي ابتدايي هر فصل تدوين شده که اهداف هر درس
را در شماي کلي و با اشاره به پرسشها مشخص ميکند.

 .616سبحاني ،احمد .بسته مديريت كالسي :كتاب معلم زبان فارسي .3تهران :مرآت،1393 ،
 184ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،درس ،پاسخها
چكيده :فرايند تدريس نيازمند برنامهاي براي پشتيباني از اهداف درس و روش تدريس معلم
است .در اين کتاب پاسخ سواالت و راهحلهاي پيشنهادي براي حل مسائل کاربرگ و کتاب کار
و تمرين آمده است .همچنين اهداف آموزشي هر درس و جدول تطبيق اين اهداف با فصلهاي
کتاب مشخص شده است.

 .617غالميماياني ،ابوالقاسم .نويسندگي .كرج :ملرد 244 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :آموزش نگارش ،سبکهاي نگارش
چكيده :آنچه در نوشتار بايسته است ،سادهنويسي ،رواننويسي و از همه مهمتر درستنويسي است.
کتاب پيش رو حاوي اطالعاتي در باب آيين نگارش نامههاي اداري ،گزارشنويسي و چکيدهنويسي
است .نگارنده در ابتداي کتاب توضيحاتي کلي در زمينه گونههاي زبان فارسي و واژگان آن،
دستور فارسي و شيوه استفاده از عالئم نگارشي ارائه کرده است .در اين اثر همچنين نمونههايي از
تشکرنامه ،تقاضانامه ،دعوتنامه و ..براي مثال درج شده است.
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 .618زير نظر شوراي ويراستاران .كتاب اول :گاهنامه تخصصي ويرايش :ويراستار(مقاالت و
گفتو گوهايي در عرص ه ويرايش) .تهران :شركت انتشارات فني ايران 106 ،1392 ،ص،
وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :ويراستاری ،نشر ،مقالهها
چكيده :صنعت ويرايش و صنف ويراستار نيز مانند هر حرفه ديگري نيازمند آن است که به رسميت
شناخته شود و از حقوق صنفي و مادي و معنوي خود برخوردار گردد .گاهنامه حاضر مشتمل بر
مقالههايي در باب معرفي ويراستار و ديدگاه پيشکسوتان اين عرصه ،مطالب آموزشي ويرايش ،طرح
و تدوين ضوابط ويرايش ،انواع ويرايش و نقد آثار از جنبه ويرايش است.

.619زركنده،بتول .همهجايايرانسرايمناست.تهران:رامانسخن184،1393،ص،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :ادبيات بينالملل ،شعر ،مليگرايي
چكيده :يکي از غنيترين و پرچالشترين مضامين و موضوعات در آثار نظم و نثر همه فرهنگها
و گويشها ،مفهوم وطن است .نگارنده در اين اثر ،با نگاهي به آثار برجسته کهن تا معاصر ايران
و جهان کوشيده است ،مجموعهاي از وطننامههاي ادبيات فارسي و نيز ادبيات ديگر ملل را ارائه
دهد .در کنار هر شعر ،اطالعات مختصري راجع به شاعر و سبک سرايش وي نيز درج شده است.
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کتابهای مرجع

 .620جارلبرت ،مارتين .كتاب مرجع :دانشنامه دنياي دانش(ج .)1فواد والي[ ...ودیگران].
تهران :پيام آزادي 956 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرةالمعارفها ،زيستشناسي ،جانورشناسي
چكيده :امروزه به دليل گسترش روزافزون فناوري و دانشهاي بشري و نيز کمبود فرصت مطالعه،
گرايش و نياز به دانشنامهها در ميان اقشار گوناگون رو به افزايش است .مجموعه حاضر با زبان و متن
ي شده در اختيار عالقهمندان
ساده و در قالب تصاوير ،مطالب گوناگون علمي را به صورت طبقهبند 
قرار ميدهد .اين کتاب که دربردارنده اطالعات دسته اول در شاخههاي مختلف جانورشناسي است،
براي اغلب گروههاي سني مناسب بوده ،داراي واژهنامهاي در پايان کتاب است .اين اثر جلد اول از
يک مجموعه دو جلدي است.
 .621جارلبرت ،مارتين .كتاب مرجع :دانشنامه دنياي دانش(ج .)2فواد والي[ ...ودیگران].
تهران :پيام آزادي 956 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرةالمعارفها ،تکنولوژي ،فيزيک ،نجوم ،آناتومي انسان
چكيده :دانشنامهها عالوه بر گستردگي و جامعيت اطالعات ،ساختاري خالصهگونه و مخاطبپسند
دارند .کتاب حاضر با هدف آشنايي مخاطبان عمومي با موضوعات علمي در شاخههاي ستارهشناسي،
زيستشناسي بدن انسان ،علوم کاربردي و ..تدوين شده است .زبان اثر ساده و بيان آن متناسب با
همه گروههاي سني است .هر بخش دربردارنده تصاويري رنگي است که بنا به موضوع از بخشي
ديگر تفکيک شده است .کتاب پيش رو جلد دوم از يک مجموعه دوجلدي است.
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کشاورزی

بنيا ،كيوان[...وديگران].انسانومنابعمحدودآب.مشهد140،1393،59:ص،رحلي
.622نجي 
گرايش :امور زراعي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :منابع آبي ،بهرهوري
چكيده :دسترسي به آب سالم و شيرين يکي از شاخصهاي مهم در دستهبندي کشورهاي عقبمانده
و پيشرفته است .کتاب پيش رو دربردارنده مباحثي در باب منابع آب شيرين ،مشکالت تأمين آب
و راهکارهاي مصرف بهينه است .نگارنده سعي دارد با ترويج تفکر مديريت پيوسته و حوض ه آب
و اطالعرساني در اين زمينه ،جامعهرا در رسيدن به توسعه پايدار و بهرهوري مناسب ياري کند.

.623كريميدستگردي،اكبر.پرندگانسخنگو.اصفهان:نقشنگين/كهندژ56،1393،ص،رقعي
گرايش :امور دامي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :جانورشناسي ،پرندگان ،نگهداري
چكيده :پرندگاني چون طوطي ،مرغ مينا ،کاکادو و کاسکو پرندگانياند که سالهاي سال در خدمت
انسانها بودهاند و در تقليد صدا و سخنگويي مهارت دارند .اين اثر دربردارنده معرفي انواع پرندگان
سخنگو ،شناخت محل زندگي ،نوع غذا ،بهداشت ،بيماريها و نوع رفتارهاي آنها است .همچنين
بهترين روشهاي نگهداري از اين پرندهها نيز تشريح شده است.
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 .624كريم زاده ،حسين .پرورش زنبور عسل .تهران :کتاب ابرار /موسسه فرهنگي هنري سيب
سرخ نيکان 272 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :امور دامي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :زنبورداري ،منابع طبيعي
چكيده :اگر چه زنبورداري در ايران از سابقه طوالني برخوردار است ،هنوز برخي مسائل اوليه آن ناديده
گرفته ميشود .در اين کتاب عالوه بر شرح مختصري از تاريخچه پرورش زنبور عسل و زنبورداري در
ايران و ديگر کشورها ،ساختمان بدن زنبور عسل ،ساختمان کندو ،لوازم مورد نياز زنبورداري و اصول
علمي و عملي پرورش و نگهداري اين حشره شرح داده شده است.

 .625هسايون ،دي.جي .راهنماي نگهداري گياهان آپارتماني .محمدرضا داهي .تهران :فني
ايران 240 ،1393 ،ص ،رحلي
گرايش :امور باغباني
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،كارشناس پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :گياهان آپارتماني ،پرورش گياهان
چكيده :کتاب پيش رو حاوي اطالعات کاملي از  250نوع گياه آپارتماني موجود در ايران در اختيار
خواننده قرار ميدهد .اطالعاتي مانند ميزان نور مورد نياز ،ميزان رطوبت محيط ،آفتهاي گياه،
روشهاي مبارزه با آفتها ،شيوه آبياري و ..اطالعاتي است که درباره هر گياه درج شده است .کتاب
حاوي عکسهاي رنگي از گياهان و نام انگليسي آنها و واژهنامه پاياني است.

 .626بولوند ،يوستا .صنعت شير .فرهاد فرهنودي .تهران :شباهنگ 728 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :صنايع غذايي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :دستنامهها ،صنايع لبني ،صنايع خوراکي ،دامي
چكيده :بر اساس آمارهاي داخلي ،ايران در رتبه پنجم توليد شير آسيا قرار دارد .اثر پيش رو به
طور فراگير به همه جنبههاي صنعت لبنيات پرداخته و اطالعات تخصصي در اين زمينه را همراه
با شکلهاي رنگي به مخاطبان عرضه کرده است .نگارنده بعد از ذکر مقدمهاي بر توليد شير ،طرز
کار دستگاههاي جمعآوري اين فراورده لبني ،مراحل سمزدايي و پاستوريزاسيون و روشهاي توليد
ديگر فراوردهها را شرح ميدهد.
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 .627اميدي ،اميرحسين[ ...ودیگران] .گلرنگ خواص ،انواع ،ارقام ،توليد و فراوري .تهران:
دانش نگار 128 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :امور باغباني
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :زراعت ،گياهان صنعتي ،آموزش
چكيده :گياه گلرنگ به دليل گلبرگهاي رنگين خود در فراوري مواد غذايي همواره مورد توجه بوده
است .کتاب حاضر به معرفي اين گياه و تشريح جايگاه و اهميت آن در توليدات کشاورزي اختصاص
دارد .در پايان هر فصل نمونه پرسشهايي براي ارزشيابي آموختهها و برانگيختن فراگيران براي
يادگيري بيشتر طراحي شده است .عالوه بر آن ،شکلهاي رنگي هر بخش به درک بهتر مطالب
کتاب کمک ميکند.
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مدیریت خانواده

 .628كاب ،ويكي .آزمايشهاي علميخوردني(جلد .)1شهال انتظاريان.تهران:چكه،1393،
 204ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آزمايشها ،آموزش نوجوانان ،خوراکيها
چكيده :غذاها از مواد طبيعي و فرايندهاي شيميايي آنها بوجود ميآيند و درک فرايند پختن
خوراکيها نيازمند آزمايشهاي عملي است .در کتاب پيش رو از مواد خوراکي و فرايند آشپزي براي
آموختن علم زيستشناسي و شيمي و علوم مرتبط استفاده شده است .در هر بخش ،طي يک يا
چند آزمايش ،فرايندهاي گرمادهي ،اختالط مواد ،فعل و انفعاالت شيميايي و طبيعي در مواد غذايي
بررسي و تشريح شده است .هر آزمايش مقدمه کوتاهي دارد و پرسشي طرح ميکند که ميتوان با
انجام آزمايش به آن پاسخ داد.
 .629گنجي ،محمد .خانواده متعالي :آسيبشناسيخانواده .تهران :سخنوران 160،1392،ص،
جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :جامعهشناسي ،خانوادهدرماني ،جنبههاي مذهبي ،آموزش
چكيده :بدون ترديد در طول تاريخ بشر نهاد خانواده به عنوان يکي از نخستين و مهمترين نهادهاي
اجتماعي ،نقش اساسي در زندگي و پيشرفت انسان در ابعاد گوناگون فردي و اجتماعي ايفا کرده
است .در اثر پيش رو مهمترين آسيبهاي خانواده بر مبناي رويکردهاي نظري پيرامون تحوالت
خانواده در ايران تشريح شده است و ويژگيهاي خانواده در مرحله انتقالي تحوالت خانواده با ارائه
مهمترين رويکردهاي نظري مربوط به آن تحليلشده است .در بخشي از اين نوشتار همچنين تاثير
مدرنيته بر خانواده و عوامل بروز خشنونت در خانواده نيز بررسي شده است.
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 .630رشيدي ،فرنگيس .آسيبشناسي روابط درون خانواده .تهران :وانيا 234 ،1393 ،ص،
وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :روانشناسي خانواده ،ارتباطات خانوادگي ،خانوادهدرماني
چكيده :خانواده اولين محيطي است که شخصيت کودک را شکل ميدهد و اين فضا در محيط
گستردهتري تحت عنوان فرهنگ جاي ميگيرد و به شدت از فرهنگ تاثير ميپذيرد .در کتاب
حاضر ماهيت روانشناختي خانواده با تاکيد بر اصول بهداشت روان و نيازهاي اين نهاد تشريح شده
است .در ادامه ،نمودهاي کژرفتاري ،رفتارهاي آسيبزا و روابط ناامن در خانواده و ميان اعضا بررسي
و تعريف شده است و پيامدها و تاثير هر رفتار و نيز روش حل معضالت تشريح و بررسي شده است.

 .631بهشتيپور ،محسن .آشنايي و خواستگاري .تهران :نگارش شرق 126،1393،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش خانواده ،ازدواج ،آداب و رسوم
چكيده :نگارنده در اين کتاب به موضوعاتي که بايد در جلسه خواستگاري مد نظر قرار بگيرد
اشاره کرده است .وي همچنين مسائل و مشکالتي که خانوادهها در جريان ازدواج جوانان به آن بر
ميخورند را تشريح کرده و راهکارهايي براي مديريت بهتر اين مشکالت ارائه کرده است.

 .632بهشتيپور ،محسن .آقا ،خانم ،دعوا بسه .تهران :نگارش شرق 114 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ازدواج ،روابط همسران
چكيده :تزلزل و فروپاشي خانواده از مشکالت اجتماعي رو به افزايش جوامع بشري امروز است.
در اين کتاب عوامل اختالف ميان همسران ،راهکارهاي عملي براي حل اختالفات و توصيههاي
روانشناختي و اصول مديريت رابطه همراه با اشارههايي به داستانهاي باليني تشريح شده است.
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 .633كاكيا ،ليدا  /بابايي ،زهرا .آموزش خانواده (هفت مفهوم بنيادي) .تهران :طلوع دانش،
 256 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :بهداشت رواني ،مهارتهاي زندگي ،روانشناسي
چكيده :امکانات عصر حاضر ،جامعه امروز را از جامعه ديروز جدا کرده و تغييرات بيشماري
در روشهاي تربيتي ايجاد کرده است .کتاب پيش رو با تکيه بر مفاهيم بنيادين پرورش جامعه
سالم نگارش يافته و روشهاي تغيير و اصالح رفتار ،اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده،
آسيبشناسي و عادتهاي نادرست در آموزش خانواده را شرح ميدهد و بررسي ميکند.

 .634بختياري ،ابوالفضل /مصدقينيك ،كبري .آموزش خانواده :راهبردهاي علمي و عملي
با رويكرد پژوهشي .تهران :آواي نور 224 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،روانشناسي تحولي ،خانوادهدرماني
چكيده :دو نهاد خانواده و مدرسه نقشي اساسي در تکوين شخصيت کودکان و نوجوانان دارند و
بايد بين روشها و منشهاي ايندو همسويي و هماهنگي وجود داشته باشد .در اين کتاب سعي
شده روشها و فنون بهبود رفتار والدين و فرزندان تحت عنوان «آموزش خانواده» بررسي و تحليل
شود .در بخشهاي کتاب پيشينه و سير تاريخي شکلگيري اين مفهوم در ايران و جهان و تحقيقات
انجامگرفته و منابع معتبر در اين زمينه تشريح شده است.

 .635مجتبي  ،نيازي .آموزش کودکان بيشفعال و کم توجه( :راهنماي عملي والدين،
معلمان و مشاوران) .اصفهان :نوشته 208 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :بيشفعالي ،توانبخشي ،اختاللها
چكيده :کودکان بيشفعال و کمتوجه بيشتر از همساالن خود نياز به مراقبت و نظارت دارند .اثر
پيش رو حاوي توصيههاي کاربردي و علمي براي والدين و معلمان اين دسته از کودکان است.
نگارنده ضمن شرح تاريخچه و تعاريف اين حوزه ،عالئم باليني و نحوه تشخيص اين اختالل را
بيان ميکند .وي در ادامه ،رويکردهاي درماني ،داروهاي موثر ،توصيهها و رفتارهاي مناسب معلمان
و والدين را تبيين ميکند.
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 .636رزاقي ،رضا .آموزش موضوعات جنسي .تهران :دانژه 214 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،كارشناس
كلمات كليدي :روانشناسي نوجوانان ،ارتباطات بينفردي ،رفتار جنسي
چكيده :در مسير رشد و تحول انسان ،کودکان و نوجوانان نيازمند محيطي مناسب براي رشد جنبههاي
مختلف شخصيتياند .اثر حاضر حاوي راهبردهاي علمي و روانشناختي براي درک بهتر و آموزش
صحيح موضوعات جنسي نوجوانان است .نگارنده پس از درج اهميت و ضرورت برنامههاي آموزشي
و بررسي نظريههاي مرتبط ،چالشهاي جنسي نوجوانان و ارتباطات گروهي آنان را بررسي کرده و
توصيههاي مرتبط با سالمت جنسي را توضيح داده است.

 .637سهيليراد ،ليال .آنچه دختران بايد بدانند .قم :بزم قلم 80 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،روابط اجتماعي ،بلوغ
چكيده :توجه به رشد نوجوانان ،بهويژه دختران که زنان جامعه فردا و مادران آينده اين سرزميناند،
يکي از پراهميتترين جنبههاي تربيتي است .در کتاب پيش رو ،توصيهها و مشاورههايي درباره
دوران رشد دختران و تحوالت جسمي و روحي آنها و نيز راهکارهايي براي مديريت مشکالت اين
دوره ارائه شده است.

 .638سالمتي ،پيمان .آنچه الزم است هر بيمار از بيماري خود بداند :بيماري قند .تهران:
تيمورزاده /طبيب 84 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ديابت ،رژيم غذايي ،تغذيه
چكيده :در اين کتاب ماهيت بيماري ديابت و چگونگي بوجود آمدن آن ،انواع آن و عوارض هر
نوع ديابت بهطور مختصر شرح داده شده است .در کتاب همچنين راهکارهايي براي داشتن رژيم
ت از اين دسته
غذايي بهتر و کنترل بيماري قند و نيز مسائل بهداشتي و نکتههايي براي مراقب 
بيماران ارائه گرديده است.
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 .639طاهرآبادي ،ميثم .سبك زندگي ( :)8انفاق و بخشش .قم :نداي ملکوت72 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :انفاق ،فضايل اخالقي ،اخالق اسالمي
چكيده :يکي از معارف حياتبخش قرآن ،مسئله انفاق است که از يک سو راهکاري براي برطرف
کردن فاصله طبقاتي ميان مردم ،و از ديگر سو ،دستورالعملي براي خودسازي است .در اين کتاب
سفارشهاي ديني درباره اهميت اخالقي بخشش ،آداب و آثار آن و موانع و پيامدهاي آن در اجتماع
بررسي شده است.

 .640طاهرآبادي ،ميثم .سبك زندگي ( :)4احترام به والدين .قم :نداي ملکوت92 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش خانواده ،اسالم ،قرآن
چكيده :رکن و محور اصلي و اساسي هر خانوادهاي والدين آن خانوادهاند که سکان مديريت و
هدايت را در آن خانواده در دست گرفتهاند و امور مربوط به خانه را رهبري ميکنند .در اين اثر ارزش
و جايگاه والدين در باورهاي اسالمي ،شايستهترين نوع رفتار با کودکان و والدين و لزوم احترام
متقابل در خانواده با توجه به باورهاي اسالمي بازگو شده است.

 .641عبدالصمدي ،محمد .اخالق ديني يا فضائل فراموششده در مناسبات اقتصادي.
تهران :آرمان رشد 728 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :اقتصاد اسالمي ،کسبوکار ،نظامهاي اقتصادي
چكيده :کتاب پيش رو مجموعهاي است از مسئلههاي شرعي در باب کسبوکار که به زبان
ساده و بياني روان تدوين و نگارش يافته است .قالب اثر پژوهشي است و ذيل هر عنوان و مسئله،
توضيحات و احکام فقهي آن بيان شده است.
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 .642طاهرآبادي ،ميثم .سبك زندگي ( :)1ازدواج .قم :نداي ملکوت 48 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ازدواج ،وقايع حيات ،احوال شخصيه ،اسالم
چكيده :داشتن همراه و مونس از سرآغاز خلقت و آفرينش براي انسان همچون موهبتي بوده تا در
کنار او به آرامش برسد .در اين اثر موضوعاتي از قبيل جايگاه و اهميت سنت ازدواج ،آثار و اهداف
آن و موانع و عواملي که باعث به تاخير افتادن ازدواج ميشود بررسي شده است.

 .643بيوكزاده ،صبا .ازدواج به سبك ايراني :دانستنيهايي درباره پيوند زناشويي.
تهران :باد 250 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مشاوره خانواده ،روانشناسي ارتباطات ،رفتار جنسي
چكيده :کتاب پيش رو دانشنامه کوچکي است که به پرسشهاي ذهني زوجهاي جوان ايراني
براي آغاز زناشويي پاسخ ميدهد .مطالب کتاب با زباني ساده و قابل فهم و کاربردي بيان شده و بر
اساس راهکارهاي روانشناختي و اصول خانوادهدرماني نگاشته شده است .در کتاب همچنين حقوق
و مسائل فقهي روابط زناشويي با توجه به قوانين اسالمي تشريح شده است.

 .644طاهرآبادي ،ميثم /احمدي ،عليرضا .سبك زندگي ( :)10اشتغال و كارآفريني .قم :نداي
ملکوت 84 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :اقتصاد اسالمي ،کسبوکار ،نظامهاي اقتصادي
چكيده :اقتصاد يکي از مقولههاي اصلي هر جامعه است که متناسب با فرهنگ و آيين موجود در
آن شکل ميگيرد و کارکرد مشخصي دارد .در اين کتاب محموعه باورها و سفارشهاي ديني در
باب کار و تالش ،اخالق تجارت ،کارآفريني و صداقت در معامله ،اشتغال و اهميت آن در اسالم با
ذکر شواهدي از متون اسالمي بازگو شده است.
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 .645بهشتيپور ،محسن .اصول کلي تربيت فرزند :الگوي کودک .تهران :نگارش شرق،
 78 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش والدين ،روانشناسي خانواده ،روابط اوليا و فرزندان
چكيده :داشتن تربيت مناسب فقط در خوب بودن پدر و مادر خالصه نميشود ،بلکه نظارتدر
تعاملهاي فرزندان و آگاهي از واکنشهاي مناسب در موقعيتهاي مختلف نيز از ديگر عوامل مهم
و موثر در پرورش کودکان است .در اين کتاب نقش تربيتي والدين با ارائه الگوي درست رفتاري و
توصيههاي روانشناختي در باب واکنشهاي صحيح اوليا تشريح شده است.

 .646بهشتيپور ،محسن .اصول کلي تربيت فرزند :بچه بيتربيت .تهران :نگارش شرق،
 156 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش والدين ،روانشناسي کودکان ،آموزش خانواده
چكيده :وظايف و مراقبتهاي والدين در قبال فرزندان بسته به زمانهاي رشد تغيير ميکند .کتاب
پيش رو به بحث شناخت و اصالح عادتهاي بد در کودکان اختصاص دارد .نگارنده راهکارهاي
تجربي و عملي براي پيشگيري و درمان رفتارهاي نامناسب و واکنش درست والدين در مقابل آنها
را ذکر کرده است.

 .647بهشتي پور ،محسن .اصول کلي تربيت فرزند :نقش والدين .تهران :نگارش شرق،
 144 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان ،روابط اوليا و فرزندان ،آموزش خانواده
چكيده :نخستين دنيايي که کودکان ما با آن آشنا ميشوند ،محيط خانواده است؛ يعني همانجايي
که ميآموزند چه رفتاري در موقعيتهاي مختلف داشته باشند .در اين کتاب مهارتهاي موثر
در تربيت فرزندان و ارتباط والدين و کودک آموزش داده شده است .نحوه رفتار والدين درباره
موضوعاتي چون پول توجيبي ،تکاليف مدرسه ،بازيهاي رايانهاي ،مهارتاجتماعي و ..از موضوعاتي
است که در کتاب به آنها اشاره شده است.
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 .648عقيلي ،محمد .خانواده متعالي :اقتصاد خانواده با تاكيد بر آموزههاي اسالم .تهران:
سخنوران 80 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مديريت مالي ،خانوادهدرماني ،جنبههاي مذهبي ،آموزش
چكيده :اقتصاد خانواده بر دو جنبه مديريت درآمد از طريق کسب روزي حالل و مديريت هزينهها
از طريق دستيابي به الگوي مصرف صحيح استوار است .نگارنده بر آن بوده تا ماهيت اقتصاد و
رفاه خانواده و اصول آن را از منظر دين اسالم تشريح و بازگو کند .بخشهاي اين کتاب حاوي
اطالعاتي راجع به روشهاي ناصحيح مصرف منابع مالي خانواده و راهکارهاي عملي براي رفع
اين مشکالت است.

 .649هندرسون ،كارال .اوقاتفراغت .حسين پورسلطانيزندي[ ...ودیگران] .تهران :ورزش،
 288 ،1393ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تفريح ،مهارتهاي زندگي
چكيده :با توسعه انواع تکنولوژي و جايگزيني آن به جاي نيروي انساني عم ً
ال فرصت بيشتري براي
استفاده از اوقات فراغت بوجود آمده است .کتاب حاضر پژوهشي در باب اوقات فراغت ،تعريف آن و
کاربرد آن در زندگي اجتماعي و رواني انسانها است .در بخشهاي گوناگون کتاب سير تاريخي مفهوم
فراغت ،چگونگي تأثير آن بر عناصر مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،بهداشت و ..تشريح شده است.

 .650صاحبي ،علي .بخوان بشنو زندگي كن(مهارتهاي نهگانه زندگي) .تهران :آرمان
رشد 208 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي مثبتگرا ،مهارتهاي زندگي ،کاميابي
چكيده :بسياري از ما به دليل ضعفها و شکستهاي خود ،دوستان يا اطرافيان خود را سرزنش
ميکنيم .اثر حاضر حاوي راهکارها و توصيههاي علمي است که مهارت ايجاد تغيير در رفتارهاي
نامطلوب را که وابسته به احساسات و نحوه تفکر ماست تقويت ميکند .فنون توصيه شده در کتاب با
زبان ساده و قابل فهم بيان شده است.
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 .651نعمتي پيرعلي ،دلآرا  /كاردواني ،راحله .بهترين همسر :واکاوي ارزشهاي جنسيتي
زن در ديدگاه مکملي اسالم .قم :نداي ملکوت 264 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :حقوق زنان ،حقوق خانواده ،اسالم
چكيده :در پژوهش حاضر سعي بر آن بوده که با کاوش در منابع اسالمي (قرآن کريم و متون
روايي معتبر شيعي) ،ضمن اشاره به ديدگاه اسالم درباره ارزشهاي انساني و فراجنسيتي زن و مرد،
ارزشهاي مختص به زن استخراج گردد و نقشهاي جنسيتي مورد تاکيد براي زنان در خانواده
مشخص شود.

 .652خليليپويا ،حسن .پاك سازي فكر ،جسم و روان ..تهران :اطالع 180 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :اسالم ،بهداشت ،تغذيه
چكيده :صرف پرداختن به سالمت جسم بدون در نظر گرفتن نقش عقل و روان ،باعث انحراف
پاکسازي يا عدم پاکسازي کامل يا حتي ازدياد بيماري و مسموميت ميگردد .موضوع اين کتاب
معرفي و شناخت عوامل موثر در پاکسازي جامع و راهحلهاي آن با تأکيد بر متون مذهبي و قرآن
کريم است .موارد ذکر شده در کتاب بر پايه دانش و علوم تجربي است و در موارد لزوم به آيات
قرآن نيز ارجاع داده شده است.

 .653بهشتي پور ،محسن .پدر و مادر .تهران :نگارش شرق 72 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي خانواده ،آموزش خانواده ،روابط اوليا و فرزندان
چكيده :احترام به بزرگترها يکي از مولفههاي اصلي فرهنگ ايراني -اسالمي است که ريشههاي
آن در ذهنيت بسياري از مردم وجود دارد .در اين کتاب الگوهاي صحيح رفتار با والدين بر مبناي
حفظ ارزشها و فرهنگ ايراني بررسي و تبيين شده است .همچنين ،راهکارهاي عملي و توصيههاي
مختصر براي داشتن ارتباط محبتآميز با پدر و مادر نيز فهرست شده است.
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 .654اليوت ،سوزانجي .پسازجدايي:چگونهيكشكستعشقيمخربرابهبهترين
اتفاقزندگيبدلكنيم.حجت محسنيحقيقي ،طيبه موسوي .تهران :دانژه 232 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :روابط بين فردي ،روانشناسي ،احوال شخصيه ،وقايع حيات
چكيده :پشت سرگذاشتن يک رابطه قديمي و بازسازي يک زندگي جديد نيازمند مهارتهاي
کنترل هيجانها و عواطف است .در اين اثر انواع راههاي ممکن براي کنار آمدن با پديده طالق
و ديگر فقدانها توضيح داده شده و در آخر ،مناسبترين روشها براي غلبه بر رنجهاي جدايي با
داليلي استوار و روانشناختي بيان گرديده است .نگارنده بعد از روايت دشواريهاي زندگي خود،
چگونگي مواجهه با رنجهاي عاطفي و بازسازي زندگي جديد را توضيح ميدهد.

 .655نصيري ،بهروز .پسرم بالغ شده .تهران :سفير اردهال 148 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :نوجوانان ،رشد جسمي ،آموزش والدين و معلمان
چكيده :دوره بلوغ يکي از مهمترين ،حساسترين و در عين حال سرنوشتسازترين دورههاي زندگي
انسان به شمار ميرود و به نوعي ،انتقال از دوره کودکي به بزرگسالي است .نگارنده با تشريح مفهوم
کلي بلوغ و ويژگيهاي اين دوره ،نيازهاي نوجواني که اين دوره را طي ميکند و نيز تکاليف شرعي
وي را تبيين ميکند .در کتاب همچنين مشکالت و نگرانيهاي خاص اين دوره که به نوجوان و
خانواده بر ميگردد و نيز راهکارهاي پيشگيري يا حل آنها توضيح داده شده است.

 .656ريگبي ،كين .پيشگيري از اذيت و آزار دانشآموزان در مدارس(شيوههاي موثر
در كاهش اذيت و آزار دانشآموزان در مدارس با همياري والدين ،معلمان و مربيان).
پريچهر هيرادفر .تهران :فراروان 262 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :خشونت ،پرخاشگری ،روانشناسی کودک
چكيده :در این اثر روشهای تجربی و آزموده برای کاهش رفتارهای خشونتآمیز در مدارس و
بهبود روابط آنها ارائه شده است .نگارنده همچنین علل و عوامل بروز رفتارهای پرخاشگرانه و عوامل
تقویت ،کاهش یا کنترل هیجانات منفی را با ارائه نمونههای تجربی و بالینی بازگو و تشریح کرده
است.
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 .657دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با كمك كارول كامپفر از دانشگاه يوتا.
پيشگيري از اعتياد در خانواده راهنماي آموزشي .زهرا غالمي حيدرآبادي .تهران :آواي
نور 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :شناخت درماني ،رفتار ،مواد مخدر
چكيده :خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعي و عاطفي ،مهمترين نقش را در پيشگيري از ابتال به
سوء مصرف مواد مخدر دارد .کتاب پيش رو دربردارنده راهکارهاي علمي و روانکاوانه براي مقابله
با آسيبهاي اجتماعي خانواده ،بهويژه در حوزه اعتياد است .در مباحث کتاب مهارتهاي مورد نياز
براي رفتار با نوجوان و اصولي که موجب هماهنگي فرهنگي ميان خانواده و اجتماع ميگردد،
تشريح شده است.

 .658قاسمي ،صالح .جنگ جهاني جمعيت :بررسي توطئهها و سياستهاي جمعيت
در ايران و جهان .تهران :کتاب ابرار 384 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تنظيم خانواده ،کنترل جمعيت،آموزش خانواده
چكيده :بحث از جمعيت ،ازدياد ،کاهش يا کنترل آن در طول تاريخ و در عرصههاي عملي همواره
از جمله مباحث جدل برانگيز بوده و با سياستهاي هر دولت و حکومت مرتبط بوده است .در اين
کتاب وضعيت جمعيت حال حاضر در ايران و سياستهاي جمعيتي دولتها و نظامهاي بينالمللي
در قبال کشورها بررسي و تشريح شده است .در ادامه ،بحرانهاي حاصل از کمبود جمعيت و
راهحلهاي مناسب براي پشت سر گذاشتن آنها ارائه شده است.

ن بيسرپرست .تهران:
ي كودكا 
 .659رضايي ،فاطمه /الوند ،حميدرضا .چالشهاياساس 
آبرنگ 64 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :والدين ،مشاور،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :مددجويان ،کودکان آسيبديده اجتماعي ،پرسشها ،پاسخها
چكيده :کتاب پيش رو حاوي مجموعه سوالها و ابهامها و پاسخهايي است که طي تماسهاي
مکرر تلفني يا مکاتبهبا دفتر امور کودکان و نوجوانان انجام پذيرفته است .سوالها با توجه به قوانين
و مقررات جاري ،آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور و نظرات اداره کل حقوقي و تدوين قوانين
قوه قضائيه پاسخ داده شده است .مضمون سوالها در باب شرايط حقوق نگهداري از فرزندخواندهها
و کودکان بيسرپرست است.
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 .660برس سيلبرت ،ليندا /سيلبرت ،آلوين جي .راههاي تربيت بهتر كودكان و نوجوانان :چرا بچههاي
خوب نمرههاي بد ميگيرند .شقايق قندهاري .تهران :پنجره 192 ،1391 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي ،آموزش والدين و معلمان ،موفقيت تحصيلي
چكيده :وقتي بچهها نمرههاي بدي ميگيرند ،شايد به نظر برسد آنها به قدر کافي تالش نميکنند،
اما نمرههاي بد اغلب نشانه مشکالت ديگري است .اين کتاب راهنمايي براي والدين و مربيان
کودکاني است که عليرغم تالشهاي پيوسته ،عملکرد خوبي در مدرسه ندارند .فصلهاي کتاب
به معلمان و والدين کمک ميکند تا مهارتهاي رواني ،خودباوري و کنترل هيجانات منفي را در
کودکان افزايش دهند.

 .661بهشتيپور ،محسن .چگونه همسر خوبي باشيم؟.تهران :نگارش شرق 120 ،1393 ،ص،
خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش خانواده ،ازدواج ،روانشناسي
چكيده :کساني در روابط صميمانه خود موفقاند که از مهارتهاي ويژهاي چون گوش کردن،
توجه و ابراز محبت ،کنترل خشم و پرهيز از پيشداوري بهرهمند باشند .در اين کتاب راهکارها و
مهارتهاي ويژه براي داشتن ارتباط سالم با همسران به صورت خالصه تشريح شده است .در خالل
فصلها داستانهاي بسيار کوتاهي براي درک بهتر مفاهيم درج شده است.

 .662سهيليراد ،ليال .اصول خانهداري(جلد يك) :چگونه يك آشپزخانه تميز و زيبا داشته
باشيم؟ .قم :بزم قلم 240 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،خانهداري ،نگهداري
چكيده :آشپزخانه پاکيزه و پررونق نشاندهنده خانوادهاي صميمي و پر مهر و محبت است.
مجموعه پيش رو دستورالعملهايي براي آشپزي و تمرينکردن وسايل پخت و پز و آشپزخانه
است .همچنين نحوه استفاده و شستوشوي انواع ظروف غذاخوري و نيز موارد ايمني هنگام کار در
آشپزخانه در کتاب تشريح شده است .اثر حاضر جلد اول از اين مجموعه است.
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 .663ضرغامي ،محترم .چي بخوريم؟ چي نخوريم؟ .تهران :قدياني 160 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش ،تغذيه ،مهارتهاي زندگي
چكيده :داشتن رژيم غذايي مناسب نه به معناي کمتر خوردن ،بلکه به معناي صحيح خوردن است.
در اين کتاب اطالعاتي کاربردي درباره انواع مواد غذايي و اجزاي تشکيلدهنده آنها و نيز علل بروز
بيماريهايي چون چاقي و الغري مفرط نوشته شده است .همچنين انواع رژيمهاي غذايي و مواد
مناسب براي داشتن برنامه غذايي مناسب ارائه شده است .در بخش پاياني کتاب خواص خوراکيها
و خواص برخي از آبميوهها و سبزيها و جدول ميزان کالري هر ماده غذايي درج شده است.

 .664احمديان ،علياصغر .خانواده متعالي :حقوق خانواده با تأكيد بر آموزههاي اسالم.
تهران :سخنوران 64 ،1392 ،ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ازدواج ،قوانين خانواده ،مذهب
چكيده :آشنايي با حقوق خانواده و احکام شرعي مربوط به ازدواج از ضروريات زندگي روزمره است.
کتاب حاضر با بهرهگيري از رساله حضرت امام خميني(ره) تدوين شده و در آن مجموعه قوانين
و شرايط نکاح و انواع آن ،وظايف و حقوق همسران نسبت به يکديگر و قوانين مربوط به انحالل
نکاح به صورت مختصر تشريح شده است.

 .665طاهرآبادي ،ميثم .سبك زندگي ( :)2خانواده .قم :نداي ملکوت 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش خانواده ،اسالم ،قرآن
چكيده :در اين نوشتار سعي شده است مطالبي درباره اهميت و جايگاه خانواده ،حقوق همسران،
تربيت ديني و قرآني خانواده ،عوامل استحکام خانواده و نقش و جايگاه اقوام و نزديکان در تحکيم
بنيان خانواده از منابع متعدد اسالمي و ديني گردآوري و ارائه شود.
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 .666نيازي ،محسن .خانواده متعالي با تأكيد بر آموزههاي اسالم .تهران :سخنوران،1392 ،
 128ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روابط خانوادگي ،خانوادهدرماني ،جنبههاي مذهبي ،آموزش
چكيده :خانواده در تربيت و شکلگيري شخصيت فرزندان و آثار مهم فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي نقشي اساسي دارد .اين نوشتار با هدف تبيين الگوي خانواده مطلوب تدوين يافته است.
بر اين مبنا ،ابتدا رويکردهاي مختلف نسبت به خانواده و الگوهاي تبادلي بين اعضاي خانواده ارائه
گرديده است .در ادامه ،نقشها و کارکردهاي خانواده و جهتگيريهاي آن در ابعاد مختلف تشريح
شده است .در خالل مباحث نظرگاههاي ديني براي الگودهي به ساختار خانواده نيز بيان گرديده
است.
 .667سجاديبافقي ،سيدحسين .خانواده و حقوق فرزندان از منظر قرآن و احاديث.
تهران :آواي نور 184 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش والدين ،حقوق اسالمي ،حقوق کودکان ،حقوق زنان
چكيده :در مکتب اسالم ،حقوق کودکان از جايگاه ويژهاي برخوردار است و براي مراحل مختلف
رشد آنها قوانين مقتضي وضع گرديده است .اين اثر به معرفي مفهوم خانواده و شرح حقوق کودکان
و نوجوانان در دين اسالم اختصاص دارد .توضيحات ارائه شده در کتاب با احاديث اسالمي و آيههاي
قرآني مستند شده است.

 .668ايزدپور ،محمدرضا .خانه شاد ،خانواده شاداب .تهران :قدياني 112 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،والدين ،هنرآموز ،مشاور ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش خانواده ،مهارتهاي زندگي ،روانشناسي اجتماعي ،روابط بينفردي
چكيده :اصليترين سروده هستي در نظام آفرينش دستيابي انسان به زندگي برتر ،همگام با نشاط
و شادابي بيشتر است .نوشتار حاضر به بررسي مختصر اصليترين عوامل ايجاد نشاط حقيقي و پايدار
در خانواده اختصاص دارد .نگارنده در اين اثر نکتههايي که به استحکام و شادابي ماندگار خانواده
ميانجامد و روشهاي پيادهسازي آن را با تکيه بر آيات قرآن و احاديث ائمه اطهار بازگو ميکند.
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 .669بيباك ،محمد .خودشناسي .اصفهان :آموخته 128 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :خودآگاهي ،روانشناسي ،خودسازي
چكيده :اين کتاب حاصل تجربههاي کارگاهي است که در راستاي پاسخ به پرسش «من کيستم؟»
و با موضوع خودشناسي تدوين شده است .در فصلهاي کتاب ،بهتفصيل شيوهنامه و ضوابط کار
گروهي خودشناسي ،نظريه کاربردي اريک برن براي پرورش ابعاد وجود و فرايند تغيير و چرايي آن
معرفي و بررسي ميشود .در ادامه ،مسيرهايي براي رشد بالغ ،شناخت قطعههاي مجزا و گفتوگوي
درون تحليل و بررسي ميشود.

 .670سلطانيمحمدي(سما) ،عباس .داروهاي گياهي سما(سما داروگ) :دارونامه سبز .تهران:
سفير اردهال 226 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :طب سنتي ،طب اسالمي ،داروهاي گياهي طب سنتي
چكيده :پژوهش در حوزه فراوري و توليد داروهاي گياهي يکي از کهنترين و بارزترين ويژگيهاي
فرهنگي و علمي ايرانيان در طول قرنهاي متمادي بوده است .اثر پيش رو حاوي معرفي گياهان
مختلف و اثر دارويي هريک و نحوه استفاده از آنها براي درمان يا تکميل درمان بيماريها است.

 .671درياني ،محمد .دانشنامه طبي مسائل مردان :آداب ازدواج و زناشويي (نگرشي
به مسائل مردان با رويكرد طب سنتي و نوين) .تهران :پيام كتاب 992 ،1393 ،ص ،رحلي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :داروهای گیاهی ،آموزش خانواده ،ازدواج
چكيده :اسالم به عنوان ديني جامع که دربردارنده سعادت و تکامل بشر است ،توجه ويژهاي به
سالمت و رشد و پويايي نهاد خانواده دارد .کتاب پيش رو رهنمونهاي ديني را در سه محور تشکيل
خانواده ،عوامل تحکيم اين نهاد و آسيبهايي که جوانان و مردان با آن مواجهاند را با شيوهاي نو
همراهبا تحليلهاي مورد نياز و نسخههاي درماني مناسب ارائه کرده است .در هر بخش آموزههاي
قرآني همراه با درسهايي از طب اسالمي و ايراني آمده است.
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 .672فارل ،ميخائيل .در خودماندگي و مشكالت ارتباطي :راهبردهاي كاربردي براي
اوليا و معلمان .احمد بهپژوه ،محدثه محمودي .تهران :آواي نور 240 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :اتيسم ،توانبخشي ،تکنيکهاي سودمند
چكيده :اتيسم يکي از موضوعات چالشبرانگيز در روانشناسي کودکان است و کودکان داراي اين
اختالل فرايند رشد پيچيدهاي را طي ميکنند .کتاب حاضر با رويکردي پژوهشي به اين موضوع،
سعي در حل مشکالت ارتباطي و رفتاري معمول اين کودکان دارد .در خالل مباحث ،توصيههاي
روانکاوانه و کاربردي به والدين و مربيان براي درک بهتر واکنشهاي کودک ارائه شده است.

 .673دريايي ،محمد .درمان بيماريهاي كبدي و كبد چرب در طب سنتي .تهران :سفير
اردهال 64 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :بيماريها ،طب سنتي ،داروهاي گياهي
چكيده :کبد مهمترين سد دفاعي است که بين دستگاههاي مختلف بدن و مواد زيانبار گوناگون
قرار ميگيرد و از اين رو ،اين عضو اهميت فراواني در حيات انسان دارد .نوشتار حاضر حاوي
نسخههاي گياهي براي درمان بيماريهاي کبد است .در بخشهاي کتاب ،رژيمهاي غذايي مناسب
براي بيماران کبدي خامگياهخواران ارائه گرديده و در پايان ،تحليل علمي مختصري درباره کبد
چرب آمده است.

 .674ويليامز ،ربكااي /كرافت ،جولي اس .درمان ذهن آگاهي اعتياد :راهنماي مقابله با
برانگيزان رفتارهاي اعتيادي :سوگ ،استرس و خشم رويكردي يكپارچه از ACT
 CBT،و .DBTربابه نوري ،محمد علي نوري .تهران :آواي نور 232 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :درمان ذهن ،رفتار ،مواد مخدر
چكيده :اولين گام براي رهايي از اعتياد و وسواسهاي عملي خودآگاهي کنترل و مديريت ذهن است.
در اين کتاب رفتارهاي آسيبزاي ذهني که باعث رويآوردن به اعتياد ميگردد معرفي و بررسي
شده است .در خالل گفتارها توصيههاي روانکاوانه براي مديريت احساسات ،افکار و راهبردهاي
عملي براي غلبه بر ترسها ،فشارها و هيجانات عاطفي نيز ارائه گرديده است.
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 .675سيرز ،ويليام /سيرز ،مارتا .راه هاي تربيت بهتر كودكان و نوجوانان :دنياي كودكان موفق.
بهاره نيكجو ،مهرداد متين راد .تهران :پنجره 432 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلماتكليدي:آموزشوالدين،روانشناسيکودکانونوجوانان،کاميابي،روانشناسيفرايندهايذهني
چكيده :والدين براي پرورش فرزندان موفق نيازمند دانستن ابزارها و راهکارهاي ويژه و آزمودهاند.
نوشتار پيش رو دربردارنده توصيههاي علمي و روانکاوانه است که معرفيکننده ابزارها و عوامل
موفقيت اغلب کودکان است .روشها و راهکارهاي ارائه شده به والدين کمک ميکند تا در سالهاي
ابتدايي شکلگيري شخصيت کودکان خصايص الزم را در آنها پرورش دهند.

 .676دنياي هنر آشپزي انواع پاي .فريده جهانگيري .تهران :نيكبن 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش ،آشپزي ،شيرينيپزي
چكيده« :پاي» به معناي گوشت پيچ يا کلوچه ميوهدار است .در اين کتاب طرز تهيه انواع پاي
چاشنيدار و پاي شيرين همراه با دستور آماده کردن خمير مخصوص پاي درج شده است .کتاب
حاوي تصاوير رنگي از غذاهاي تهيهشده و نيز نکاتي براي باال بردن کيفيت غذا است.

 .677كالرك ،پامال .دنياي هنر آشپزي غذاهاي لقمهاي .فريده جهانگيري .تهران :نيكبن،
 60 ،1393ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش ،آشپزي ،خوراکيها
چكيده :غذاهاي لقمهاي از جمله خوراکيهايياند که براي پذيرايي به عنوان پيش غذا يا يک وعده
غذاي اصلي سرو ميگردند .در کتاب پيش رو ،دستور پخت انواع ماهي و کباب گوشت آمده است و
همچنين دستور آماده کردن چاشنيهاي پر استفاده در کنار غذا نيز درج گرديده است.
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 .678كالرك ،پامال .دنياي هنر انواع برگر ،كوفته و موساكا .اكرم ذاكري .تهران:
بينالمللي حافظ 60 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :والدين
كلمات كليدي :آموزش ،آشپزي ،گوشت
چكيده :براي داشتن برنامه غذايي کامل بايد پروتئينها و مواد غذايي حاوي گوشت را در برنامه
غذايي خود بگنجانيم .کتاب حاضر حاوي دستور تهيه و پخت انواع کوفته گوشت و برگر است .در هر
بخش عالوه بر تصوير غذا و مواد مورد نياز ،مدت زمان پخت و روش تهيه سس يا چاشني غذا شرح
داده شده است .همچنين ارزش غذايي هر بار سرو غذا با تحليل ميزان چربي ،کالري ،کربوهيدرات،
فيبر و پروتئين توضيح داده شده است.

 .679چان ،رنه .دنياي هنر انواع سس ،چتني ،سالسا و ماريناد .اكرم ذاكري .تهران:
بينالمللي حافظ 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش ،آشپزي ،چاشنيها
چكيده :سسها نقش مکمل غذا را دارند و مستقيم ًا روي غذا ريخته ميشوند تا به آن مزه و طعم
دهند .چاشنيها ميتوانند منشأ چرب مانند ،اسيدي ،عصاره گوشت يا تخممرغي داشته باشند .در
اين کتاب مجموعهاي از انواع سس و ديگر چاشنيها متناسب با انواع غذاها آمده است .همچنين در
کتاب تصاوير هر يک از سسها و نيز مدت زمان الزم براي آماده کردن آنها نيز نوشته شده است.

 .680عرفاني ،وحيد .ديابت ،قاتل شيرين :روش هاي طبيعي براي پيشگيري و كنترل
آسان بيماري قند .تهران :سفير اردهال 274 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ديابت ،درمان ،بيماريها
چكيده :اين کتاب راهنمايي ساده براي کنترل بيماري قند يا پيشگيري از بروز ديابت نوع دو است.
در اين نوشتار ،عادتهاي نادرست غذايي و بعضي سبکهاي آسيبزاي زندگي که موجب بروز اين
بيماري ميگردد ،بيان شده و الگوهاي صحيح تغذيه در دورههاي گوناگون زندگي و داروهاي موثر
در بهبود عملکرد زيستي بدن ارائه گرديده است.
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 .681ميرزاآقايي( خوانساري) ،علياكبر .سيب صادق زندگي :راز سالمتي .تهران :نظري،1392 ،
 312ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تغذيه ،سالمتي ،روشها
چكيده :اولين عادتي که با کسب آن به سالمتي ميتوان دستيافت ،عادت تغذيه مناسب است.
کتاب پيش رو گفتارهايي در باب تغيير عادات ناپسند غذايي و اصالح سبک زندگي براي دستيابي
به سالمت جسم و روح و جلوگيري از چاقي و الغري مفرط است .نگارنده تجربههاي شخصي خود
براي رسيدن به وزن متناسب و برنامه غذايي سالم را در فصلهاي گوناگون توضيح داده است .در
بخشهاي کتاب همچنين درباره آلودگيهاي شيميايي و تاثير آن بر سالمت ،مواد مورد نياز جسم
و روح و نيز توصيههاي بهداشتي نوشتهشده است.
 .682داودينژاد ،مسلم .نشاط در زندگي  :1رازهاي ارتباط با جنس مخالف .قم :مهر دلدار،
 236 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،روابط بين فردي ،عشق
چكيده :سرچشمه وابستگي ،عادت و سرچشمه دلبستگي محبت است .اثر پيش رو حول موضوع
آسيبشناسي روابط اجتماعي پسران و دختران نگارش يافته و روشهاي برقراري ارتباط ميان دو
جنس در چارچوب ارزشها و باورهاي مذهبي را توضيح داده است .راهکارهاي ارائه شده در کتاب
با تکيه بر تعاليم ديني و آموزههاي قرآني تدوين شده است.

 .683بايدالف ،استيو /بايدالف ،شارون .راه هاي تربيت بهتر كودكان و نوجوانان :رازهاي
بيشتري درباره كودكان شاد .محمد قرباني .تهران :پنجره 200 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان ،رفتاردرماني ،آموزش خانواده ،آموزش والدين
چكيده :بهترين راه مصونيت کودکان و بانشاط پروردن آنها اين است که به پدر و مادرشان
بيشتر اهميت داده شود .اثر حاضر دربردارنده جديدترين شيوههاي تربيتي براي پرورش کودکان و
نوجوانان است که بر مبناي اصول روانشناسي کودک و نوجوان نگاشته شده است .مباحث کتاب
با تکيه بر تجربههاي باليني درمانگران و بررسي واکنشها و نيازهاي کودک در شرايط گوناگون
تدوين گرديده است.
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 .684داودينژاد ،مسلم .رازهاي تسخير قلب همسر .قم :مهر دلدار 544 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،خانواده درمانگري ،ازدواج
چكيده :خانواده در اسالم جايگاه وااليي دارد ،چرا که محيط تربيت و پرورش نهال فطرت و استعدادهاي
نسل آينده است .اثر حاضر حاصل تجربه و بازخورد عملي بيش از هزار پرونده مشاورهاي و حاوي
راهکارهاي عملي تاثيرگذار در زمينه بهبود روابط همسران است .مطالب کتاب با تکيه بر آيات قرآن
و احاديث ائمه اطهار تدوين شده و در پايان هر فصل يک آزمون نيز در نظر گرفته شده است.

.685سهيليراد ،ليال.رازهايجواني :چگونهجوانبمانيم؟.قم:بزمقلم176،1392،ص،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،بهداشت ،تغذيه
چكيده :در عصر حاضر درصد بيشتري از افراد به دنبال جوانسازي و دورکردن عالئم پيري
از ظاهر خودند .در اين کتاب راهکارهايي براي داشتن پوست شاداب ،خواب آرام ،تناسب اندام و
توصيههايي براي ترک عادتهاي نادرست ارائه گرديده است .همه روشهاي ارائه شده براي غلبه
بر استرس و جوانسازي صورت با بهرهگيري از مواد طبيعي و ميوهها و سبزيها است.

 .686كشاورزيارشدي ،فرناز .راهنماي تهيه شرح حال و مشاهده در روانشناسي باليني
کودک .تهران :وانيا 164 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي باليني ،روانشناسي کودکان ،ارزشیابی
چكيده :موضوع کتاب پيش رو چگونگي گردآوري اطالعات الزم در تدوين شرح حال کودکان
است .مطالب اين اثر در دو محور اصلي تدوين شده و شامل محتواي مورد نياز براي تدوين شرح
حال کودک و چگونگي اجرا و تدوين گزارش مشاهده باليني کودک است .در محور دوم ،دو تا سه
فن پرکاربرد مشاهده به همراه نمونههاي عيني هر يک ارائه شده است.
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 .687اثنيعشري ،خديجه  /قاسمي ،شيوا .راهنماي جامع بيماران مبتال به سرطان سينه:
تشخيص،درمان،تغذيه،مسائلروانيواجتماعي.تهران:تيمورزاده/طبيب 160،1393،ص،
وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :سرطانها ،درمان سرطان ،روانشناسي
چكيده :تشخيص زودهنگام سرطان سينه نيازمند آگاهي خانمها در اطالع آنها از فرايند ايجاد
سرطان سينه است .اثر پيش رو حاصل مطالعههاي همهجانبه و گردآوري اطالعات مبسوط از منابع
مختلف است .کتاب عالوه بر تشريح علمي اين نوع سرطان و راههاي تشخيص و درمان آن ،تاملي
بجا و مناسب در نحوه رويارويي با اين بيماري و توضيح جزئيات مفيد و کاربردي در اين زمينه دارد.

 .688شكوهييكتا ،محسن /پرند ،اكرم .راهنماي كاربردي مديريت استرس در نوجوانان
(براي والدين ،معلمان و درمانگران) .تهران :سپيدبرگ /موسسه فرهنگي تربيت نوين،
 112 ،1391ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :اضطراب ،روانشناسي نوجوانان ،مهارتهاي ارتباطي
چكيده :سالمت جسمي مناسب نقش حفاظتي عمدهاي در فرايند استرس ايفا ميکند .در اين
کتاب توصيههايي درباره آموختن مهارتهاي برنامهريزي ،آمادگي براي مواجهه با رويدادهاي
استرسزا ،حل مسئله و اهميت شوخ طبعي در مهار اضطراب مطرح شده است .در فصلهاي
پاياني کتاب افسردگي ،نگراني و اضطراب دوران نوجواني و راههاي مقابله با آن بررسي شده است.

 .689كابانيس ،دبورا .راهنماي كلينيكي رواندرماني پويشي .شیما حیدری .تهران :آواي
نور 472 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،كارشناس ،مشاور
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :دستنامهها ،رواندرماني ،روانشناسي
چكيده :رواندرماني پويشي نوعي درمان تحليلي است که به آگاهي بيشتر نسبت به خود و تاثير
تاريخچه ارتباطات فرد بر ارتباطات فعلي متمرکز است .اين کتاب به مثابه يک راهنما ،روشهاي
اجراي رواندرمانگري پويشي را آموزش ميدهد .نگارنده پس از معرفي اين روش درماني ،روشهاي
ارزيابي کارکرد من و دفاعها ،روشهاي نظاممند گوش دادن و مداخله و فرايند کار در ميان و خاتمه
درمان را آموزش ميدهد.
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 .690اصغري ،مريم .روانشناسي و آموزش مهارتهاي زناشويي و بلوغ افراد نابينا.
تهران :آواي نور 184 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :آموزش نابينايان ،ازدواج ،روانشناسي معلوالن
چكيده :وجود مشکل و آسيب جسماني بهويژه در مرحله گذار و پرتنشي چون نوجواني ميتواند
تأثير متفاوتتر و مسائل پيچيدهتري داشته باشد .موضوع کتاب پيش رو توصيههاي روانشناختي
در باب آموزش مسائل جنسي به نوجوانان و جوانان نابينا است .هدف از نگارش اين کتاب آگاهسازي
خانوادهها ،مربيان و جامعه نسبت به موضوع آموزش جنسي افراد با آسيب بينايي است.

 .691سلحشور ،ماندانا .روشهاي رويايي با ترسهاي كودكان از مدرسه .تهران :فراروان،
 208 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مدير ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ترس ،اضطراب ،روانشناسی کودکان
چكيده :این کتاب بر این تالش است که نخست والدین و البته آموزگاران را با انواع ترسها و
ق نوشتن ،مدرسه رفتن و امتحان دادن تا رویارویی با رفتارهای خشن
نگرانیهای کودکان از مش 
همساالن آشنا کند و سپس راهکارهای ساده و مفید برای غلبه بر این ترسها و رسیدن به آرامش
روانی را ارائه دهد.

 .692شانظري ،زهره .روشهاي سنجش باليني انواع چاقي .اصفهان :آموخته196 ،1393 ،
ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :بيماريها ،چاقي ،ژنتيک ،سببشناسي
چكيده :چاقي يکي از عوامل خطرناک در بروز بيماريهاي مختلفي چون فشار خون باال ،ديابت،
ورم مفاصل ،بيماريهاي قلبي و عروقي است .اين کتاب حاوي مقالههايي علمي در باب علل بروز
اضافه وزن ،عوامل کنترل وزن و روشهاي درمان چاقي است .در کتاب ،روشهاي اندازهگيري
اندامها و سنجش و ارزيابي ژنتيکي بيماري چاقي آموزش داده شده است.
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 .693كونكه ،اليزابت .زبان بدن .رامين كريمي ،رويا تنومند .تهران :دانژه 272 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :زبان اشاره ،نشانهها ،علوم رفتاري
چكيده :اين اثر به خواننده ميآموزد که چگونه از بدن براي درک عواطف و تفکر افراد بهرهگيرد
و نيز روشهاي بهکارگيري زبان بدن براي تأثير مثبت بر ارتباط با ديگران را شرح ميدهد .بعد از
تعريف زبان بدن و بيان چهره ،لبخواني ،حالتهاي بدني و مرزهاي ارتباطي تشريح شده است.

 .694گومان ،كارول كنسي .زبان بدن :راز و رمزهاي استفاده از زبان بدن در محيط كار.
طوفان عزيزي .تهران :اطالع 196 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :زبان اشاره ،ارتباط غیرکالمی ،کسبوکار
چكيده :انسان امروز با گذر از مرز شناخت تکبعدی خود و عطش کشف ناشناختههای وجودیاش،
همواره در پی شناخت ویژگیهای روحی و روانی خویش بر آمده است .کتاب حاضر تکنیکهایی
برای فهم و بازخوانی حالتهای چهره و بدن و برقراری ارتباط با زبان بدن در محیط کار ارائه
میکند .همچنین راهکارهایی در کتاب ذکر شده تا با کنترل زبان بدن بتوان با دیگران بهتر و
موثرتر ارتباط برقرار کرد.

 .695عبدالهزاده ،گيتي .زندگي با سرطان :حمايتهاي رواني ،خانوادگي و اجتماعي.
تهران :تيمورزاده /طبيب 108 ،1393 ،ص ،پالتويي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :توانبخشي ،سرطانها ،روانشناسي
چكيده :پيشآگاهي درباره سرطان و پيامدهاي آن ميتواند در مديريت عوارض اين بيماري و کنار
آمدن با آن موثر باشد .اين کتاب اطالعاتي درباره شناخت سرطان و تاثير آن در زندگي و روابط
اجتماعي و کار فرد مبتال ارائه ميکند .در کتاب همچنين توصيههايي براي خانواده و کساني که از
بيماران سرطاني مراقبت ميکنند آمده است.
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 .696رحيمي ،حسين[ ...ودیگران] .سفري به دنياي سرطان .مشهد :پرستاران جوان،1393 ،
 140ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :سرطانها ،آسيبشناسي ،درمان و تشخيص
چكيده :با وجود اينکه سرطان يک بيماري مهم و جدي است ،اما هرگز به معناي مرگ نيست.
کتاب حاضر دربردارنده اطالعات دقيق و علمي در باب چگونگي ايجاد سرطان ،انواع سرطان و
تغييرات جسمي و رواني حاصل از سرطان در بدن انسان است .در هر بخش روشها و راهکارهاي
علمي غلبه بر مشکالتي چون دردهاي سرطاني ،ناتوانيهاي جسمي و اختالالتي چون تهوع و
خستگي با ذکر جزئيات بيان شده است.

 .697داوينژاد ،مسلم .نشاط در زندگي  :2سين جينهاي خواستگاري .قم :مهر دلدار،
 244 ،1393ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ازدواج ،مهارتهاي زندگي ،پرسشها
چكيده :يکي از مسائل مهم جوانان در آستانه ازدواج ،چگونگي برخورد با اين رويداد و تصميم
درست در انتخاب همسر است .کتاب حاضر دربردارنده توضيحات و پيشدانستههاي الزم براي
ازدواج است که با تاکيد بر اعتقادات مذهبي و بهرهگيري از آيههاي قرآن تاليف گرديده است.
در بخشهاي مختلف کتاب بهترين روشهاي انتخاب همسر ،مالکهاي متفاوت طرفين و
موضوعاتي که در مراسم خواستگاري بايد به آنها پرداخت تشريح شده است.

 .698پزشكيان ،نصرت /پزشكيان ،نويد .شاديهايزندگي به جاياسترس .قزوين :سايه
گستر 176 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :رواندرماني ،روانشناسي ،اضطراب
چكيده :در هر انساني آن استعداد وجود دارد که خود به تنهايي ،از طريق يادگيري روشهاي مختلف
حل مسئله يا مشاوره ،بر استرس ،خستگي و بارهاي اضافي زندگي غلبه کند .در اين کتاب مفهوم
استرس و فرايند زيستي بدن در طول اضطراب تشريح شده و در ادامه ،روشهاي مديريت استرس،
خودياري براي از بين بردن سريع آن و راهکارهاي درماني ديگر با اشاره به تجربههاي باليني
تشريح شده است.
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 .699بهشتيپور ،محسن .شروع دوباره .تهران :نگارش شرق 120 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،روانشناسي ،خودآگاهي
چكيده :دست و پنجه نرم کردن با مشکالت بخش طبيعي رشد و پيشرفت است .در اين اثر،
توصيههاي کاربردي موثر براي غلبه بر افکار منفي و مديريت هيجانهاي آسيبزا ارائه شده است.
نگارنده راهکارهاي تجربي و ارزندهاي در باب برنامهريزي براي زندگي ،مديريت هيجانهاي ناسالم
و اطالعاتي در باب شناخت مفهوم عشق از ديدگاه بيولوژيک بيان کرده است.

 .700كورتز ،ليزاآي .شناخت و تقويت مهارتهاي حرکتي در کودکان(با تاکيد برکودکان
کنشپريش،بيشفعال،اوتيسموسايرناتوانيهاييادگيري) .اميرقمراني[ ...ودیگران].
اصفهان :آموخته 192 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :توانبخشي ،اختاللهاي حرکتي ،روانشناسي کودکان
چكيده :رشد مهارتهاي حرکتي از دوران کودکي آغاز ميشود و سپس در مراحل و ميزانهاي
مشخص ادامه پيدا ميکند .در نوشتار پيش رو ضمن معرفي کامل مراحل رشد کودک ،راهکارهاي
عملي ساده و مفيدي براي کمک به والدين و مربيان و اصالح عادتهاي حرکتي در کودکان ارائه
گرديده است.

 .701پوريزدانپناه كرماني ،فرزانه .شيرينيپزي شيرين بانو .كرمان :فرزانه پوريزدان پناه
کرماني 70 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :شيرينيپزي ،آشپزي ،خانهداري
چكيده :امروزه به دليل رشد جمعيت و کمبود وقت ،هنر آشپزي و شيرينيپزي از حالت سنتي
خارج شده و بهصورت يک صنعت درآمده است .اين اثر روش تجربي و خانگي پخت انواع شيريني
و کيک سنتي و مجلسي را با زبان ساده آموزش ميدهد.
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.702آلرسول ،سوسن /محمدخاني ،طيبه.صميميتبينهمسران(الگوهايقرآني-روايي).
قم :نداي ملکوت 200 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :حقوق خانواده ،آموزش خانواده ،ازدواج
چكيده :بيشک خانواده اصيلترين نهاد اجتماعي است که بستر بسياري از نابسامانيها و
بسامانيها ،راستيها و ناراستيها ،خوشبختيها و بدبختيهاست .در اين نوشتار معيارهاي ديني
و مذهبي براي دستيابي به خانوادهاي که روابطشان بر اساس محبت و مهرباني باشد بازگو شده و
شواهدي از آيات قرآن و احاديث به هر مبحث ضميمه شده است.

 .703سهيليراد ،ليال .فست فودهايآرينا :پيتزا-ساندويچ-اسنك-چيپس-سس-
ساالد .قم :بزم قلم 128 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آشپزي ،غذاهاي فوري ،خانهداري
چكيده :برخالف تصور بيشتر افراد که فقط غذاهاي سنتي را غذاي سالم ميدانند ،بايد خاطر نشان
کرد که فستفودها نيز ميتوانند جزو سالمترين و پرانرژيترين غذاها باشند ،به اين شرط که در
منزل تهيه شوند .در اين کتاب سعي بر آن بوده تا انواع سس ،ساالد ،چيپس ،ساندويچ و پيتزا به
آسانترين روشهاي ممکن آموزش داده شود .در هر بخش مواد مورد نياز و طرز تهيه هر غذا به
صورت مختصر شرح داده شده است.

 .704مرزوقي ،رحمتاله /حدادنيا ،سيروس .فطرت بنياد تربيت :رويكردي به تعليم و تربيت
اسالمي .تهران :آواي نور 168 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،مدير ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :انسانشناسي ،الهيات ،فلسفه
چكيده :هدايت و تربيت انسان در گرو شناخت و توصيف صحيح او است .اين اثر به موضوع تعليم و
تربيت اسالمي و بهطور اخص ،به موضوع فطرت و داللتهاي تربيتي آن در متون اسالمي اختصاص
دارد .شناخت مفاهيم و مباني بنيادي مرتبط با فطرت انسان که در متون مذهبي و اسالمي بهکار رفته،
از اهداف کتاب است.
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 .705مارتل ،كريستوفر آر[ ...ودیگران] .فعالسازي رفتاري براي درمان افسردگي كتاب
راهنماي درمانگر .زهرا نادري نوبندگاني[ ...ودیگران] .تهران :آواي نور 264 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :رفتاردرماني ،شناختدرماني ،افسردگي ،روانشناسي باليني
چكيده :فعالسازي رفتاري يک درمان مستقل و خودکفا براي افسردگي است که در عين حال
بخش مهمي از درمان شناختي -رفتاري استاندارد براي اين بيماري محسوب ميشود .کتاب پيش
رو مشتمل بر جهتگيريهاي نظري و شرح آراي متفکران بزرگ اين حوزه است .در اين اثر
همچنين تکنيکهاي رفتاري که براي درمانگران فعالسازي و بيمارانشان مفيد است ،ارائه گرديده
است.

 .706قهاري ،شهربانو .فنون رفتاردرماني .تهران :دانژه 456 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :روانشناسي باليني ،روانکاوي ،خودآگاهي
چكيده :رفتار عبارتاست از عملي که از فرد سر ميزند يا سخني که فرد بر زبان ميآورد .نگارنده بعد
از توضيح مباني رفتاردرماني ،روشهاي سنجش و ارزيابي ،خودبازنگري و مصاحبه انگيزشي را شرح
داده است .اين کتاب در عين برخورداري از استحکام و دقت علمي ،به شيوهاي تنظيم شده است که
ميتواند به عنوان يک خودآموز استفاده شود.

 .707سامرسال ،آلنسي .تازه ترين پيشرفت ها در زمينه انقالب تندرستي :قدرت شگفتانگيز
تغذيهاي سلولهاي بنيادي :چگونه سيستم طبيعي بازسازي بدن خود را تقويت
كنيم؟ .مهشيد مرتضوي .تهران :تيمورزاده /طبيب 256 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تغذيه ،بهداشت ،سلولهاي بنيادي
چكيده :اين کتاب دربردارنده شرح مفاهيم اوليه در زمينه سلولهاي بنيادي و مرور واقعبينانه
پيشرفتهاي بدست آمده در اين حوزه است .در اين کتاب روشهاي بهکارگيري مواهب طبيعت
در جهت افزايش تعداد و عملکرد سلولهاي بنيادي و متعاقب آن ،افزايش ايمني و قواي کلي بدن
براي بهبود کيفيت زندگي و مقابله با ناخوشيها بيان شده است.
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 .708اسفندياري ،نرگس .کاشانه ابرار :سيري در سيره عملي علماي معاصر در رفتار با
همسر .تهران :خورشيدباران 70 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :مجتهدان ،اخالق ،مهارتهای زندگی
چكيده :این نوشتار دربردارنده نمونههایی از عادتها و سیره عملی چهرههای مذهبی عصر حاضر
ک زندگی و شیوه اخالقی ایشان تدوین شده است.
است که با هدف آشنا کردن نسل جوان با سب 
بعضی نقل قولها با رعایت امانتداری به شیوهای محدود تلخیص شده و منابع در پانوشت پایانی
هر بخش درج شده است.

 .709كالم ،ترزا .كاربرد بازي درماني .مژگان حياتي .تهران :دانژه 232 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :آموزش والدين ،روانشناسي کودکان ،ارتباط غيرکالمي
چكيده :والد بودن يک فرايند پراسترس است و اغلب حتي براي والدين داراي مهارت نيز ناکامي
به همراه دارد .اين کتاب درباره تغيير نوع ارتباط با کودکاني است که توانايي و خالقيت آنها مورد
بيتوجهي واقع شده است .نگارنده با ارائه راهبردهاي عملي و باليني ،زمينههاي ايجاد انگيزه و ارائه
تشويق و تقويت هيجانات مثبت در اين کودکان را شرح ميدهد.

 .710بلورفروشان ،نگار .كالريشمار به زبان ساده براي عموم .تهران :تيمورزاده /طبيب،
 72 ،1392ص ،پالتويي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :رژيم غذايي ،تغذيه ،جدولها ،غذا
چكيده :کتاب حاضر اطالعات الزم در زمينه محاسبه مقدار انرژي مورد نياز روزانه بدن براي کاهش
يا افزايش وزن يا ثابت نگهداشتن آن در اختيار خواننده قرار ميدهد .جدولهاي مقدار کالري انواع مواد
غذايي اين امکان را به خواننده ميدهد که مقدار انرژي مصرفي خود را در طول روز محاسبه کند.
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 .711تقدسي ،منصوره .من و مامان :كتاب جامع شيريني سنتي ايراني .تهران :بينالمللي
حافظ 108 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش ،آشپزي ،خوراکيهاي سنتي
چكيده :اصالت و رايحه بومي و مليکه در شيرينيهاي اصيل ايراني وجود دارد ،در هيچيک از شيرينيهاي
مشابه ديده نميشود .کتاب حاضر دربردارنده دستور پخت مجموعهاي از شيرينيهاي معروف سنتي و
خشک اقصي نقاط ايران است که با جديدترين طرح و بهترين دستور غذايي به رشته تحرير درآمده.
کتاب عالوه بر تصاوير شيرينيها ،حاوي نکات کليدي درباره علت خرابي شيريني در جريان تهيه
و پخت و معرفي ادويههاي مصرفي در شيرينيهاست.

 .712تقدسي ،منصوره .من و مامان :كتاب جامع شيريني مارماالدي و كرمدار .تهران:
بينالمللي حافظ 72 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :شيرينيپزي ،آموزش ،آشپزي
چكيده :شيرينيها از جمله خوراکيهايياند که به دليل داشتن مواد مغذي در اشتهاآوري غذايي نقشي
غيرقابل انکار دارند .در کتاب پيش رو طرز تهيه انواع شيريني مربايي و کرمدار با بهترين دستور پخت
و روشهاي جديد آمده است .از ويژگيهاي کتاب عالوه بر تصاوير رنگي ،ميتوان به جدول مقايسه
مقياسها ،معرفي روشهاي تزئين و ادويههاي کاربردي در تزئين اشاره کرد.

 .713تقدسي ،منصوره .من و مامان :كتاب شيريني و شكالت عيد نوروز .تهران :بينالمللي
حافظ 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش ،آشپزي ،شيرينيپزي ،هنرهاي سنتي
چكيده :شيريني يکي از مکملهاي غذايي است که از ترکيب غالت ،مواد لبني ،مايعات و ..تهيه
ميگردد و به اقناع ذائقه همگان کمک ميکند .کتاب حاضر دربردارنده دستور پخت  50نوع شيريني
و شکالت به سبک ايراني و غيرايراني است .در اين مجموعه همچنين روشهاي مختلف تزئين
روي شيريني ،جدول مقايسه حرارت فر و نيز تصاوير رنگي از هر شيريني درج شده است.
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 .714طاهرآبادي ،ميثم /احمدي ،عليرضا .سبك زندگي ( :)6كمك به بيمار .قم :نداي ملکوت،
 60 ،1392ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :پرستاري و مراقبت ،اسالم و راه و رسم زندگي
چكيده :از جمله سفارشهاي مکرر در آموزههاي ديني ،توصيه و سفارش به همياري و کمک به
يکديگر است .نوشتار پيش رو مجموعه توصيههاي ديني درباره حکمت عيادت از بيمار ،کمک به
بيماران و ارزش اين عمل ،آداب عيادت و جايگاه ارزشمند پرستاري از بيمار را در بر دارد .هر مبحث
با شاهدي از آيات قرآن يا احاديث اسالمي همراه شده است.

 .715صليبسرخبريتانيا .كمكهاي اوليه كاربردي .مرجان مشكلگشا ،مريم باستان .تهران:
باد 142 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :کمکهاي اوليه ،ايمني ،بهداشت ،نگهداري
چكيده :اثر پيش رو يک راهنماي ساده کمکهاي اوليه است که به روشني اصول نظري را
کاربردي ميکند .در اين کتاب بر اساس نوع صدمه يا وضعيت مصدوم ،روشدرمان يا مراقبت
اورژانسي براي بيش از  100نوع شرايط و آسيب ارائه شده است .در پايان هر فصل مجموعه
پرسشهايي براي خودآزمايي نيز در نظر گرفته شده است.

 .716تراختنبرگ ،جنيفر .راههاي تربيت بهتر كودكان و نوجوانان :كودكان خوب ،عادتهاي بد:
راهنماي آزمون سن حقيقي براي پرورش كودكان سالم .مهرداد متينراد ،بهاره نيكجو.
تهران :پنجره 368 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان و نوجوانان ،بهداشت رواني ،مديريت رفتار
چكيده :متخصصان پيشبيني کردهاند که کودکان نسل حاضر اولين نسلياند که اميد به زندگي
کمتري نسبت به والدينشان دارند .اين کتاب راهکارهاي علمي براي حمايت والدين از کودکان در
برابر رفتارها و سبک زندگي آسيبزا را ارائه کرده است .توصيههاي علمي کتاب دربردارنده چگونگي
مقابله با مسائل چالشبرانگيزي چون آلرژيها ،مشکالت غذايي ،هدايت صحيح موارد روانشناختي
(بيشفعالي ،اضطراب ،افسردگي) و ...است.
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 .717عبدي ،محمدرضا .كودكان طالق :سلسله جلسات گام به گام برنامه .CODIP
تهران :آبرنگ 200 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :دستورنامه ،رواندرماني ،فروپاشي خانواده
چكيده :برنامه مداخلهاي براي کودکان طالق( )CODIPيکي از بهترين برنامههاي مورد استفاده
براي کودکان طالق است که کارايي و اثربخشي خود را طي سالهاي متعدد و آزمايشهاي
نظاممند به اثبات رسانده است .اين کتاب به معرفي اين برنامه و تشريح کامل سلسله جلسههاي
مربوط به راهنمايي مشاوران و روانشناسان اختصاص دارد.

 .718روايي ،علي .سبك زندگي( :)5كودكان يتيم .قم :نداي ملکوت 48 ،1392 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :محرومان جامعه ،يتيمان ،مددجويان ،اسالم
چكيده :در همه اديان به اهميت محبت به کودکان بيسرپرست سفارش شده و به ضرورت تعهد
در برابر آنها ،حفظ حقوقشان و اظهار لطف به آنها تاکيد شده است .در اين کتاب بهترين روش براي
رفتار و گفتار با کودکان بيسرپرست بر اساس باورهاي اسالمي بازگو شده است.

 .719صفري ،طيبه[ ...ودیگران] .مداخله رفتاري در افراد مبتال به اختالالت طيف اوتيسم.
اصفهان :آموخته 216 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :اختالل درخودماندگي ،توانبخشي ،روانشناسي
چكيده :اوتيسم نوعي از اختالل رشد عصبي است که با آسيبشديد در تعامل اجتماعي و مهارتهاي
ارتباطي و نيز ،وجود رفتارها ،عاليق و فعاليتهاي کليشهاي مشخص ميشود .در اين اثر ،فنون و
روشهاي درماني جديدي معرفي شدهاست که ميتواند اين کودکان را به گروه همساالنشان نزديک
کند .راهکارهاي ارائه شده در کتاب در مرکز توانبخشي اوتيسم اصفهان تجربه و به کار گرفته شده و
نتايج مثبتي داشته است.
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.720توركيلدسن،جرج.مديريتاوقاتفراغتوتفريحاتسالم.عليمحمدصفانيا[...ودیگران].

تهران :بامداد كتاب ،1392 ،اول ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :برنامهريزي اجتماعي ،سرگرميها ،نوجوانان

چكيده :داشتن اوقات فراغت و انجام اموري که خواهان آن هستيم ،فارغ از مسئوليتها يا
تعهدات ،رويايي است که اغلب انسانها به آن دست نمييابند .کتاب حاضر دربردارنده توضيحاتي
پژوهشمحور در باب فلسفه اوقات فراغت است و با تشريح نيازهاي جامعه سالم و پيشرفته در اين
زمينه ،بهترين روشهاي مديريت و بهرهگيري از انرژي فراغت را بازگو ميکند .کتاب با هدف
افزايش آگاهي و استانداردسازي زمانهاي فراغت از کار يا تحصيل تدوين شده است.

 .721عابدي ،قدرت .مديريت رفتار كودك مبتني بر مهندسي رفتار .تهران :وراي دانش،
 182 ،1392ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان ،رفتاردرماني ،روشها
چكيده :دوران کودکي از مهمترين دورههاي زندگي انسان است ،چرا که تجارب اين دوره در شکلگيري
رفتار و شخصيت افراد نقش اساسي دارد .کتاب حاضر به منظور آموزش و ارتقاي مهارتهاي برخورد
با رفتارهاي نامطلوب کودکان و مديريت کاربردي اين رفتارها نگارش يافته است .در مباحث کتاب
سببشناسي رفتارهاي نامطلوب در کودکان و شيوههاي اصالح آنها و نيز روشهاي غيرعلمي و نپذيرفتني
در برخورد با اينگونه رفتارها تشريح شده است.

 .722بهشتيپور ،محسن .مديريت مالي خانه .تهران :نگارش شرق 60 ،1393 ،ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش خانواده ،مديريت مالي ،روابط اوليا و فرزندان
چكيده :در مديريت صحيح اقتصادي خانواده مجموعهاي از تجربهها ،مهارتها ،ظرافتها ،هنر
و علم گرد هم ميآيند تا منابع محدود براي پاسخگويي به نيازهاي نامحدود بسيج شوند .در اين
نوشتار سعي بر آن بوده که در حد توان راهکارها و پيشنهادهايي براي مديريت مالي صحيح خانواده
با شرح وظايف اعضا و مدير ارائه گردد.
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 .723سلحشور ،ماندانا .راههاي تربيت بهتر كودكان و نوجوانان :مراحل رشد و پرورش
كودك از تولد تا پنج سالگي .تهران :پنجره 296 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان ،روانشناسي تحولي ،آموزش والدين
چكيده :شناخت نيازهاي بدني و رواني کودکان اين امکان را براي والدين بهوجود ميآورد که از
امکانات و فرصتهاي موجود خود بيشترين بهرهرا ببرند و کودکان شاد و پويا بار آورند .کتاب پيش
رو نکتههاي ساده و ارزشمند و علمي در باب مراحل رشد جسمي کودک و نيازهاي عاطفي ،هيجاني
و جسمي او در هر مرحله از رشد را بازگو ميکند.

 .724طاهرآبادي ،ميثم .سبك زندگي ( :)9مشاركت اجتماعي .قم :نداي ملکوت48 ،1392 ،
ص ،خشتي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تعامل اجتماعي ،قرآن ،اخالق اسالمي
چكيده :تعاون براي حق و مبارزه با باطل و همکاري نکردن در امور لغو و بيهوده از دستورهايي
است که مکرر و صريح در قرآن به آن تاکيد شده است .نوشتار پيش رو حاوي مجموعه توضيحاتي
در باب مفهوم تعاون و مشارکت در اجتماع اسالمي ،پايبندي به عهد و پيمان و اهميت آن و احکام
و قواعد اخالقي رقابت و تعاون است.

ب اماني ،فهيمه
 .725وستوود ،پيتر .مشكالت يادگيري :آنچه معلمان بايد بدانند .حبي 
آرين .تهران :آواي نور 176 ،1392 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :روشهاي آموزش ،نظريههاي يادگيري ،تربيت معلم
چكيده :مشکالت يادگيري ميتواند ناشي از عوامل بيروني مانند شرايط نامناسب فرهنگي-
اجتماعي ،امکانات محدود براي يادگيري ،برنامه درسي نامناسب يا تدريس ناکافي باشد .مجموعه
پيش رو مطابق با آخرين يافتههاي علمي در زمينه مشکالت يادگيري بوده و محتوايي کاربردي
و راهکاردهنده براي دستاندرکاران تعليم و تربيت دارد .هدف از نگارش آن ،آشنايي با مشکالت
دانشآموزان مبتال و شناسايي به موقع و ارائه راهکارهاي مناسب براي حل اين مشکل است.
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 .726گودرزي ،محمدعلي .مصاحبه باليني پيشرفته به روش گام به گام .تهران :آواي
نور 408 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،مشاور ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي باليني ،رواندرماني ،مصاحبه
چكيده :در اين کتاب مهارتهاي عمومي يک مصاحبهگر اعم از اينکه گفتوگو در موقعيتهاي
باليني انجام گيرد يا در موقعيتهاي غيرباليني به بحث گذاشته شده است .نگارنده تکنيکها و
مهارتهايي را بهصورت گامبهگام ارائه کرده است که به کسب يک ديدگاه پويا و منسجم براي
بررسي مشکالت مراجعان و درمان آنها منجر خواهد شد.

 .727دريايي ،محمد .معجزات غذايي و درماني گوشت و شيرشتر .تهران :سفير اردهال،
 72 ،1393ص ،پالتويي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آشپزي ،تغذيه ،گوشت
چكيده :گوشت و شير شتر به دليل چراي طبيعي حيوان در بيابان ،از جمله بهترين و سالمترين
منابع پروتئيني است .نوشتار پيش رو ترکيبات و خواص گوشت و شير اين حيوان را بهصورت
مختصر توضيح داده است .همچنين خواص انواع گوشت در طب سنتي و روايتهاي اسالمي نيز
بيان گرديده است.

 .728غالمرضايي ،حميدرضا .معجزه صميميت .تهران :نسل نو انديش 648 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :ازدواج ،خانواده ،روانشناسي
چكيده :يکي از بزرگترين و مهمترين اهداف و دغدغههاي همه ما انسانها در سراسر کره خاکي
دستيابي به خوشبختي است .اين اثر دربردارنده تجربهها و يافتههاي رواندرماني و مشاوره حدود
دويست مشاور و نويسنده داخلي و خارجي است .در بخشهاي کتاب توصيههاي کليدي در باب
انتخاب همسر ،راهبردهاي موفقيت در روابط زناشويي و نحوه حل مشکالت ميان همسران با تکيه
بر مطالعات موردي تشريح شده است.
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 .729جوادي ،سيدعلي /زارعي ،محمد .معرفي طب سنتي-اسالمي ايران .مشهد :پرستاران
جوان 126 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :طب اسالمي ،تاريخ ،داروهاي گياهي
چكيده :طب سنتي دانشي آميخته با هنر و فراست و ذخيرهاي برخاسته از حکمت خسرواني اهالي
فالت ايرانزمين است .اثر پيش رو حاوي اطالعات اساسي در باب چيستي و پيشينه طب سنتي،
سير تحوالت تاريخي اين حوزه ،تعاريف کليدي و ابزارهاي مورد استفاده اين رشته براي تشخيص
بيماريها است .طي فصلهاي کتاب طبيبان شهير سنتي معرفي شدهاند و روند رشد و دگرگوني
اين علم نيز شرح داده شده است.

 .730رجبي ،غالمرضا .مقياسهاي روانشناختي و خانواده فرم ايراني .تهران :آواي
نور 248 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :روانشناسي ،آمار ،مقياس درجهبندي
چكيده :رشد و گسترش رشتههاي روانشناسي و افزايش ادامه تحصيل در اين رشتهها
استفاده از مقياسهاي اندازهگيري در تحقيقات روانشناختي را بيشتر کرده است .کتاب پيش رو
دربردارنده پرسشنامهها و مقياسهاي علمي براي اندازهگيري پديدهها و فرايندهاي اجتماعي چون
همسرگزيني ،بهزيستي رواني ،ارزيابي خانواده و ..است .ارزيابيهاي گنجانده شده در کتاب حاصل
تحقيقات تجربي نگارنده و مقاالت علمي وي است.

 .731قاسمي ،حميد[ ...ودیگران] .دانشنامه مجمع :مجموعه كتاب هاي مديريت راهبردي
زندگي ،سبك زندگي ايرانيان :مهارت سخن گفتن(سخنوري ،سخنگوئي ،مذاكره،
مصاحبه و گويندگيحرفهاي) .تهران :مجمع 384 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :سخنرانی ،گویندگی ،فن بیان
چكيده :زبان نظامی از نشانههای قراردادی است که اعضای هر جامعهای با استفاده از آن با
ن گفتن
یکدیگر ارتباط شفاهی یا نوشتاری برقرار میکنند .این کتاب در تالش است تا مهارت سخ 
را از سطوح اولیه توانایی انتقال معنا تا سخنوری و گویندگی حرفهای معرفی کند .محتوای کتاب
در بخش نخست به مهارتهای پایه و در بخش دوم به شیوههای تخصصی و موارد مورد نیازآن
اختصاص دارد.
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 .732قهاري ،شهربانو[ ...ودیگران] .مهارتهاي زندگي ويژه زنان خشونت ديده .تهران:
دانژه 192 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور ،كارشناس
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش خانواده ،پرخاشگري ،آسيبهاي اجتماعي
چكيده :کتاب پيش رو بر اساس پژوهش روي زنان قرباني خشونت تدوين شده است .توصيف
مشکالت و راه حل تعارض ،کنترل خشم و حل مسئله از جمله مهارتهايي است که در اين کتاب
با دقت نظر و موشکافي توضيح داده شده است .مطالعه اين کتاب نهتنها براي زنان قرباني خشونت،
بلکه براي عالقهمندان به بهبود روابط بين فردي سودمند خواهد بود.

 .733ايزدپور ،محمدرضا .مهارتهاي تعامل با فرزند .تهران :قدياني 128 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش والدين ،روانشناسي کودکان و نوجوانان ،خانوادهدرماني
چكيده :داشتن نگاه کامل به موضوع تربيت فرزند اصليترين کليد و راز ساختن جامعه متعالي
با صفات برجسته انساني است .نوشتار کوتاه پيش رو مهارتهاي صحيح تعامل با فرزند را با
درنظرگرفتن دغدغههاي اصلي خانواده در عصر ارتباطات و با تکيه بر آزمونهاي ديني تبيين
و تشريح ميکند .در مباحث کتاب رفتارهاي آسيبزاي والدين در تعامل با فرزندان و راهکارهاي
جايگزين نيز بررسي شده است.

ي ويژ ه زنانخشونتديده .تهران:
 .734قهاري ،شهربانو[ ...ودیگران] .مهارتهايزندگ 
دانژه 132 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز ،والدين ،مشاور
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش خانواده ،خشونت ،روانشناسي ارتباطات
چكيده :براي ايجاد تغيير اساسي در شرايط زندگي ميبايست رفتارهاي نامناسب و روشهاي
قديمي و بيفايده حل مشکل را کنار گذاشت و با نگرش علمي به آنها توجه کرد .در سراسر اين
کتاب تمرينها و مثالهايي ارائه شده که حاصل تجربههاي باليني است و مهارتهاي ارتباطي را
در بانواني که قرباني توهين ،درگيري و خشونت خانوادگي بودهاند تقويت ميکند.
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 .735حسنزاده فروغي ،علي .نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس امروز :راهنماي
عملي براي راهنمايان ،مديران و معلمان مدارس .تهران :آواي نور 176 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،مدير ،مشاور
كلمات كليدي :تربيت معلم ،مديريت مدارس ،روانشناسي آموزش و پرورش
چكيده :امروزه اين امر محقق شده است که تدريس خوب ميتواند بر مشکالتي که شاگردان با آن
وارد مدرسه ميشوند ،غلبه کند .اين کتاب دربردارنده راهکارهايي علمي و عملي براي اولياي مدرسه
است که به آنها کمک ميکند تا تغييرات اساسي در روشهاي اجرا ،نظارت و راهنمايي و تدريس
در مدارس ايجاد کنند .محتواي کتاب بر اساس مسائل و مشکالت عمومي آموزش و پرورش در
دنياي امروز تاليف و تدوين شده است.

 .736نيازي ،محسن .خانواده متعالي :نقش حجاب در حفظ حريم خانواده .تهران :سخنوران،
 112 ،1392ص ،جيبي
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :پوشش ،خانوادهدرماني ،جنبههاي مذهبي ،آموزش
چكيده :نوع پوشش افراد بيانگر ايدهها ،آرمانها ،تفکرات و آرزوهاي افراد است و ميزان همنوايي و
سازگاري فرد با هنجارها ،آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي را نشان ميدهد .نگارنده بعد از تعريف
ماهيت و تاريخچه حجاب و نحوه بوجود آمدن آن در ايران ،آثار و فوايد آن در جنبههاي گوناگون
فرهنگي و اجتماعي را گوشزد کرده و مضرات نبود حجاب در جامعه را بيان ميدارد.

 .737موسوي ،سيدعلي .سبك زندگي ( :)7هديه در اسالم .قم :نداي ملکوت 36 ،1392 ،ص،
خشتي
مخاطب :هنرجو ،والدين ،هنرآموز
پايه تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :هدايا ،آداب و رسوم ،اخالق اسالمي
چكيده :انسانها در همه جوامع بشري براي نشان دادن ميزان عالقه و احساساتشان نسبت به
اطرافيان ،خانواده و دوستان ،به آنها هديه ميدهند .در جستار پيش رو ارزش و اهميت هديه دادن
در دين اسالم ،آداب آن و شواهد قرآني در باب اين رسم درج شده است.
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.738سيلورز ،جنيفر.هنردرماني:برايكودكانونوجواناندرخودماندهوسايراختالالت
رشدي .الهام توكليطرقي ،الهام شفيعيفر .تهران :فراروان 72 ،1392 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،كارشناس
كلمات كليدي :روانشناسی ،اتیسم ،هنر
چكيده :زمانی که فردی نمیتواند از کالم به منظور بیان مقاصد و احساسات خود استفاده کند ،هنر
میتواند به عنوان ابزاری موثر و کارا این خأل را پر کند .کتاب پیش رو حاوی مجموعه فعالیتهایی
است که به درمانگران به عنوان مرجعی برای خلق تمرینها و تکالیف جدید کمک میکند .این
تمرینها به تقویت مهارتهای حرکتی ظریف ،مهارتهای حرکتی درشت و هماهنگی چشم و
دست کمک میکند.

.739جراردكادوسون ،هيدي /شيفر،چارلزاي101.تكنيكبازيدرماني.1الهه محمداسماعيل.

تهران :دانژه 472 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :روانشناسي کودکان و نوجوانان ،بازيها و سرگرميهاي کودکان ،ارتباطات

چكيده :بازيدرماني جايگاه مهمي در رويکردهاي روانشناختي و درماني دارد .اثر پيش رو که جلد
اول از يک مجموعه دو جلدي است ،ميتواند براي حل مشکالت عاطفي و ذهني و حسي -حرکتي
کودکان و نوجوانان مفيد باشد .شناخت جنبههاي تشخيصي ،توسعه و ارتقاي رشد ذهني ،حرکتي و
رشد خالقيت و سازگاري کودکان از نتايج مورد انتظار اين بازيها است.

كادوسون ،هيدي /شيفر ،چالزاي101 .تكنيك ديگر بازيدرماني .2الهه

 .740جرارد
محمداسماعيل .تهران :دانژه 528 ،1393 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرآموز ،والدين
كلمات كليدي :بازيها و سرگرميها ،بهداشت رواني ،روانشناسي کودکان ،توانبخشي
چكيده :كتاب پيش رو جلد دوم از يک مجموعه دو جلدي است که با محوريت بازي و سرگرمي
سعي در ارائه راهنمايي به رواندرمانگران دارد .در اين اثر تکنيکهاي درماني در  7مقوله براي ارجاع
طبقهبندي شده است .هر يک از نويسندگان نوعي توصيف يا کاربرد براي هر تکنيک مطرح کردهاند
تا نحوه استفاده از آن در فعاليتدرمانگر مشخص شود.
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مکانیک

 .741زارعي ،امين .آموزش گام به گام برق و الكترونيك خودرو به انضمام بررسي
تحليلي مدارات الكتريكي پرايد و سمند .تهران :كوهسار 458 ،1392 ،ص ،وزيري
گرايش :مكانيك خودرو
پايه تحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :برق خودرو ،آزمونها ،پاسخها
چكيده :دانستنيها درباره برق خودرو بسيار است ،اما زواياي مختلفي وجود دارد که هنوز نيازمند
توجه بيشتر است .کتاب پيش رو ضمن تشريح مطالب پايه و عمومي درباره برق خودرو ،به تکميل
مطالب پيشين و طرح مباحث جديد اين حوزه ميپردازد .در انتهاي هر فصل مجموعه پرسشهايي
براي خودسنجي همراه با پاسخ در نظر گرفته شده است.

 .742نظري ،امير /فرحآبادي ،رامك .ابزارها و ماشينآالت مبلمان .تهران :فدك ايساتيس،
 476 ،1393ص ،وزيري
گرايش :صنايع چوب
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :معماري داخلي ،صنايع چوب ،طراحي صنعتي
چكيده :انتخاب صحيح ابزار و ماشينآالت براي توليد مبلمان به بهبود کيفيت توليد کمک ميکند.
در اين کتاب مباحث علمي و کاربردي ابزارهاي دستي ،دستگاههاي قابل حمل و نيز ماشينآالت
ايستگاهي و  CNGمربوط به توليد مبل معرفي شدهاند و درباره نحوه کارکرد هر يک نيز توضيح
داده شده است .در کتاب همچنين توضيحات مربوط به ايمني حين انجام کار و توصيههاي حفاظتي
به صورت مفصل درج شده است.
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 .743مسگري ،علي .اصول جوشكاري برق و گاز .تهران :صفار 240 ،1392 ،ص ،وزيري
گرايش :صنايع فلزي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :آموزش ،صنايع ،روشها
چكيده :امروزه تکنولوژي جوشکاري نيز به همراه ديگر صنايع در جهان پيشرفت کرده است .اين
کتاب به بررسي اجمالي شيوههاي گوناگون جوشکاري با توجه به آلياژهاي مختلف اختصاص دارد.
در کتاب همچنين عيوب جوشکاري ،بازرسي بعد از آن براي ارزيابي پروسه و نيز نمونه سواالت
مرتبط با زمينه مورد بحث درج شده است.

 .744رضايي ،مهدي /نريماني ،امير .پكيج شوفاژ گازي .تهران :كيفيت 250 ،1393 ،ص ،رحلي
گرايش :تاسيسات
پايه تحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :تأسيسات ساختماني ،دستگاههاي گرمايشي ،وسايل و تجهيزات
چكيده :عوامل رشد و تکامل متنوعاند و يکي از مهمترين آنها آموزش و آشنايي با اصول هر
صنعت و فن معين است .اثر حاضر حاوي تعاريف و مفاهيم اصلي حوزه مورد بحث به انضمام
آموزش عملکرد سيستمهاي تأسيسات ساختماني است .در هر بخش ضمن تشريح اجزاي کامل
سيستم مورد نظر ،روشهاي عيبيابي و عيبشناسي ،نصب و راهاندازي آن توضيح داده شده است.
در انتهاي کتاب نيز نمونه سواالت متعارف اين مبحث درج شده است.

.745ويليامز ،كريس.پيشرفتهايفناوريمركبهايچاپ.حسينمحمدلو،محمدحسين
قاسميافشار .تهران :چشمه آدينه 164 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :چاپ
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :صنعت چاپ ،نشر ،ابزار توليد
چكيده :يکي از ابعاد پيشرفت صنعت چاپ پيشرفت در زمينه مواد مصرفي است و مرکب يکي
از مهمترين آنهاست ،چرا که ابزار الزم براي انجام کار چاپ محسوب ميشود .مجموعه پيش رو
حاوي مهمترين و اصليترين مطالب مربوط به مرکبهاي چاپ و بررسي کاربرد و ويژگيهر يک
است .در فصلهاي کتاب پيشرفتهاي فناوري انواع مرکب بر مبناي گزارشها ،شواهد ،آمار و
آزمايشهاي مصرفکنندگان تشريح شده است.
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 .746مياح ،علي .تعميركار دستگاههاي سردكننده خانگي و تجاري .تهران :كيفيت،
 306 ،1393ص ،رحلي
گرايش :تاسيسات
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :تأسيسات ساختماني ،تعمير و نگهداري ،دستگاههاي سردکننده
چكيده :براي هماوردي در دنياي صنعتي امروز ،همگامي و همآوايي با آهنگ رشد و تکامل
دانش ضرورت تمام دارد .کتاب پيش رو حاوي درسهاي کليدي اصلي تعمير دستگاههاي
برودتي و تأسيسات سرمايشي ساختمانها است .مفاهيم هر بخش جزئيات کامل سرويس و تعمير
سيستمهاي الکترونيکي ،خانگي ،تجاري و مراحل شارژ و عيبيابي آنها را پوشش داده است .عالوه
بر بيان ساده و قابل فهم ،از جدولهاي کاربردي نيز براي فهم بهتر استفاده شده است.

.747غالمرضايي ،حميدرضا.تمريناترسمفني{كتابفعاليت}:قابلاستفادهفراگيران
رشتههاي فنيوحرفهاي .تهران :مدرسه 242 ،1393 ،ص ،رحلي
گرايش :نقشهكشي عمومي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :تمرينها ،رسم ،پرسشها ،آزمونها
چكيده :کتابهاي فعاليت مکمل مطالبياند که در کنار کتابهاي درسي ميآيند و مجموعهاي
از پرسشهاي احتمالي براي تقويت يادگيري را شامل ميشوند .اثر حاضر دربردارنده تمرينهاي
اضافه بر برنامه درسي هنرستان و متناسب با سرفصل آموزشي آن است .اغلب تمرينها حاصل
تجربههاي آموزشي مولفان در هنرستانها است .از مهمترين ويژگيهاي اين اثر ارائه الگوي مناسب
براي طراحي سوال و ارزشيابي طراحان سوال است.

 .748بوالك ،آدريان .توليد كتاب (از ابتدا تا انتها) .محمدحسنفكري .تهران :ويژه نشر،
 254 ،1393ص ،وزيري
گرايش :چاپ
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :صنعت چاپ ،نشر ،مديريت توليد
چكيده :توليد و خلق کتاب چه به صورت نسخه چاپي يا محصول ديجيتالي ،قبل از تبديل به
محصول نهايي نياز به برنامهريزي دارد .در کتاب پيش رو روشهاي مديريت و سازماندهي
منابع و مکانيزمهاي توليد محصول بيان ميگردد و براي روشنکردن مسائل به صورت عملي،
مطالعات موردي نيز در کتاب آمده است .همچنين چگونگي کاربرد تئوريها و عملي کردن پروژه
و ارتباط بخش توليد با بخش نشر نيز تشريح شده است .مطالب کتاب بازنگاري تجربيات يکي از
دستاندرکاران صنعت چاپ انگلستان است.
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 .749نظري ،امير /فرحآبادي ،رامك .دكوراسيون چوبي از طراحي تا اجرا .تهران :فدك ايساتيس،
 352 ،1393ص ،وزيري
گرايش :صنايع چوب
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :معماري داخلي ،صنايع چوب ،طراحي صنعتي
چكيده :اجراي دکوراسيون چوبي از مرحله طراحي آغاز ميشود و براي طراحي ،شناخت مواد اوليه
مصرفي و نحوه انتخاب آنها ضروري است .در کتاب پيش رو مراحل مقدماتي تا پيشرفته طراحي
مدلهاي اين نوع دکوراسيون و پيادهسازي آنها تشريح شده است .عالوه بر معرفي مواد اوليه ،نحوه
اتصالهاي چوبي ،استانداردها ،پوششهاي چوبي کف ،سقف و ديوارها و نحوه ترسيم نقشههاي
مرتبط با هر بخش نيز با درج تصوير توضيح داده شده است.

.750مياح،علي.سواالتچهارگزينهايتاسيساتوتهويهوتبريد.تهران:كيفيت،1391،
 155ص ،رحلي
گرايش :تاسيسات
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :تمرينها ،پرسشها ،آزمونها ،تاسيسات
چكيده :کتاب حاضر دربردارنده مجموعه پرسشهاي چهارگزينهاي مربوط به دستگاههاي سردکننده
خانگي و تجاري ،نصب و تعمير سردخانه فريوني ،کولرهاي گازي پنجرهاي و اسپيلت است .بعد از هر
مجموعه سوال ،پاسخنامه کليدي درج شده است.

 .751مياح ،اميد .سواالت چهارگزينهاي جوش برق درجه1و .2تهران :كيفيت،1391 ،
 154ص ،رحلي
گرايش :صنايع فلزي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :آزمونها ،پرسشها ،پاسخها
چكيده :عوامل رشد و تکامل در عرصههاي شغلي متفاوتاند و يکي از مهمترين آنها آموزش و
آشنايي با اصول هر صنعت و فن است .کتاب پيش رو دربردارنده مجموعه پرسشهاي چهارگزينهاي
حول موضوع صنعت برق است .در مجموع  27آزمون همراه با پاسخنامه کليدي در کتاب درج
شده است.
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 .752طغرايي ،نوشين .شناخت چوب جلد اول :چوبهاي امروزي .تهران :سازمان انتشارات
جهاد دانشگاهي 272 ،1392 ،ص ،وزيري
گرايش :صنايع چوب
مخاطب :هنرآموز ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :آناتومي چوب ،فسيل ،ساختمان چوب
چكيده :چوب به عنوان سرمايهاي طبيعي ،يکي از مهمترين مصالح ساختماني براي تمدن انساني
است که از گذشتههاي دور به صورت رايگان در اختيار بشر بوده است .کتاب حاضر ضمن تشريح
ساختمان انواع چوب ،روشهاي علمي نمونهبرداري بهمنظور مطالعه و تشريح ميکروسکوپي اين
ماده را ميآموزد .اين کتاب که جلد اول از مجموعهاي دو جلدي است ،به توضيح و بررسي ساختمان
و مواد سازنده چوبهاي امروزي اختصاص دارد .مخاطب اين کتاب دانشجويان بيولوژي و آناتومي
چوب و ديرينهشناسان مقاطع تحصيلي دانشگاهياند.
 .753كاشانكي ،روحاهلل .شيمي در صنعت چاپ .تهران :موسسه فرهنگي هنري كساكاوش،
 192 ،1392ص ،رحلي
گرايش :چاپ
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :صنايع ،علوم کاربردي ،علوم تخصصی
چكيده :امروزه بيشتر صنايع بهطور مستقيم و غيرمستقيم به مواد شيميايي وابستهاند و صنعت چاپ
نيز از اين امر مستثني نيست .در بخشابتدايي کتاب مفاهيم اصلي و بنيادين علم شيمي شرح داده
شده و هر يک از عناصر طبيعي با نام شيميايي و ويژگيهاي آن معرفي گرديده است .در ادامه و
پس از ذکر مفاهيم پايه ،تاريخچه صنعت چاپ و فعاليتهاي قابل توجهي که در ميان ملل مختلف
در اين زمينه انجام گرفته بيان گرديده است و سپس فرايند شيميايي و فعل و انفعاالت مواد طي
فرايند چاپ به تفصيل آمده است.
 .754رنگآور ،حسين .فناوري ساخت درهايچوبي .تهران :دانشگاه تربيت دبيري شهيد
رجائي 266 ،1392 ،ص ،وزيري
گرايش :صنايع چوب
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :آموزش ،صنايع چوب
چكيده :آشنايي با انواع درهاي مورد نياز و نحوه ساخت آنها براي فعاالن صنعت چوب و ساختمان
ضروري است .کتاب حاضر ضمن معرفي انواع در و نحوه ساخت هر يک ،به تشريح فناوريهاي
بکار رفته در اين صنعت ميپردازد .در هر بخش متناسب با موضوع ،تصاويري براي درک بهتر
مفاهيم و نيز سواالتي در پايان هر فصل همراه با پاسخ ارائه شده است.
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 .755ناظميپناه ،مهدي .كاغذ در چاپ .تهران :موسسه فرهنگي هنري كساكاوش،1392 ،
 280ص ،رحلي
گرايش :چاپ
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :صنايع کاغذسازي ،تجارت ،چاپ و نشر
چكيده :اهميت ذخاير موجود چوب براي تامين نيازهاي آينده صنايع کاغذ در عمليات علمي-
حرفهاي جنگلداري درک شده است .در اين پژوهش ،نگارنده ضمن شرح و بسط مراحل اوليه
توليد کاغذ و ويژگيهاي مورد توجه براي دستيابي به استانداردهاي الزم ،مراحل توليد و تهيه انواع
کاغذ و کاربري هر يک را با ذکر شرايط استفاده تشريح کرده است .در هر بخش از کتاب مطالب
با تصويري همراه شده است.

 .756مهدوي ،ليال /عباسپور ،الهام .مجموعه طبقهبنديشد ه تاسيسات ساختمان .تهران:
كانون فرهنگي آموزش 148 ،1393 ،ص ،رحلي
گرايش :تاسيسات
پايه تحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :درس ،حفاظت و ايمني ،مدارهايالکتريکي
چكيده :در معماري يک سازه ،طراحي و اجراي نقشههاي تاسيساتي آن به اندازه اصول فني و
مهندسي و زيباييشناسي مهم است .جزوه پيش رو ضمن پوشش همه مطالب کتاب درسي در
سرفصلهاي برق ،آب ،فاضالب و حرارتي و برودتي ،با بياني متفاوت و کدگذاريهاي موثر يادگيري
مفهومي و کاربردي اين درس را تسهيل ميکند و هنرجو را براي امتحانات سراسري و مدرسهاي
آماده ميگرداند.

.757ستوده ،مهرداد.مقدماتبازرسيفنيدرگازرساني.تهران:راهنوين164،1392،ص،وزيري
گرايش :صنايع فلزي
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :بازرسي کار ،استاندارها
چكيده :آنجا که سيستمهاي گازرساني حساسيت بسيار زيادي دارند ،بکارگيري مواد اوليه استاندارد
و باکيفيت و نيز اجراي اصولي پروژههاي گازرساني از مهمترين گامهاي کاهش خطر و افزايش
ضريب اطمينان اين خطوط است .در اين کتاب ضمن تشريح استانداردهاي موجود در پروژههاي
گازرساني ،روشهاي بازرسي فني در اين سيستمها بررسي و تشريح شده است .زبان اثر ساده و
قابل فهم است و مطالب کتاب براي دانشجويان رشتههاي مختلف صنعتي و بازرسان فني قابل
استفاده است.
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 .758نظري ،امير .مواد اوليه مبلمان .تهران :فدك ايساتيس 150 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :صنايع چوب
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :معماري داخلي ،صنايع چوب ،طراحي صنعتي
چكيده :در دنياي امروز بيشتر مبلمان منزل و اداري از چوب و صفحات فشرده چوبي ساخته ميشود.
در اين کتاب مهمترين و پرمصرفترين مواد اوليه براي طراحي و ساخت مبلمان منزل و اداري معرفي
و نحوه ساخت و اجراي هر طرح تشريح شده است .بعد از معرفي ساختمان و برشهاي مختلف چوب
و انواع کاربردهاي آن ،ديگر لوازم کاربردي اين رشته ،از قبيل تخته خرده چوب ،روکش و تخته چنداليه
و تخته فيبر معرفي و بررسي شده است.

 .759رضايي ،علي .مهارت جوش .شيراز :كوشامهر 190 ،1393 ،ص ،وزيري
گرايش :صنايع فلزي
پايه تحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :صنايع فلزکاري ،مکانيک عمومي ،فنون و مهارتها
چكيده :در کتاب پيش رو ابتدا درباره مکانيک عمومي و در ادامه ،بهطور مختصر درباره دستگاههاي
مدرن جوش و روشهاي متنوع بهوجودآمده در اين صنعت ،طريقه کارکرد هر دستگاه و کارايي هر
يک از محصوالت شرح داده شده است .در بخشي از کتاب نيز عالمتهاي اختصاري اين حوزه،
اصطالحات و واژگان کاربردي و فرايندهاي مهم جوشکاري معرفي شده است.

 .760مياح ،علي .نصاب و تعميركار سردخانههاي فريوني .قم :مطبوعات ديني388،1392،
ص ،رحلي
گرايش :تاسيسات
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :سردخانهها ،تاسيسات ،دستگاههاي سردکننده
چكيده :مطالب اين کتاب بر اساس تجربههاي علمي و عملي به گونهاي تاليف شده که هنرجويان
را براي نصب ،سرويس و تعمير سردخانههاي فريوني آماده ميکند .اين کتاب دربردارنده مطالب و
جدولهاي کاربردي است که ميتواند مرجعي براي هنرجويان تاسيسات برودتي باشد.
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 .761مياح ،علي .نصب و تعمير كولرهاي گازي پنجرهاي و اسپليت .تهران :كيفيت،1393،
 206ص ،رحلي
گرايش :تاسيسات
پايه تحصيلي :سوم
		
مخاطب :هنرجو ،هنرآموز
كلمات كليدي :تاسيسات ،تعمير و نگهداري ،خنککنندهها
چكيده :نگهداري و استفاده از وسايل تهويه مطبوع نيازمند شناخت نحوه کارکرد آنها و آموزش
روشهاي عيبيابي و رفع مشکل است .در اين کتاب انواع دستگاههاي تهويه ،اعم از سرمايشي
و گرمايشي بهطور مفصل و همراه با شکل بررسي و معرفي شده است .همچنين عيوب احتمالي،
ل نيز آموزش
نحوه شارژ و نگهداري تجهيزات جانبي اين وسايل و بهترين شيوههاي رفع مشک 
داده شده است.
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هنر

 .762انصاري ،هادي(طارميلر) .آموزش خط ريز .قزوين :سايه گستر 240 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :خوشنويسي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :الفباي فارسي ،خوشنويسي ،امال و نگارش ،خط نستعليق
چكيده :پرداختن به مقوله خوشنويسي يکي از موضوعات مهمي است که ريشه در فرهنگ اين
مرز و بوم دارد .در اين اثر ،پس از معرفي اصطالحات اين هنر و آموزش حروف منفرد و اتصاالت،
نگارش دندانهها ،کشيدهها و متننويسي آموزش داده شده است .بعد از هر درس تمرينهايي نيز
در نظر گرفته شده است.

 .763فريد افشين ،فريبرز /خسروشاهي ،مريم .آموزش كامل طراحي .تهران :كتاب آبان،
 432 ،93ص ،رحلي
گرايش :طراحي
مخاطب :هنرجو 	 پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :هنرهاي تجسمي ،نقاشي
چكيده :طراحي با مداد ابتداي راه آموختن طراحي است؛ پس مهم است که هنرمندان ابتدا اين نوع
طراحي را بهخوبي بياموزند .در اين کتاب موضوعات متنوعي براي طراحي ارائه شده و آموزش داده
شده اند؛ از حيوانات گرفته تا اشياء و طبيعت و انسانها .در هر بخش طرحهاي ابتدايي ،پيشطرحها
و طرحهاي نهايي آمدهکه با تضاد تيرگي و روشني ،بافت و سايه مناسب کشيده شدهاند .همچنين
انواع مداد و کاغذ و کاربرد و طرز استفاده از هر کدام نيز شرح داده شده است.
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 .764برد ،رابرت .آندري تاركوفسكي :عناصر سينما .تورج سلحشور .تهران :كتاب آبان،
 264 ،93ص ،وزيري
گرايش :سينما -پشتيباني صحنه -فيلم و فيلم برداري
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :سينماي حرفهاي ،نقد فيلم ،هنرهاي نمايشي
چكيده :فيلمهاي تارکوفسکي با ساختارهاي روايي باز و حسوحال متفکرانهشان ،بيشترين تأثير
را بر سبک فيلمسازي در سينماي معاصر اروپا گذاشتهاند .در پژوهشحاضر عناصر بکار رفته در
آثار سينمايي اين هنرمند با نگاهي بر جنبههاي نقد و سينما تحليل و بررسي شده است .هر فصل
با محوريت يک يا دو عنصر از عناصر مورد بحث تدوين شده و در خالل تحليلها گريزي به آثار
وي به عنوان نمونه ،همراه با تصاويري از آن وجود دارد .در تحليل اين آثار نظم زماني ارجح بوده و
عناصر تحت چهار گروه آب و باد و خاک و آتش بررسي شدهاند.
 .765دابروفسكي ،كريستن .اولين كتاب بازيگري من :درسهاي بازيگري ،تمرينات،
دستورات و بازيهايي براي خردساالن .رحمت اميني ،حسين فداييحسين .تهران :دفتر
پژوهشهاي فرهنگي 92 ،93 ،ص ،رقعي
گرايش :نمايش
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،هنرهاي نمايشي ،نمايش کودکان و نوجوانان
چكيده :دنياي امروز تئاتر را پيشروترين وسيله ارتباطي ميداند و شناخت تئاتر را ضرورتي اجتماعي
محسوب ميدارد؛ چرا که سروکار اين هنر با انسان زنده است .کتاب حاضر حاوي تمريناتي به زبان
ساده براي کودکان است که آنها را در فراگيري فنون نمايشي و باالبردن مهارت بازيگري ياري
ميرساند.

 .766گنج ،حسنعلي .پرسپکتيو ،سايه و انعکاس .تهران :كتاب آبان 106 ،93 ،ص ،رحلي
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايه تحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :هندسه ،معماري ،طراحي
چكيده :در اين کتاب سعي شده ترسيمات فني و هنري ،به دور از پيچيدگيهاي هندسي و
محاسبات عددي ارائه شود ،بهگونهاي که مبتديان بتوانند با آن فراگيري اصول طراحي را آغاز کنند
و خود را تا حد متوسط پيشرفت دهند .تمرينهايي در پايان هر فصل ارائه شده که هنرآموزان با
انجام آنها ميتوانند براي مباحث بعدي آماده شوند و آموزش هر قسمت را در ذهن خود تثبيت کنند.
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 .767دي ،هالي .تئوري موسيقي .گلناز نويدان .تهران :آوند دانش 295 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :موسيقي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :آموزش ،موسيقيشناسي
چكيده :ابتداييترين تمرينهاي تئوري موسيقي در بردارنده اطالعاتي است که موجب گسترش
دامنه توانايي در نواختن و درک موسيقي ميگردد .مطالب کتاب حاضر عالوه بر تقويت مهارت
نتخواني ،اين امکان را به هنرجو ميدهد که انواع مختلف موسيقي را بنوازد و با فراگيري توالي
آکوردها و آهنگسازي بپردازد .در اين اثر ضمن تشريح مباني نظري و عملي تئوري موسيقي،
سواالت متداول در اين موضوع ،نظريهپردازان بنام و جدول آکوردها و واژگان نيز درج شده است.

 .768كانادي ،جان .تحليل آثار هنري .عربعلي شروه .تهران :شباهنگ 246 ،92 ،ص ،خشتي
گرايش :نقاشي
پايه تحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :هنرهاي ديداري ،نقاشي ،پژوهش هنر
چكيده :براي ارزيابي تابلوهاي نقاشي بايد از دانش ويژهاي برخوردار بود .کتاب پيش رو حاوي
اطالعات علمي در باب شناخت سبکهاي مهم نقاشي ،روند تغيير و تحول زيباييشناسي در اين
رشته و معرفي تکنيکهاي خالقانه در تابلوهاي تاثيرگذار است .هر بخش با تصاويري از نقاشيهاي
مهم و مورد بحث همراه شده است.

.769هيكس،راجر /شوالتز،فرانتس.تكنيكهاينوردرعكاسي:افكتهايويژهعكاسي
در آتليه ،ديزاين و نورپردازي در عكاسي .مريم سعيدي .تهران :فخراكيا 288 ،93 ،ص ،رحلي
گرايش :عكاسي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :عکاسي ،هنر و فرهنگ ،هنرهاي تجسمي
چكيده :عکاسي از طبيعت بيجان در آتليه نياز به آموزش و کسب مهارت ترکيببندي و
تکنيکهاي نورپردازي دارد .اين کتاب چگونگي خلق افکتهاي ويژه در آتليه را نشان ميدهد.
نورپردازي از باال روي چيدمان چرخان ،مونتاژ ،روي هم انداختن عکسها و چيدمان وسايل از جمله
مباحثي است که در کتاب به آنها اشاره شده است.
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 .770بلمن ،ژزف .چها ربنيان معماري .مهرداد كرباسي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي،89 ،
 96ص ،خشتي
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :فلسفه ،معماري ،طراحي
چكيده :انقالب صنعتي نسبت زمان و مکان را بر هم زد و به جدايي معماران از مهندسان انجاميد.
کتاب پيش رو حاوي درسنکتههايي از يکي از برترين استادان عرصه معماري است که همراه با
اشکالي مرتبط با هر مبحث سامان يافته و ارائه گرديده است .موضوعهايي که در کتاب به آنها اشاره
رفته شامل موقعيتهاي مکاني ،آسايش و استحکام و لذت در بنا است.

 .771كيانيان ،داوود .چهل نمايشنامه براي کودکان و نوجوانان جلد .1تهران :داوود
کيانيان 764 ،1393 ،ص ،رقعي
مخاطب :هنرآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي کودکان و نوجوانان ،آموزش هنر
چكيده :جلد اول از مجموعه «چهل نمايشنامه براي کودکان و نوجوانان» در برگيرنده بخشي
از نمايشنامههاي مولف است که براي مخاطب خردسال ،کودک و نوجوان پديد آمده است .پيش
از آغاز متن هر نمايشنامه ،توضيحها و تصويرهايي همچون زمان و مکان نگارش نمايشنامه ،و
کارگرداني و اجراي آن ،نشاني کتابشناسي چاپهاي پيشين نمايشنامه و تصويرهايي از روي جلد
کتاب ،بروشور نمايش و ...آورده شده است.

 .772رادفر ،جمال .داستان پيدايش خط از کتيبه تا کتاب .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 252 ،93 ،ص ،وزيري
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم وسوم
كلمات كليدي :تاريخ ،خط ،هنر و فرهنگ ،سرگذشتنامهها
چكيده :اين کتاب تالش کرده است تا خط و نگارش را به عنوان يکي از نشانههاي تمدن و
فرهنگ به نوجوانان بشناساند و سهم ايرانيان را در اين روند تاريخي يادآوري کند .در اين اثر
سعي بر آن بوده که مطالب به سادگي شرح داده شود و از توضيح موارد تخصصي و ترجمههاي
غيرضروري کتيبهها خودداري گردد .در ميان مطالب ،فعاليتهاي ذهني و عملي نيز طراحي شده تا
تنوعي نسبي به مطالب داده شود.
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 .773آزاد بخت ،مجيد .درك عمومي هنر .تهران :كانون فرهنگي آموزش 284 ،92 ،ص ،رحلي
گرايش :همه گرايشها
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آزمونها ،تمرينها
چكيده :ادراک عميق مفاهيم آموزشي به کمک منابع کمکدرسي با تشريح نکات مبهم کتابها
و روشهاي هر درس ميسر ميگردد .کتاب پيش رو حاوي نکات مهم و برجسته برخي کتابهاي
مرجع ،همچون دايرةالمعارف هنر ،هنر در گذر زمان ،تاريخ هنر جنسن و آرناس است .بعد از
توضيحات هر بخش ،تعدادي تست نيز براي جايگير شدن مطلب درج شده است.

 .774دو آميليو ،زوزف .راهنمايي جامع براي هنرمندان و معماران :مباني پرسپكتيو.
مريم سعيدي ،سعيد شاهرضائي .تهران :فخراكيا 96 ،92 ،ص ،رحلي
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :طراحي ،هنرهاي تجسمي ،معماري
چكيده :درک پرسپکتيو براي دانشجويان و هنرجويان و کساني که به صورت حرفهاي با هنرهاي
تجسمي سروکار دارند الزامي است .اين کتاب به گونهاي نگاشته شده است که اصول و مباني که
با گذشت زمان از ياد هنرمندان و طراحان رفته است را به صورت کاربردي توضيح داده و اصول
پرسپکتيو مکانيکي را براي آنان يادآوري ميکند .خلق فضا و عمق ،کاهش يا تجسم شکل درعمق
و همگرايي نور و سايه از جمله مباحثي است که در کتاب شرح داده شده است.

.775مقبلي ،آناهيتا /بهمني ،پرديس .روشتحقيقبهزبانسادهو كاربرديويژهدانشجويان
هنر .تهران :فخراكيا 184 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :همه گرايشها
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :روش تحقيق ،روششناسي ،پاياننامه
چكيده :مهمترين دليل رد شدن مقالههاي علمي نگارش ناصحيح و انتقال نادرست نتايج است.
کتاب حاضر مشتمل بر معرفي انواع تحقيق ،مراحل جمعآوري اطالعات و روشهاي تحليل نتايج
است .در بخش ديگري از کتاب اجزاي پاياننامه و شيوه نگارش هر بخش نيز تشريح شده است.
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.776ميير ،لوسيو .زيباييشناسيبصري.عربعليشروه.تهران:شباهنگ 224،92،ص،خشتي
گرايش :همه گرايشها
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :فلسفه هنر ،هنرهاي ديداري ،طراحي
چكيده :ديد تحليلي و دقيق هنرمندان نسبت به پيرامون خود آنها را هر چه فعاالنهتر در پيشرفتها
سهيم ميکند .کتاب حاضر تحليلي منطقي از جنبش هنر و طراحي ارائه ميدهد و اصول زيربنايي
آنها را آشکار ميسازد .اين اثر اجزاي ترکيبي را آشکار و چگونگي بهکارگيري عناصر بصري در شيوه
و بيان هنري را مشخص ميکند.

 .777گروتر ،يورگكورت .زيباييشناسي در معماري .مجتبي دولتخواه ،سولماز همتي .تهران:
كتاب آبان 344 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :فلسفه هنر ،نقد هنري ،معماري
چكيده :انسان بدون ايجاد انواع ارتباط قادر به زندگي کردن نيست .هر فرد پيامهاي محيط اطراف
خود را از طريق اندامهاي حسي خود دريافت و در مغز آنها را پردازش و درک ميکند .در اين کتاب
اصول و مباني قابل توجه زيباييشناسان در معماري که مرتبط با هماهنگي عناصر ،نشانهها و محيط
و زمان است ،به تفصيل بررسي و تشريح شده است.

 .778رجبي ،مريم .سرگذشت فرش در ايران .تهران :افق 216 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :هنرهای دستی ،هنر باستانی ،هنر ایرانی
چكيده :باستانشناسان نشانهها و ابزارهای بافندگی ایرانیان در عصر مفرغ را یافتهاند که نشاندهنده
تاریخ دیرینه فرشبافی در ایران است .مجموعه حاضر سرگذشت فرش ایرانی را با نثری روان و
تصاویری گویا شرح میدهد .چگونگی تولد فرش و انواع فرش در زمان باستان و روند تغییر نقوش
و سبکهای فرش از دوره باستان تا به امروز از جمله مباحث کتاب است.
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 .779فوالدي نسب ،كاوه /كهنسال نودهي ،مريم .سرگذشت معماري در ايران .تهران:
افق 136 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :معماري اسالمي ،معماري معاصر ،ايران
چكيده :معماري از مهمترين يادگارهاي هر تمدن است و پيدايش آن در ايران به پنجهزار سال پيش
از ميالد برميگردد .کتاب پيش رو تاريخچه و پيشينه معماري در ايران را با نثري روان و داستانگونه و
تصويرهايي گويا از سبکهاي مختلف معماري در ايران بازگو ميکند .در کتاب تصاويري از مهمترين
و معروفترين بناهاي ايراني و اسالمي و ايراني مدرن همراه با توضيح درج شده است.

 .780فرهنگ ،مهگان /ذوالنوريان ،سعيد .سواد بصري در طراحي صحنه تئاتر .تهران :كتاب
آبان 104 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :نمايشنامه
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :ادراک بصري ،هنرهاي نمايشي ،طراحي صحنه
چكيده :هنر تئاتر اساس ًا هنري ديداري است .حس بينايي پرکاربردترين ابزار مخاطبش به شمار
ميرود .کتاب حاضر با مروري بر اصول هنرهاي تجسمي آغاز ميشود و ميکوشد پيش از ورود به
مبحث اصلي ،يعني جايگاه سواد بصري در اجراي تئاتر ،شرحي دقيق و علمي از اصليترين عناصر
بصري همچون نقطه ،خط ،سطح ،حجم و ..به دست دهد .در راستاي فهم هر چه بهتر ،عکسهايي
از صحنههاي گوناگون يک تئاتر ضميمه شده است.

 .781سپهر ،مسعود .شرحي بر نشانهها :نشانههاي گرافيك در ارتباط تصويري .تهران:
هرمس 192 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :گرافيك 
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :طراحي ،گرافيک ،ارتباط تصويري
چكيده :نشانههاي گرافيک در ارتباط تصويري ،نشانههاي انحصاري رايجياند که موسسهها ،مراکز و
سازمانها براي شناساندن خود از آنها استفاده ميکنند .در کتاب پيش رو به مفهوم خالقيت و نوآوري
که مهمترين موضوع در کار طراحان است ،از ديدگاهي ديگر نگريسته شده است .نگارنده پس از
مقدمهاي راجع به مفهوم نشانه در آراي نظريهپردازان ،ويژگيهاي نشانه در ارتباط تصويري را با نقد
و بررسي بعضي نشانهها شرح ميدهد.
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 .782تروشو ،آلن /مريو ،ميشل .شكلگيري بنيادي و تكوين مباني موسيقي( .)1ميالد
عمرانلو .تهران :آوند دانش 32 ،93 ،ص ،سلطاني
گرايش :موسيقي
پايه تحصيلي :دوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :تئوري موسيقي ،تمرينها
چكيده :آموزش عملي موسيقي بايد همراه با درک کامل مباني تئوريک ،سرايش ،تربيت شنوايي،
مباني هارموني باشد .کتاب پيش رو حاوي مباحث مهمي است که در هر جلسه از آموزش موسيقي
بايد در نظر گرفته شود .ريتمخواني ،نتخواني ،تمرينهاي آوازي و نوشتن ديکته موسيقي در هر
جلسه آموزشي گنجانده شده است.

 .783رستمي ،پريسا .طراحي داخلي :نور و رنگ در دكوراسيون .تهران :فخراكيا152 ،93 ،
ص ،خشتي
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :معماري داخلي ،معماران ،طراحان
چكيده :به نظر بيشتر طراحان انتخاب مبلمان و لوازم براي خانه بايد جنبه کاربردي داشته باشد ،که
در اين صورت ،انتخاب ايدهآل تعادلي ميان کارکرد و سبک است .مخاطب در اين کتاب با چگونگي
کارکرد نور و رنگ در چيدمان مکان آشنا ميشود .در بخش ديگري از کتاب سبک طراحي در
کشورهاي مختلف بررسي شده است و نگارنده پس از معرفي چهرههاي مشهور و فعال اين عرصه
در قرن بيستم ،روند تحول و دگرگونيهاي اين هنر را تشريح کرده است.

 .784فيرينگتون ،برايان .طراحي كميك و كارتون  .FOR DUMMIESمهرداد
مجيدي .تهران :آوند دانش 366 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :انيميشن
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :گرافيک ،انيميشن ،طراحي ،آموزش
چكيده :کارتونها بر شيوه نگرش مردم به سبک زندگي ،سياست و وقايع جهان تاثير ميگذارند.
کتاب پيش رو با ارائه دستورالعملهاي گام به گام ،روشهاي کارتوني کردن شخصيتهاي انساني،
اتوموبيلها ،اشياء ،جانوران و ..را توضيح ميدهد .در کتاب همچنين راهنماييهايي درباره الهام
گرفتن براي خلق شخصيتهاي کارتوني با توجه به عناصر اصلي خلق شخصيت شرح داده شده
است.
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 .785مقبلي ،آناهيتا .طراحينشانه .قزوين :فخراكيا 132 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :گرافيك 
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :گرافيک ،طراحي ،نشانهنگاري
چكيده :طرح و نقش از ذهن خالق هنرمند زاده ميشود و در اين مسير او ميکوشد تا حاصل
تخيل خود را به زيباترين و مناسبترين شکل تجسم بخشد .کتاب حاضر تالش دارد تا با شيوهاي
گامبهگام ،به کمک تعريف ،توضيح و نمايش نمونههاي عملي ،طراحي انواع نشانههاي تصويري
را به نمايش بگذارد .تکامل تاريخي نشانهها و روشهاي طراحي يک نشانه نيز در اثر شرح داده
شده است.

 .786عفراوی ،بهرام /خیری ،فروزان .لوگوتایپهای ایرانی .2تهران :کتاب آبان264 ،93 ،
ص ،خشتی
گرايش :گرافیک
پايه تحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :طراحي ،گرافيك ،نشانهها
چكيده :كتاب حاضر مجموعهاي از لوگوتايپهاي ايراني است كه طراحان گرافيك در داخل و خارج
از ايران آنها را طراحي كردهاند و طي مدتي كه از جلد اول كتاب گذشته ،تدوين و گردآوري شده است.
اين اثر شامل بيش از  1400اثر از  151طراح گرافيك است كه از ديد داوران مورد قبول واقع شده است.

 .787عزيزي ،علي /ركني ،سهيل .مجموعه طبقهبندي شد ه طراحي 1و .2تهران :كانون
فرهنگي آموزش 204 ،92 ،ص ،رحلي
گرايش :طراحي
پايه تحصيلي :دوم و سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :درس ،راهنماي آموزشي ،تمرينها ،آزمونها
چكيده :طراحي سنگ زيرين هنرهاي تجسمي است و پيش از نقاشي بايد مدت زيادي به طراحي
پرداخت .در کتاب حاضر ،بعد از مطالعه مفهوم طراحي ،وسايل و ملزومات و تکنيکهاي خاص
طراحي معرفي و آموزش داده شده است .همچنين مفهوم طراحي و ارتباط آن با سه حوزه طبيعت
(منظره) ،معماري و انسان ،همراه با تمرينات تکميلي ارائه گرديده است.
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 .788طالع ،امين .مقبرهسازي هنر فراموششده :بررسي گونهشناسي مقبرهسازي
و هنرهاي پيرامون آن در ايران و جهان ويژه طراحان ،معماران و نوجوانان .شيراز:
نويد شيراز 472 ،93 ،ص ،بياضی
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :آرامگاهها ،آثار تاريخي ،معماري اسالمي ،هنر و فرهنگ آرامگاهها
چكيده :هرگاه در بياني روشمند از هنر استفاده شود ،آن بيان به صورت اثري فارغ از زمان و
مکان تبديل ميشود که فساد و تباهي در آن دخيل نخواهد بود .اثر حاضر به بررسي گونهشناسي
مقبرهسازي و هنرهاي پيرامون آن در ايران و جهان اختصاص دارد .نگارنده پس از تشريح انواع
مرسوم دفن در دنيا ،مقبرههاي مهم ايران و جهان را تقسيمبندي کرده و هنرهاي بهکاررفته در
ساخت هريک از آنها را همراه با تصوير شرح داده است.
 .789اميريچوالنديم ،عيسا .مواد و ابزار هنري 1ابزارآالت .تهران :كتاب آبان 200 ،90 ،ص،
خشتي
مخاطب :هنرجو
پايه تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :هنر ،ابزارها ،نقاشي
چكيده :اين اثر نخستين کتاب از يک مجموعه هفت جلدي است که ابزارها و وسايل هنري را
معرفي ميکند و اجزا و کارکرد هر يک را شرح ميدهد .مخاطب در اين کتاب با انواع سهپايههاي
نقاشي ،قلمموها و کارويژه هر يک ،جعبههاي ابزار و رنگ ،کمدها و قفسههاي هنري و ديگر
ابزارهاي طراحي و ترسيم آشنا ميشود.

.790غفراوي ،بهرام.نرمافزارهايكاربرديبرايطراحانگرافيك.تهران:كتابآبان،93،
 138ص ،وزيري
گرايش :گرافيك 
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :نرمافزار رايانهاي ،آموزش ،طراحي
چكيده :طراحان گرافيک به طور قطع با يک يا دو نرمافزار گرافيک به شکل حرفهاي آشنایند ،اما آشنايي
با نرمافزارهاي کمکي ديگر نيز براي آنها ميتواند سودمند باشد .اين کتاب راهنماي سريع و کليدي
استفاده از نرمافزارهاي پرکاربرد گرافيکي است .در هر بخش تصاوير با آموزش همراه شده است که
يادگيري را آسانتر ميکند .نيز در کتاب نکاتي کلي قابل توجه در همه نرمافزارها ،جدول فارسيسازها،
فرمت فايلها و نرمافزارهاي مربوطه نيز درج شده است.
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 .791وكيليورجوي ،عليرضا .نشانداشت :مجموعه نشانههاي عليرضا وكيلي ورجوي
 .1372-1392تهران :پويانما 112 ،92 ،ص ،وزيري
گرايش :طراحي
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو	 
كلمات كليدي :طراحي،گرافيک ،نشانهنگاري
چكيده :هر نشانهاي بر الگوهايي زيرمتني استوار است که منطبق بر عناصر خالص هندسي بوده
و با نظام رياضي ترسيم ميگردد .کتاب حاضر حاوي نشانههاي گرافيکي يکي از هنرمندان معاصر
است .هر نشانه در صفحهاي جداگانه بهصورت رنگي نمايش داده شده و توضيحات تخصصي
مربوط به شناسنامه و نحوه خلق آن به دو زبان انگليسي و فارسي در حاشيه کتاب درج شده است.

.792انجمنصنفيطراحانگرافيكايران.نمايشگاهپوسترهاينسلنوطراحانگرافيك
ايران .تهران :كتاب آبان 208 ،93 ،ص ،وزيري
گرايش :گرافيك 
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :هنرهاي تجسمي ،طراحي ،نمايشگاههاي آثار هنري
چكيده :پوسترها در هر جامعهاي تاريخ مصور زمانه خود محسوب مي شوند و با مرور آنها ميتوان
به خصوصيات آن روزگار پي برد .کتاب حاضر مجموعهاي از پوسترها و آثاري است که جهان و
وقايع آن را از زاويه ديد هنرمندانه به نمايشميگذارد که اغلب آنها زير  30سال سن دارند .در ابتداي
هر بخش معرفي کوتاهي از هنرمند همراه با تصوير و شرح حالي مختصر از فعاليتهاي هنري وي
ارائه شده و در ادامه ،آثار برگزيده با مشخصات ظاهريشان معرفي شدهاند.

 .793مقبلي ،آناهيتا /ميرفخرايي ،وحيده .هندسه نقوش :نقوش در هنرهاي سنتي .تهران:
فخراكيا 108 ،93 ،ص ،خشتي
گرايش :معماري و نقشهكشي
پايهتحصيلي :سوم
مخاطب :هنرجو
كلمات كليدي :هندسه ،طراحي ،معماري اسالمي ،هنرهاي اسالمي ،هنر ايراني
چكيده :در هنر اسالمي ،هندسه فرم غالب و شاخص است که بر ديگر نقوش و صورتهاي تزئيني
برتري دارد .در اين کتاب پس از مروري مختصر بر عناصر تزئيني در هنرهاي اسالمي و نقشمايههاي
هندسي و تاريخچه آنها ،توضيحاتي درباره گره ،نامگذاري آالت و گرهها و معرفي ديگر ترسيمهاي
هندسي الزم آمده است.
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نمـــــایهها
عنوان کتاب
پديد آورندگان
موضوع
مخاطب
پايه تحصيلي
گرایش
كلمات كليدي
درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
نام ناشر
نام و نشانی ناشران

 306فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفهای و کاردانش

عنوان
آذرخشغيرت:گزيدهحملهحيدريمالبمانعليکرماني(راجي)402
آرامش بعد از طوفان :براساس زندگي شهيد علي صيادشيرازي
067
آزمايشهاي علمي خوردني(جلد 628 )1
آزمون سرخ معرفي و گزيده شعر واليي :محمدعلي مجاهدي-
يوسفعلي مي ر شکاک -خسرو احتشامي 403
آزمون عصر غيبت(مباني واليت مطلقه فقيه به همراه پاسخ به
شبهات و بررسي برکات واليت فقيه در انقالب اسالمي)309
آزمونها و ارزيابيهاي ورزشي 014 NSCA
آزمونهاي استعداد ،شخصيت و انگيزش؛ شخصيت و استعدادهاي
خود را تحليل کنيد و انتخاب رشته تحصيلي و برنامهريزي شغلي
داشته باشيد 332
آزمونهاي روانشناختي دينداري 310
آستان نياز پيرامون دعا و نيايش 068
آسيب شناسي خانواده 629
ب شناسي روابط درون خانواده 630
آسي 
آشنايي با ادبيات جهان :سفرهاي گاليور 069
آشنايي و خواستگاري 631
آفات مديران 050
آفتاب کائنات معرفي و گزيده شعر واليي :سيد حسن غزنوي-
حکيم خاقاني شرواني -حکيم نظامي گنجوي 404
آقا ،خانم ،دعوا بسه 632
آقاي هنشاو عزيز 070

آمادگي جسماني و بدنسازي براي دختران :راهنماي تمرينهاي
مقاومتي،قلبيعروقي،بدنسازيوخوراكيبرايدختراننوجوان015
آموزش خانواده(هفت مفهوم بنيادي) 633
آموزشخانواده:راهبردهايعلميوعمليبارويكردپژوهشي634
آموزش خط ريز 762
آموزش عملي مهارتهاي تحصيلي 465
آموزش کودکان بيشفعال و کم توجه(:راهنماي عملي والدين،
معلمان و مشاوران) 635
آموزش كامل طراحي 763
آموزش گام به گام برق و الكترونيك خودرو به انضمام بررسي
تحليلي مدارات الكتريكي پرايد و سمند 741
آموزش موثر در كالس درس :راهبردهاي پژوهش محور براي
افزايش موفقيت دانشآموزان 466
آموزش موضوعات جنسي 636
آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان (1قدرت كلمات) 335
آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان334 1
آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان336 2
آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان337 3
آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان338 4
آموزش هندبال در مدارس :معرفي هندبال براي دانشآموزان 016
آن ديگري 071
آن سفيدي 072
آناتومي آسيبهاي ورزشي براي بازتواني و آمادگي جسماني 017
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آنچه پسران بايد بدانند 467
آنچه دختران بايد بدانند 637
آنچه الزم است هر بيمار از بيماري خود بداند بيماري قند 638
آندري تاركوفسكي :عناصر سينما 764
آواي آرامش 073
آيين پاسداري پيرامون وحدت ،بسيج ،دشمنشناسي 074
آيين تندباد :تلخيص و بازنويسي اقبالنامه نظامي گنجوي 075
ابريادگاري؛گزيدهايازآثاراعضايمراكزآفرينشهايادبي405...
ابزارها و ماشينآالت مبلمان 742
ابنحسام خوسفي 370
ابوحنيفه دينوري 371
اتفاق و بخشش 639
احترام به والدين 640
اختاللنافرمانيمقابلهايواختاللسلوكدركودكي :اختاللهاي
رفتاري در كودكان از تشخيص تا درمان 007
اخالق ديني يا فضائل فراموششده در مناسبات اقتصادي 641
ادبيات اختصاصي 580
ادبيات جامع كنكور 581
ادبيات كنكور مصور خط به خطي 582
ارزشيابي كيفي توصيفي 566
ارزيابي كاربردي عملكرد جسماني انسان 018
از آزادگي تا يقين :شرح ابيات ديوان صائب تبريزي 406
از ديار روشني معرفي و گزيده شعر واليي :سيدرضا مويد-
محمدجواد غفورزاده  -غالمرضا شکوهي 407
ازدواج 642
ازدواج به سبك ايراني :دانستنيهايي درباره پيوند زناشويي 643
استعداديابي و پرورش استعداد در ورزش 019
اشتباه ميكنيد! من زندهام 076
اشتغال و كارآفريني 644
اصول تعليم و تربيت كودك از منظر مكتب اسالم و علم روانشناسي468
اصول جوشكاري برق و گاز 743
اصول عمومي تدريس و پرسشگري 469
اصول کلي تربيت فرزند :الگوي کودک 645
اصول کلي تربيت فرزند :بچه بيتربيت 646
اصول کلي تربيت فرزند :نقش والدين 647
اصول مديريت در كسب و كار جهاني 051

اصول و مباني پدافند غيرعامل 020
اقتصاد خانواده با تاكيد بر آموزههاي اسالم 648
اقدامپژوهيپژوهشيدرجهتبهبودواصالحعمل(راهنمايعملي)470
الفباي عشق 408
الفباي موتور سيكلتسواري به زبان ساده 077
الگوها و فنون نيازسنجي در بهسازي منابع انساني 471
امام باقي(عج)؛ تحليل و تبيين زندگاني حضرت مهدي(عج) در 20
گفتار311
اميرحسين فردي 078
اميرعليشير نوايي 372
انديشه ناب بررسي تطبيقي گزارههاي اصلي تفکر انتقادي از
نگاه صاحبنظران آن حوزه با ديدگاه اما م علي عليهالسالم 472
انسان و منابع محدود آب 622
انگليسي 1اول متوسطه 339
انگليسي 2دوم متوسطه 340
انگليسي 3سوم متوسطه 341
انگورهاي هزار مسجد 079
انگيزش و اعتماد به نفس(با تاكيد بر جنبههاي مديريتي) 473
اوقات فراغت 649
اولين درسنامه جامع زبان انگليسي تخصصي 342
اولين روزهاي مقاومت 080
اولين كتاب بازيگري من :درسهاي بازيگري ،تمرينات ،دستورات
و بازيهايي براي خردساالن 765
ايدئولوژي و برنامه درسي 474
ايرج افشار 373
«ب» مثل بيمه «ج» مثل جدول 578
با آموزگار اخالق :گزيده بوستان سعدي شيرازي 409
با كارآفرينان 052
بابايار 081
باد ماليم :براساس زندگي شهيد کالهدوز 082
بادبادکها 083
بادست چپ :دهالويه 084
باران که ببارد و جند داستان ديگر 085
بازاريابي جهاني 053
بازنشستگي:آغازياپايان؟
? 475 Retirement The Beginning or the end
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بازي بازي با دمشير 410
باغ آرايهها 583
باغ حقيقت :گزيده حديقهالحقيقه حکيم سنايي 411
باغ خدا؛ گزيدهاي از آثار اعضاي مراكز آفرينشهاي ادبي 086
بچههاي كشتي رافائل 087
بخوان بشنو زندگي كن(مهارتهاي نهگانه زندگي) 650
بديعالزمان همداني 374
براورنگ سخن :گزيده هفت اورنگ عبدالرحمن جامي 412
براي آخرين بار :براساس زندگي شهيد ردانيپور 088
برديا و ملكه سرزمين عاج 089
شفعالي476
بررسياثربخشيآموزشيوگابركودكانداراينشانگانبي 
برف 090
برف و بهمن 091
برنامهريزي استراتژيك در آموزش و پرورش 477
ي در عصر پست مدرن 478
برنامهريزيدرس 
برنامهي بازاريابي :يك راهنماي كامل تصويري 054
بسته آموزشي ،برنامه درسي ويادگيري اثربخش 479
بغض ابر 092
بنيانهاي مدنيت و فرهنگ در شاهنامه فردوسي 584
بوي غريب باروت :مريوان 093
بهتر از شكالت مجاني 094
بهترين همسر :واکاوي ارزشهاي جنسيتي زن در ديدگاه مکملي
اسالم 651
بهداشت روان و ورزش 021
بهداشت شنا و شناگر 022
بهداشت و ورزش 023
بيخانمان 095
بيش از چند نفر 096
بيشفعالي از تعريف تا درمان 008
پادشاه زير درخت نارنج :براساس زندگي داريوش 097
پادشاه و كنيزك 098
پاك سازي فكر ،جسم و روان 652
پدر و مادر 653
پدر و مادر در گذر زمان 099
پرسپکتيو ،سايه و انعکاس 766
پرسش و پاسخهاي مشاورهاي در زمينه نوجواني ،جواني ،ازدواج،

مهارتهاي زندگي ،تربيت ديني ،تربيت فرزندان و تكنيكهاي
آرامسازي و ضد استرس480
پرسمانتوحيدي36پرسشوپاسخباموضوعتوحيدوخداشناسي312
پرطال 100
پرندگان سخنگو 623
پرواز به سوي بي نهايت 101
پرورش جسم و تقويت ذهن 024
پرورش رهبران 055
پرورش زنبور عسل 624
پرورش يادگيري مستقل راهبردهاي کاربردي در مشاوره تحصيلي
براي افزايش موفقيت دانشآموز 481
پژواك كوهستان 102
پژوهش ،تدريس ،معلم پژوهنده 482
پس از جدايي :چگونه يك شكست عشقي مخرب را به بهترين
اتفاق زندگي بدل كنيم 654
پسر ارديبهشت ،مجموعه شعر 413
پسرانم براي انقالب 103
پسرم بالغ شده 655
پشت تو قاي م شدن 104
پكيج شوفاژ گازي 744
پله چندم نردباني؟ 105
پليس و آموزش و پرورش(رويکرد تعاملي براي ارتقاي فرهنگ
ترافيک) 483
پنج راهكار و عوامل استراتژيك ارتقاي كارايي كاركنان و افزايش
بهره وري و تحول در سازمان 484
پنجگنجادبياتجامع(واژگانوامالمفاهيموقرابتهايمعنايي585)...
پهلواني 375
پيادهسازي استراتژي 056
پيرجنگي 106
پيشرفتهاي فناوري مركبهاي چاپ 745
پيشگيري از اذيت و آزار دانش آموزان در مدارس(شيوههاي موثر
در كاهش اذيت و آزار دانشآموزان در مدارس با همياري والدين،
معلمان و مربيان) 656
پيشگيري از اعتياد در خانواده راهنماي آموزشي 657
پيشمرگ :براساس زندگي آريوبرزن 107
تئوري موسيقي 767
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تجارت اجتماعي 057
تجاليي به روايت همسر شهيد 110
تحليل آثار هنري 768
تحول شعر كالسيك(شعرنو) از نظر قالب ،محتوا ،موضوع 414
تدريس پژوهش محور؛ ساختارسازيهاي پژوهش محور 1براساس
مدل  E5چرخه يادگيري 485
تربيت اسالمي براي کودک ايراني 486
تربيت بدني در مدارس 026
تربيت در خانواده و اجتماع(مجموعه  30مقاله پيرامون :انسان در
جهانامروز،تربيتدرخانوادهواجتماع،فرهنگ،هنروادبيات) 487
ترجمانشکوهمعرفيوگزيدهشعرواليي:عليموسويگرمارودي
 طاهره صفارزاده 415تعميركار دستگاههاي سردكننده خانگي و تجاري 746
تغذيه و رهنمودهاي تندرستي 027
تغذيه ورزشي(ويژه كسب مدال طال) 028
تقويت هوش و حواس کودک تا هجدهماهگي 009
تكنيكهاي خالقيت و مديريت تفكر 488
تكنيكهاي نواربندي در آسيبهاي ورزشي 029
تكنيكهاي نور در عكاسي :افكتهاي ويژه عكاسي در آتليه،
ديزاين و نورپردازي در عكاسي 769
تمريناترسمفني[كتابفعاليت]:قابلاستفادهفراگيرانرشتههاي
فنيوحرفهاي 747
تمرينات كمكي براي ورزشهاي استقامتي 030
تو را چشم در راهم 111
توسعه مطالعات پژوهشي معلّمان(كاربردي كردن پژوهش) در
آموزش و پرورش 489
تولدي دوباره 416
توليد كتاب(از ابتدا تا انتها) 748
جامع ادبيات كنكور 586
جانبازان 112
جايزه 113
جايي براي عروسكها نيست 114
جزيره آتش :آبادان 115

جلوه اسالم پيرامون اسالم ،انقالب و اهلبيت(عليهمالسالم) 116
جنگ جهاني جمعيت :بررسي توطئهها و سياستهاي جمعيت
در ايران و جهان 658
جهان در قرن بيست و دو؛ پايان نظام سرمايه داري غربي ،سقوط
امپرياليسم امريكا ،تاسيس حكومت جهاني به مركزيت قدس
شريف(جلد اول) 058
جيب عجيب 117
چالش هوش سطح آسان(جلد اول) 567
ش سطح بسيار سخت(جلد چهارم) 568
چالش هو 
چالش هوش سطح سخت(جلد سوم) 569
چالش هوش سطح متوسط(جلد دوم) 570
ن بيسرپرست 659
ي كودكا 
چالشهاياساس 
چتر تابستان 118
چتربازي در امواج؛ با اقتباس از زندگينامه شهيد جواد شاعري 119
چرا بچههاي خوب نمرههاي بد ميگيرند 660
چرا نميذاري بچهات درس بخونه؟! 490
چشمانداز پرورشي مدرسه 491
چشمهاي من و مجنون :براساس زندگي شهيد مهدي باکري120
چطوري خيلي بدخط بنويسيم 121
چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اينترنت و تلفن همراه
محافظت كنيد 492
چگونه به دانش آموزان كمك كنيم انعطاف پذير باشند 493
چگونه به دانشآموزان كمك كنيم ارتباط موثر برقرار كرده و
تعارض را مديريت نمايند؟ 494
چگونه فرزندانمان را در رياضي موفق كنيم 495
چگونه كالسداري كنيم؟ :فنون و مهارت معلمي 496
چگونه همسر خوبي باشيم؟ 661
چگونههوشمندسازيرادرمدارسايرانتقويتكنيم(:كاربردهوشمندسازي
در مدارس) 497
چگونه يك آشپزخانه تميز و زيبا داشته باشيم؟ 662
چوپان كوچك 122
چهعامليمانعموفقيتشماست؟498 Whats holding you back
چهكنمهاي شاعران از آغاز تا امروز 417
چهار بنيان معماري 770
چهل نمايشنامه براي کودکان و نوجوانان جلد771 1
چي بخوريم؟ چي نخوريم؟ 663
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حاشيهنويسيبرمتن:مروريبربيستداستانکوتاهدفاعمقدس123
حافظ عاشق :عشق از نگاه لسانالغيب 418
حج بزرگترين نمايش جهان يک تحقيق و پنج نمايشنامه 124
حرفهاي زميني براي بچههاي زميني 419
حرفهايت را بلند بگو :گيالنغرب 125
حركات اصالحي 031
حسابدار حقوق و دستمزد 059
حسينيه دل ،معرفي و گزيده شعر واليي :حبيب چايچيان-
غالمرضا سازگار -علي انساني 420
حقوق خانواده با تاكيد بر آموزههاي اسالم 664
حقوق مخاطبان مطبوعات 499
حکايت ني :تلخيص و بازنويسي4داستانهاي مثنوي معنوي126
حکايت ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي(دفتر
اول) 127
حکايت ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي(دفتر
پنجم) 128
حکايت ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي(دفتر
دوم) 129
حکايت ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي(دفتر
سوم) 130
حكمت گمشده مومن است 131
حكمتهايفاطمي(شرحچهلسخنازحضرتفاطمهعليهاالسالم)313
حمداهلل مستوفي 376
حواسپرتي(ارزيابي،آسيبشناسيودرمان)300پاسخبهپرسشهايي
رايج و 100نكته500
حيات بالنده در نهجالبالغه(تحليل همبستگي ياد کرد مرگ و
بالندگي زندگي) 314
خار در گل ،خار دردل 132
خاطراتي از شهيد رجايي :حديث جاودانگي 133
خاطرههاي خاكي :دلنوشتههايي براي جبهه و جنگ 134
خانواده 665
خانواده متعالي با تاكيد بر آموزههاي اسالم 666
خانواده و حقوق فرزندان از منظر قرآن و احاديث 667
خانه شاد ،خانواده شاداب 668
خدا در انديشه انسان 315
خدا در زندگي انسان 316

خدا! اجازه؟ :تمناي دلهاي پاك 135
خشونت و امنيت در خانواده :رويكردي روشمند براي رويارويي
با خشونت خانوادگي 501
خط قرمز 136
خنکاي ختم خاطره 137
خواب گمشده مراد 138
خوابهاي دنبالهدار 139
خواجه نصيرالدين طوسي(جلد اول) 377
خواجه نصيرالدين طوسي(جلد دوم) 378
خودت را بكش باال 140
خودشناسي 669
ف يكسال 502
ي مصر 
خوراك مغز برا 
خوشبختي ،چه چيز نيست؟(چگونه خوشبخت نشويم!) 503
خيالباف 141
دارونامه سبز 670
داستان پيدايش خط از کتيبه تا کتاب 772
داستان دستان 142
داستانواره شيطان و رازهاي هزارساله 143
داستانهاي ارواح 144
داستانهاي پليسي 145
داستانهاي شاهنامه 146
داستانهاي وحشتناك 147
دانشنويندرصنعتهواپيماييبارويكردمديريتهايتخصصي060
دانشوتكنيكهايموفقيتدردووميداني(همراهبامراحلآموزش)032
دانشآموز شهيدميترا(زينب ) كمايي 148
دانشنامه دنياي دانش(ج620 )1
دانشنامه دنياي دانش(ج621 )2
دانشنامه طبي مسائل مردان :آداب ازدواج و زناشويي(نگرشي به
مسائل مردان با رويكرد طب سنتي و نوين) 671
دانشنامه ورزش و تمرين 033
دختري پشت خط 149
در اين خانه براي هميشه ماندم 150
درپردههايراز:تلخيصوبازنويسياسرارنامهعطارنيشابوري151
در جريان انقالب فرانسه :دفتر خاطرات لوييز مدرهاك 152
در خودماندگي و مشكالت ارتباطي :راهبردهاي كاربردي براي
اوليا و معلمان 672
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درآمدي بر درسپژوهي 504
درآمدي بر كتاب مقدس و الهيات مسيحي 317
درجست و جوي نان 587
دردسر 153

دردنامهسالکفکرت:تلخيصوبازنويسيمصيبتنامهعطارنيشابوري154

دردها هم زبان دارند 421
درس پژوهي 505
درسهايي از زيارت جامعه کبيره 318
درضيه :شهيد علي شرفخانلو به روايت مادر 155
درك عمومي هنر 773
درمان بيماريهاي كبدي و كبد چرب در طب سنتي 673
درمانذهنآگاهياعتياد:راهنمايمقابلهبابرانگيزانرفتارهاياعتيادي:
سوگ ،استرس و خشم رويكردي يكپارچه از  ACT،CBTو674 DBT
دروغگويي كودكان و روشهاي اصالح و درمان 506
دريانوردي با دوچرخه 156
دستنوشته نيمسوخته :براساس زندگي شاه عباس صفوي 157
دستور زبان انگليسي343 )English)Grammar101 101
دسيسه 158
دفتر خاطرات كلئوپاترا دختر نيل 159
دفترنويس امير :براساس زندگي اميرکبير 160
دكوراسيون چوبي از طراحي تا اجرا 749
دلتنگيهاي يك آپارتمان 422
دلم ميخواست 161
دنياي كودكان موفق 675
دنياي هنر آشپزي انواع پاي 676
دنياي هنر آشپزي غذاهاي لقمهاي 677
دنياي هنر انواع برگر ،كوفته و موساكا 678
دنياي هنر انواع سس ،چتني ،سالسا و ماريناد 679
دنياييبهرنگرغبتها:راهنمايكشفرغبتهايتحصيليوشغلي571
دو قدم تا ماه روايتي از زندگي و شهادت معلم و سردار شهيد عليرضا
حاجيبابايي162
دوزخيان جاويد؛ پژوهشي تاريخي در باره قاتالن شهداي نهضت
امام حسين(ع) 319
دوستمحمد گواشاني 379
دوشنبههاي دوستداشتني 163
دهکده زرد 164

ديابت ،قاتل شيرين :روش هاي طبيعي براي پيشگيري و كنترل
آسان بيماري قند 680
ديوان انتظام سروده محمدرضا قطبي 423
ديوان باباطاهر عريان 424
ديوان هاتف اصفهاني 425
راز سالمتي 681
راز سيرونها 165
ي ماني 166
رازنقاشيها 
رازهاي ارتباط با جنس مخالف 682
رازهاي بيشتري دربارهي كودكان شاد 683
رازهاي تسخير قلب همسر 684
رازهاي جواني :چگونه جوان بمانيم؟ 685
رازهاي موفقيت پسران 507
راه روشن در مسير آرامش خانواده ،رشد و تعالي فرزندان 508
راهبري برنامه درسي 509
راهكارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان 510
راهنماي آموزش فعال مربيان بهداشت مدارس 511
راهنمايارزيابيعواملآمادگيجسمانيمرتبطباسالمتي034ACSM
راهنمايتهيهشرححالومشاهدهدرروانشناسيبالينيکودک686
راهنماي جامع بيماران مبتال به سرطان سينه :تشخيص ،درمان،
تغذيه ،مسائل رواني و اجتماعي 687
راهنماي شيوههاي نقد ادبي مجموعه ادبيات كودك 167
راهنماي عملي اقدا م پژوهي(مباني نظري و عملي) 512
راهنماي عملي پرورش هوش هيجاني كودكان 010
راهنماي عملي تحليل محتوا 513
راهنماي كاربردي تدريس مديريت ورزشي 035
راهنماي كاربردي مديريت استرس در نوجوانان(براي والدين ،معلمان
و درمانگران) 688
راهنماي كلينيكي رواندرماني پويشي 689
راهنماي نگهداري گياهان آپارتماني 625
راهنمايي جامع براي هنرمندان و معماران :مباني پرسپكتيو 774
رسم بردباري پيرامون صبر و بردباري وحالليت طلبيدن 168
رسم پايداري پيرامون جبهه و جهاد و حفظ كيان اسالمي 169
رسم دوستي پيرامون سخناني با جوانان ،مسئولين و ملت 170
رسوالن آشنا توصيه به فرهنگيان و دانشآموزان 171
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رشيدالدين فضلاهلل 380
رفتار درماني :روشهايي براي تغيير سريع رفتار كودكان11-4
ساله 515
رقصمرگ برگها 426
روانشناسي انتظار 320
روانشناسيبازيكودكوبازيهايمناسبتولدتايكسالگي011
روانشناسي تصويرسازي ذهني در ورزش 037
روانشناسي و آموزش مهارتهاي زناشويي و بلوغ افراد نابينا 690
روايت شب دوم 172
روايت شب نخست 173
روايت شب واپسين 174
روباه و کدخدا 175
روز تاريک 176
روز نهنگ 177
روزگار گرشاسب :گزيده گرشاسبنامه حکيم اسدي طوسي 381
روش بهترزيستن گامبهگام 516
روش تحقيق به زبان ساده و كاربردي ويژه دانشجويان هنر 775
كتابهاي
محتواي
تحليل
روش
517
معلمان)
و
دانشجويان
درسي(ويژه
روششناسي تدريس محتوا 518
روشهايتدريس(تعاريف،الگوها،ارزشيابيويادگيريالكترونيكي)519
روشهاي رويايي با ترس هاي كودكان از مدرسه 691
روشهاي سنجش باليني انواع چاقي 692
روشهاي كمي تحقيق در برنامه ريزي آموزشي 520
روي نيکبختي :گزيده مثنوي جامجم اوحدي مراغهاي 427
رهآورد(انواع ادبي) 588
رهبري گروه 572
زبان انگليسي( )3سال سوم دبيرستان كليه رشتهها 345
زبان انگليسي سال دوم متوسطه كليه رشتهها 344
زبان بدن 693
زبان بدن :راز و رمزهاي استفاده از زبان بدن در محيط كار 694
زمخشري 382
زمينههاي روانشناختي نماز(شيوههاي جذب به نماز با تاكيد بر
مكتب اسالم و اصول روانشناسي) 333

زندگي با سرطان :حمايتهاي رواني ،خانوادگي و اجتماعي 695
زندگي چيست؟ 428
زيباييشناسي بصري 776
زيباييشناسي در معماري 777
زير چرخ کبود :بيتهايي در وصف و ستايش آزادگي(429 )1
زير شاخه درخت به 430
سواالت چهارگزينهاي تاسيسات و تهويه و تبريد 750
سواالت چهارگزينهاي جوش برق درجه 1و751 2
ت جنگجو در سطح مقدماتي و ساده 002
ساختربا 
ساخت مان :دوکوهه 178
سازمانها و مراكز فرهنگي 573
سالهاست كه ديگر باران نمي بارد 179
ستاري به روايت همسر شهيد 180
ستوده در آسمانها و زمين 181
سرگذشت فرش در ايران 778
سرگذشت معماري در ايران 779
سرودهاي دل :مجموعه شعر 431
سفر در آينه :صد حكايت از منطقالطير عطار نيشابوري 182
سفرنامه مرغان عشق :تلخيص و بازنويسي منطقالطير عطار
نيشابوري183
سفري به دنياي سرطان 696
سواد بصري در طراحي صحنه تئاتر 780
سوسك طاليي پرواز كن 184
سوگ فرامرز :گزيده بهمننامه ايرانشاه 432
سه تفنگدار 185
سه داستان كوتاه 186
سه قصه 187
سهراب و سياوش :دو دالور جاويدان 188
سيدبرهانالدين ،مرشد موالنا 321
ّ
سياستگذاري در آموزش و پرورش 521
سيبويه 383
سيدبغداد:قصهجيميسربازآمريكاييكهبهرازعاشوراپيميبرد189
سيدابوالحسن اصفهاني 385
سيدحيدر آملي 384
سيري در سرويراستاري 190
سين جينهاي خواستگاري 697
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شاديهايزندگي به جاياسترس 698
شازده و پهلوان 191
شاه ايران آرام :براساس زندگي عباسميرزا 192
شاهزاده و گدا 193
خالقيت 522
شجاعت
ّ
شخصشخيصثالثبزرگ(بيمهشخصثالثباتکيهبرخودروهاي
سنگين) 194
شراب سرخ :مجموعه اشعار عاشورايي 433
شرح پريشاني :گزيده مثنويهاي وحشي بافقي 434
شرحي بر نشانهها :نشانههاي گرافيك در ارتباط تصويري 781
شرفالدين عاملي 386
شروع دوباره 699
شعر علوي  :2گنجينه شعر و ادب 435
شعر قرآني :گنجينه شعر و ادب 436
شفا با عطر گل محمدي 195
شکوه دوران :براساس زندگي شهيد عباس دوران 196
شكارچي كوسهكر 197
شكلگيري بنيادي و تكوين مباني موسيقي(782 )1
شكوه ساسانيان 198
شناخت چوب جلد اول :چوبهاي امروزي 752
شناخت وتقويتمهارتهايحرکتيدرکودکان(باتاکيدبرکودکان
شفعال،اوتيسموسايرناتوانيهاييادگيري)700
شپريش،بي 
کن 
شناسائي مفروضات بنيادين فرهنگ سازماني در محيطهاي
آموزشي با تاكيد بر آموزههاي اسالمي 523
شوق هستي روشهايي براي ايجاد تغيير مثبت در زندگي 524
شهيد سيد داوود ساالري به روايت مادر 199
شيخ کليني 387
شيربان 200 2
شيربان 201 3
شيرينتر از عسل :داستانهايي برگرفته از حکايتهاي کليله و
دمنه 202
شيرينتر از عسل :داستانهايي برگرفته از حکايتهاي گلستان
سعدي 203
شيرينيپزي شيرين بانو 701
شيطونك سرزمين اعداد 204
شيمي در صنعت چاپ 753

شيوه هاي استناد به منابع چاپي و الكترونيكي(سبك574 )APA
صحني از آينه معرفي و گزيده شعر واليي :مشفق کاشاني-
سيميندخت وحيدي -محمود شاهرخي 437
صدرالدين دشتکي شيرازي 388
صفاتالعاشقين(اثر موالنا هاللي جغتايي استرآبادي) 438
صفر مرزي 205
صميميت بين همسران(الگوهاي قرآني -روايي) 702
صنعت شير 626
صيد و صياد 206
ضرورت و قلمرو دين 322
طبيب عشق :روايتي از زندگي دانشمند برجسته جهان اسالم
استاد فرزانه دكتر فريدون عزيزي 207
طراحي داخلي :نور و رنگ در دكوراسيون 783
طراحي سازمان راهنماي عمل مديران 525
طراحي كميك و كارتون 784 FOR DUMMIES
طراحينشانه 785
طلسم سياهدل 208
طوطي و بازرگان 209
عاشق تو 323
عالم برزخ(وقايع سفر مرگ و عالم قبر) 324
عبدالرزاق سمرقندي 389
عسلي 210
عطاملک جويني 390
عطر حضور و طوباي محبت 211
عطر شهادت پيرامون شهيد و شهادت 212
عطشان :فکه 213
عقل يازدهم در تعليم و تربيت(انديشههاي نابغه تشيع خواجه نصيرالدين
طوسي در تعليم و تربيت) 325
عالمه حلي 391
علمتمرينفوتبال:رويكردعلميتوسعهقدرت،سرعتواستقامت038
علم ،دين و فلسفه 326
عليبن عباس اهوازي 392
عمعق بخارايي 393
عمو غالم 214
غارنشينان 215
غمنامه بيقراري :تلخيص و بازنويسي ليلي و مجنون نظامي 216
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فانوس(اميد و اكنون زيستي در آثار موالنا) 589
فانوس شکسته بستان 217
فرار از قطب 218
فرزند تبعيض ،پدر آزادي :زندگي و مبارزات مهاتما گاندي 219
فرزندان امام حسين عليهالسالم 327
فرنيان ايران :براساس زندگي سورنا 220
فرهاد و شيرين 439
فرهنگ توصيفي علوم طبيعي در شاهنامه فردوسي(پزشكي،
جانورشناسي ،كانيشناسي ،گياهشناسي ،موسيقي و نجوم)440
فرهنگ مهندسي برق فشار قوي -جريان قوي 003
ي آرينا :پيتزا  -ساندويچ  -اسنك -چيپس-سس-
فستفودها 
ساالد 703
فصل آهو و كبوتر 441
فضلبن حاتم نيريزي 394
فطرت بنياد تربيت :رويكردي به تعليم و تربيت اسالمي 704
فعالسازيرفتاريبرايدرمانافسردگيكتابراهنمايدرمانگر705
فعاليت ورزشي و كنترل كلسترول 039
فعاليتهايي براي رشد مهارتهاي حركتي درشت 040
فقط يك چاپ 221
فقيه عاشق :عشق از نگاه امام خميني(ره) 442
فكر ميكني مطالعه بلدي؟! 526
فناوري ساخت درهاي چوبي 754
فنون رفتار درماني 706
فهميدههاي مدرسه 64 :فراز ادبي و داستاني براي كوچكترين
شهيد دانشآموز  32استان 222
ُقلقُلك 223
قبل از سپيدي 224
قدرت شگفتانگيز تغذيهاي سلولهاي بنيادي :چگونه سيستم
طبيعي بازسازي بدن خود را تقويت كنيم؟ 707
قدرت و توان در ورزشكاران جوان براي سنين  7تا  15سال 041
قصه شاه و درويش(از :موالنا هاللي جغتايي استرآبادي) 443
قصهها ،افسانهها و سرودههاي مردم و سرزمين كانادا 226
قصههاي آسيهآباد 227
قصههاي پريان كتاب زيتوني 228
قصههاي خوب براي بچههاي خوب 229
قصههاي خوب براي بچههاي خوب :قصههاي برگزيده از چهارده

معصوم(ع) 230
قصههاي شيخ عطار 231
قطبالدين شيرازي 395
قطران شاعر گمنام تبريز 444
قطرهاي در بحر 232
قطعات الكترونيك 004
قلم در پابوس حرم 233
قوانين فوتبال 042
كارآفريني ورزشي تئوري و عمل 043
كاربرد بازي درماني 709
كاربرد روانشناسي در پزشكي ورزشي 044
كاربرد هوشهاي چندگانه در كالس درس 529
كاربرگ آرايههاي ادبي(سوم علوم انساني)590
كاربرگ ادبيات فارسي591 1
كاربرگ ادبيات فارسي593 2
كاربرگ ادبيات فارسي595 3
ي(1اول دبيرستان) 592
كاربرگ ادبيات فارس 
ي(2دوم رياضي و تجربي) 594
كاربرگ ادبيات فارس 
ي(3سوم علوم انساني) 596
كاربرگ ادبيات فارس 
كاربرگ انگليسي346 1
كاربرگ انگليسي347 2
كاربرگ انگليسي348 3
كاربرگ تاريخ ادبيات ايران و جهان( 1دوم علوم انساني) 597
كاربرگ تاريخ ادبيات ايران و جهان( 2سوم علوم انساني) 598
كاربرگ زبان فارسي599 1
كاربرگ زبان فارسي601 2
كاربرگ زبان فارسي603 3
كاربرگ زبان فارسي(1اول دبيرستان) 600
كاربرگ زبان فارسي(2دوم رياضي و تجربي) 602
كاربرگ زبان فارسي(3سوم علوم انساني) 604
كارکردهاي اجرايي در کودکان و نوجوانان راهنماي سنجش و
مداخله 527
کاشانهابرار:سيريدرسيرهعمليعلمايمعاصردررفتارباهمسر708
كاغذ در چاپ 755
كالريشمار به زبان ساده براي عموم 710
كتاب آخر ادبيات فارسي 605
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كتاب احمدي روشن 236
كتاب شيريني و شكالت عيد نوروز 713
كتاب جامع شيريني سنتي ايراني 711
كتاب جامع زبان انگليسي پيشدانشگاهي 350
كتاب جامع زبان انگليسي دوم متوسطه 351
كتاب جامع زبان انگليسي اول متوسطه 349
كتاب جامع زبان انگليسي سوم متوسطه 352
كتاب جامع شيريني مارماالدي و كرمدار 712
كتاب روزهاي مرده 237
كتابكاراصولحسابداري:1مجموعهمطالبمسائلوتستها061
كتاب كار و تمرين ادبيات فارسي606 1
كتاب كار و تمرين ادبيات فارسي607 2
كتاب كار و تمرين ادبيات فارسي608 3
كتاب كار و تمرين انگليسي353 1
كتاب كار و تمرين انگليسي354 3
كتاب كار و تمرين زبان فارسي609 2
كتاب كار و تمرين زبان فارسي 610 3
كتاب غالمرضا رضايي 238
كتاب غالمعلي رجبي 239
كتاب معلم ادبيات فارسي611 1
كتاب معلم ادبيات فارسي612 2
كتاب معلم ادبيات فارسي613 3
كتاب معلم زبان فارسي614 1
كتاب معلم زبان فارسي615 2
كتاب معلم زبان فارسي616 3
کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمي(با رويکردي به کتابخانههاي
ايران) 528
ب و تسكين درد 045
كشش درماني جهت پيشگيري از آسي 
کفشهايت را به من بسپار و چند داستان ديگر 234
كالسي از جنس واقعه :درسهايي که از استاد غالمحسين
شکوهي آموختهام 241
كلبه عمو ژو 242
كلمات بيداري پيرامون نماز و روزه ،احكام اسالمي ،حديت نفس،
تقوا و حجاب 243
کوچههاي باران خرمشهر 235
كودك متفكر 531

كودكان مبتال به اتيسم :راهنماي والدين ،مربيان و درمانگران 012
كودكان يتيم 718
كودكان طالق :سلسله جلسات گام به گام برنامه 717 CODIP
كودكان خوب ،عادتهاي بد :راهنماي آزمون سن حقيقي براي
پرورش كودكان سالم 716
كمك به كودكان براي بهبود مهارت هاي ارتباطي 530
كمكهاي اوليه كاربردي 715
گرامر زبان انگليسي(355 )English Grammar
گردان شهادت 244
گردشگري ادبي  :حيدر بابا دوباره سالم(گام اول در معرفي ظرفيت
جهاني گردشگري ادبي استان آذربايجان شرقي) 445
گزارش درس پژوهي 532
گزيده اشعار امير معزي نيشابوري 446
گزيده اشعار سيف فرقاني 447
گزيده اشعار ظهير فاريابي 448
گزيده اشعار قاآني شيرازي 449
گزيده اشعار كليم كاشاني 450
گزيده اشعار نظيري نيشابوري 451
گزيده ديوان اشعار انوري 452
گزيده ديوان اشعار شهريار 453
گزيده سرودههاي پروين اعتصامي و رهي معيري 454
گزيده غزليات بيدل دهلوي 455
س و رامين 456
گزيده منظومه وي 
گفتوگو با امام علي(ع) 328
گل باغ آشنايي :گزيده لمعات فخرالدين عراقي 457
گلرنگ خواص ،انواع ،ارقام ،توليد و فراوري 627
گمشده شهرزاد 245
گنج راز :تلخيص و بازنويسي مخزناالسرار نظامي گنجوي 246
گوژپشت نتردام 247
گوهر 248
گيس دراز و ريش دراز 249
لبخند پشت پنجره 250
لجبازيكودكان:چگونهباكودكلجبازونافرمانخودرفتاركنم؟013
لوگو تايپ 786
ماجراهاي شرلوك هلمز جلد(251 )1
ماجراهاي شرلوك هلمز جلد(252 )2
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ماجراهاي ظفرخان شخص ثالث 253
ماه پيشوني(متلهاي فولكلوريك چهارمحال و بختياري) 254
ماهيگير و غول خمره و يك داستان ديگر 255
مباني سازمان و مديريت آموزشي 533
مباني فناوري در صنعت برق 005
مباني نظري محيط هاي يادگيري 534
ي در وصف و ستايش ادب و فروتني256
مجلس اهل ادب :بيتهاي 
مجموعه اشعار صداي محبت 458
مجموعه افسانه هاي ايراني 257
مجموعه طبقهبندي شده تاسيسات ساختمان 756
مجموعه طبقهبندي شده طراحي1و787 2
مجنون رفيقي هروي 396
محالتي به روايت همسر شهيد 258
ي اهللَعلي ِهو آله پيامآور صلح و آزادي 259
محمد صل 
محمد صلياهللعليهوآله پيامآور صلح و آزادي(جلد دوم) 260
مخفيگاه فوق سري بشقاب پرندهها :منطقه ،51مرموزترين منطقه
ممنوع ه جهان 575
مداخله رفتاري در افراد مبتال به اختالالت طيف اوتيسم 719
مددكاري اجتماعي :مداخله در بحران 535
مدرسه بانشاط 536
مدعيان انتظار ،دشمنان ظهور :مهدي عليهالسالم به يقين خواهد
آمد من و تو در هنگامه قيام کدام سو خواهيم بود؟ 329
مديران موفق درمدارس 537
مديريت استراتژيك 062
مديريت استراتژيك رسانه(از تئوري تا عمل) 063
مديريتاستراتژيكسيستمهاياطالعاتيـنگرشيكپارچه(ويرايش
دوم) 064
مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم 720
مديريت بازاريابي صنايع دستي و هنرهاي سنتي 065
مديريت باشگاه ورزشي 046
مديريت دانش سازماني 538
مديريت رفتار كودك مبتني بر مهندسي رفتار 721
مديريت رويدادهاي ورزشي 047
مديريت شركتهاي هواپيمايي با رويكرد بازرگاني ،جهانگردي و
هوانوردي066
مديريت مالي خانه 722

مديريت مبتني بر تفکر شطرنجي 539
مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت 048
مديريت و رهبري در سازمانهاي آموزشي 540
مراحل اجراي تحقيق علمي 541
مراحل رشد و پرورش كودك از تولد تا پنج سالگي 723
مربي ،نوجوان ،خردورزي «راهنماي مربي» 542
مرجع كامل اجراي سيستم اتصال زمين 006
مرخصي اجباري 261
مردي با نقاب آهنين 262
مزرعه حيوانات 263 animal farm
مسعود سعد سلمان 397
مشاركت اجتماعي 724
مشاوره مدرسه(ديدگاهها و كاربستهاي حرفهاي)543
مشاوره و برنامهريزي بدون اضافهكاري 544
مشاوره :مهارتي كمكي براي معلمين و مربيان 545
مشكالت يادگيري :آنچه معلمان بايد بدانند 725
مصاحبه باليني پيشرفته به روش گام به گام 726
معادن مينوتار 264
معجزات غذايي و درماني گوشت و شيرشتر 727
معجزه صميميت 728
معرفي رشتههاي تحصيلي دانشگاهي(گروه علوم انساني) 546
معرفي رشتههاي تحصيلي دانشگاهي(گروه علوم تجربي) 547
معرفيرشتههايتحصيليدانشگاهي(گروهعلومرياضيوفني)548
معرفي طب سنتي-اسالمي ايران 729
معلم549 92
معل م شهي د اكر م عسكريان كرماني 265
معل م شهي د زهراقضايي 266
معل م شهي د صديقهعبدالعظيمي 267
معلميبرايتمامفصولويژگيهايمعلمموفق(باتاكيدبرارتباطات
انساني)550
مقبرهسازي هنر فراموششده :بررسي گونهشناسي مقبرهسازي و
هنرهاي پيرامون آن در ايران و جهان ويژه طراحان ،معماران و
نوجوانان 788
مقدمات بازرسي فني در گازرساني 757
مقياسهاي روانشناختي و خانواده فرم ايراني 730
مالمحسن فيض کاشاني 398

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش317 14 /
ملک نبي :شوش 268
من از عهدهاش برميآيم 576
منيرو 269
مواد اوليه مبلمان 758
مواد و ابزار هنري 1ابزارآالت 789
موازنه معاش در اسالم 330
موردپژوهي در اختالالت رفتاري كودكان 551
موشکها و يک کاشي :دزفول 270
مهاجر 271
مهارت جوش 759
مهارت سخن گفتن(سخنوري ،سخنگوئي ،مذاكره ،مصاحبه و
گويندگيحرفه اي) 731
مهارت هاي زندگي ويژه زنان خشونت ديده 732
مهارتهاي تعامل با فرزند 733
مهارتهاي درسخواندن 552
مهارتهاي زندگي 553
ي ويژه زنانخشونتديده 734
مهارتهايزندگ 
مهربانتر از نسيم  99 :قصه از زندگي امام خميني(س) 272
مهمان جامانده 273
مير سيدعلي همداني 399
ميراث قصر شيرين 274
ميرزاي ناييني 400
ميهران :مهران 275
ميهماني 276
ناپيدا :براساس زندگي زندهياد احمد متوسليان 277
ناتوي فرهنگي؛ شيوه مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي 554
نام فيلم زندگيات چيست؟ 278
نامههاي ناشناس :براساس زندگي شهيد حسين خرازي 279
نجواي سحري :مجموعه اشعار مذهبي و اخالقي 459
نجيبزاده كوچك 280
نخلهاي بيسر 281
نردباني رو به آسمان 282
نرمافزارهاي كاربردي براي طراحان گرافيك 790
نشانداشت :مجموعه نشانههاي عليرضا وكيلي ورجوي
(791 )1372-1392
نشاني و چند داستان ديگر 283

نصاب و تعميركار سردخانههاي فريوني 760
نصب و تعمير كولرهاي گازي پنجرهاي و اسپليت 761
نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس امروز :راهنماي عملي براي
راهنمايان ،مديران و معلمان مدارس 735
نظامي گنجوي 401
نظريه انتخاب در كالس درس :به دانشآموزان آنچه نياز دارند،
بدهيد آنچه ميخواهيد دريافت كنيد 555
نقش حجاب در حفظ حريم خانواده 736
نقش دل 284
نقش مشاركت و شوراها در نظام آموزشي و تربيتي مدارس 556
نقشه ذهني و سازمان دهندههاي گرافيکي 577
گب هيك واقعيت
يتبديليك ايدهبزر 
نقشهراهمنابعانسانيراهبرد 
ب و كار 557
كس 
نقل و نبات 460
نگاران ضمير امثال و حكم غزليات شمس 461
نگارش مقاله علمي به شيوه عملي(براي كليه رشتههاي علوم
انساني و علوم پايه و فني و مهندسي در تمامي مقاطع) 558
نگاهينو بهبرنامهريزي آموزشي و درسي در هزاره سوم 559
نگرشيبهمديريت اسالمي 560
نمايشگاه پوسترهاي نسل نو طراحان گرافيك ايران 792
نويسندگي 617
نيازي شبستري و مثنوي شمع و پروانه 462
و فريدون چنين مردي بود :براساس زندگي فريدون 285
واليت فقيه پيرامون واليت فقيه ،صفات رهبري و روحانيت 286
ويراستار(مقاالت و گفتو گوهايي در عرص ه ويرايش) 618
هانس يورگن آيزنك 561
هديه به ماه  5پارههاي ماه زندگينامه بانوان شهيد 287
هديه به ماه  6خواهران آفتاب 288
هديه در اسالم 737
هزار توي زندگي و چند داستان ديگر 289
هزاردستدعامعرفيوگزيدهشعرواليي:قادرطهماسبي-محمدرضا
سهرابينژاد-حسيناسرافيلي463
هزار سال داستانهاي طنزآميز ادب فارسي(از فردوسي طوسي تا
مالحبيباهلل كاشاني) 290
هزار و يكشب291 1
هزار و يكشب292 2
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هزار و يكشب293 3
هفت 294
هفتخان رستم 295
هفت دختر ،هفت پسر 296
هفتگنبد :تلخيص و بازنويسي هفت پيکر نظامي 297
هفتراهبردموفق براي بهبود 562
همت بلند :براساس زندگي شهيد ابراهيم همت 298
همراه من؛ برنامهريزي هفتگي كنكور 563
همسفر آتش و برف 299
همه جاي ايران سراي من است 619
همه را دوست بداريم 331
هندسه نقوش :نقوش در هنرهاي سنتي 793
هنر درماني :براي كودكان و نوجوانان در خود مانده و ساير اختالالت
رشدي 738
هنگامه تغزل معرفي و گزيده شعر واليي :حميد سبزواري -نصراهلل
مرداني -احد دهبزرگي 464
هنوز هم صدايش توي گوشم هست :براساس زندگي شهيد احمد
کاظمي 300
هورامه 301
هيچ كس جرئتش را ندارد 302
يادداشتهاي ناتمام :روزنوشتهاي طلبه شهيد مهدي خاتمي 303
يادگيري الكترونيكي(مقدمهاي بر مباني تعليم و تربيت) 564
يادگيري جادويي لغت 356
يخ در بهشت صورتي 304
يک ليلي و دو مجنون :طالئيه 305
آناليز اگزرژي نيروگاههاي زمين گرمايي(ژئوترمال) 001
قصه غصههاي تو :دهلران 225
357 (Promoting/ Reading/ Objectives) Pro2
100پرسش و پاسخ درباره آسيبهاي ورزشي شما 049
101تكنيك بازي درماني739 1
101تكنيك ديگر بازي درماني740 2
13حکايت شيرين از طهران 306
 360آزمون تقويت هوش(ادراک ،منطق ،حساب ،زبان) کتابي
جامع براي تقويت  I.Qهمراه با برنام ه کوتاهمدت و بلندمدت 579
528؛ بازروايي خاطرات بمباران شيميايي 307
 547روش براي مديريت برتر 565

 6قصه از اسكاروايلد براي بچهها 308
358 Cloze Tests
English for electrical engineering: power,
electronic, communication control, 359
English for the students of accounting 360
English for the Students of architecture and urban
planning 361
English for the students of graphic design 362
English for the Students of hardware, software,
and IT 363
English for the students of physical education 364
(Learn English Through) Picture stories1 365
(Learn English Through) Picture stories 2 366
(Promoting/ Reading/ Objectives) pro1 367
Reading With Fun 1(75 English Anecdotes)368
Reading With Fun 2 (55 English Anecdotes) 369
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پديد آورندگان (مولف و مترجم)
آئوريات ،ناديا 520
آبرامز ،جفري 048
آتالي ،جاك 058
آدينه ،مريم 288
آذرنگ ،حميدرضا 137
آذرنوش ،مينا 534
آذري ،مصطفي 364
آذريزدي ،مهدي 231 ,230 ,229
آرازشي ،نويد 025
آرمان ،بشير 511
آروپاردي ،جليس 579
آروني ،شكوه 500
آرين ،آرمان 174 ,173 ,172
آرين ،فهيمه 725 ,530
آزاد بخت ،مجيد 773
آزادان ،مالك 046
آزادان ،مهدي 047 ,046 ,042
آزادمهر ،سحر 083
آزمون ،جواد 026
آستين ،عبداهلل 578
آصفپور ،آصف 284
آغازي ،عبدالرحمن 050

آفرينش ،اكبر 649
احمدنيا ،علي 582
آقا احمدي ،صغري 271
احمدي ،احمدرضا 150
آقازاده ،محرم 529
احمدي ،پرويز 557
آقاغفار ،علي 085
احمدي ،عليرضا 714 ,644
آقايي قهرمانلو ،مهري  ,135 ,105 ,099احمديان ،سكينه ,132 ,131 ,106 ,098
278 ,161
209 ,195
آل رسول ،سوسن 702
احمديان ،علياصغر 664
آلن پو ،ادگار 144
احمديرضايي ،حسين 565
آلن ،جن 493
احمي ،آرزو 237
آوندي،محسن 018
احيايي ،مليحه 584
آهنجان ،شهرام 030
اختياري،حامد 563
ابراهيمپور ،سهيال 573
اخوان ،محمدعلي 058
ابراهيمي ،حبيباهلل 328
اخوي ،سيدمحمد 104
ابراهيمي ،حسين 296 ,245
اخوي ،محمدسادات 410
ابراهيمي ،سعيد 339
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان،
ابراهيمي ،عبدالحميد 053
معاونت پژوهش ،برنامهريزي و نيروي
ابوالحسني ،راضيه 084
انساني ،شوراي تحقيقات ،گروه تحقيق و
ابوالحسيني ،طاهره 120
پژوهش 532 ,489 , 485
اروجي ،محمدرضا 340
اپل ،مايكل دبليو 474
ارول ،جورج 263
اتوود ،مارگارت 226
اثنيعشري ،خديجه 687
اروين ،جانتان سي 555
احدي ،اردشير 578
استاري ،سميرا 440
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اسدي ،عباس 499
اميدي ،فاطمه  ,168 ,116 ,074 ,068باستان ،مريم 715
اسفندياري ،نرگس 708
286 ,243 ,212 ,171 ,170 ,169
باقري ،بابك 341
اسكات ،والتر 147
اميدي ،نبي 065
باقري ،علي 417
اسالتري ،پاتريك 478
اميرخاني،اعظم 465
باي ،علي 332
اسماجا ،بريژيت 242
اميري ،سميه 480
بايدالف ،استيو 683
اسماعيلي ،رضا 605 ,585
اميري ،مجيد 325
بايدالف ،شارون 683
اسماعيليان ،پيمان 264 ,165
اميريان ،سيدمحمدحسين 364
بايرامي ،محمدرضا 272
اسميت ،جودن الين 040
اميريانزاده ،ليال 480
بختياري ،ابوالفضل 634
اصغري ،مريم 690
اميريچوالنديم ،عيسا 789
براري ،عباس 581
اصالني ،محمدرضا 181
اميني مقدم ،اشرف 542
براري ،عليرضا 029
اعتضاديجمع ،تكتم 696
اميني ،جمال 548 ,547 ,546
برازش ،عليرضا ,331 ,329 , 323 ,318
اعتمادي ،اميد 358
اميني ،رحمت 765
442 ,418
اعرابي،محمد 064 ،063 ,062 ,056
اميني ،سودابه 441 ,413
براندون ،لي 017
اعضاي مراكز آفرينشهاي ادبي  ,086انتظاريان ،شهال 628 ,262 ,247
براون ،نينادبليو 572
405
انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران  792برد ،رابرت 764
افشار ،اسداهلل 311
انصاري فرد ،بهناز 537
ي خانقاه ،محمد 563
برزگر 
افشارمند ،زهره 031
انصاري ،مريم 474
برزويي ،محمدحسين 367 ,357
افشاري ،افسر 242
انصاري ،هادي(طارميلر) 762
برس سيلبرت ،ليندا 660
افشاري اصل ،ايرج 091
انصاريان ،معصومه 167
برقعي ،سيدحميدرضا ,437 ،415 ,403
افقه ،سوسن 561
انصاريمهر ،مسعود 539
464
اكبرزاده ،مهدي 571
انگليش ،روبين 494
برگ ،كريستين 045
اكبرلو ،حسين 627
انيسي ،فريبا 265
برنت ،فرانسيسهاجسن 280
اكبري گندماني ،مهرداد 075
اونق ،عبدالرحمان 122
برهان شهرضايي ،پروين 304
اكو ،اومبرتو 187
ايپچيان مقدم ،عباس 556
بشيري ،جبار 039
اهللكرمپور ،فاطمه 511
ايراننژاد ،محمدرضا 516
بصيري ،مريم 211
الوند ،حميدرضا 659
ايراواني ،محمدرضا 052
بكايي ،سارا 621 ,620
الهيان فيروز ،محمد 431
ايزدپور ،محمدرضا 733 , 668
بلمن ،ژزف 770
اليوت ،سوزانجي 654
ايزدمهر ،شهناز 015
بلورفروشان ،نگار 710
ام پالمر ،دبورا 530
ايزدي ،صمد 478
بني سي ،پريناز 559
امامي ،غالمرضا 187
ايزدي ،طاهره 059
بنيعامريان ،اقبال 426
امامي ،مصطفي 052
ي 423
ايزدي ،عل 
بوسل ،ليثاندنزي 047
ب 725
اماني ،حبي 
بَ ِرت ،جيم 332
بوالك ،آدريان 748
امجديان ،كيوان 267
باباجاني ،علي 134
بولوند ،يوستا 626
امهالوول ،ادوارد 500
باباحاجي ،معصومه 345
بهادريخسروشاهي ،جعفر 310
اميدمهر ،آزاده 600
باباربيع ،محمدامين 219
بهپژوه ،احمد 672
اميدي ،اميرحسين 627
بابايي ،زهرا 633
بهشتيپور ،محسن ,646 ,645 ,632 ,631
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722 ,699 ,661 ,653 ,647
بهمن ،شهناز 010
بهمني ،پرديس 775
بيابانكي ،سعيد 463
بيان فر ،فاطمه 013
بيباك ،محمد 669
بيدوير ،گريگوري 034
بيدي ،فاطمه 468 ,333 ,320
بيرامي ،منصور 310
بيشل ،پال 033
بيلي ،ريچارد 019
بيوكزاده ،صبا 643
پانجو ،مرضيا 562
پترزن ،هانسيوآخيم 003
پرند ،اكرم 688
پرويزيان ،منير 093
پزشكي ،بهناز 008
پزشكيان ،نصرت 698
پزشكيان ،نويد 698
پسنديده ،مهدي 352 ,351 ,350 ,349
پم مونوز ،رايان 141
پناك ،دانيل 218
پناهي ،سارا 014
پناهيرودسري ،مهدي 544
پور شيخ ،رضا 496
پورسلطانيزندي ،حسين 649
پورشافعي ،هادي 560
پورشاهآبادي ،فاطمه 030
پورعلي كويخي ،زهرا 473
پورقربان ،زهرا 136
پوريزدانپناه كرماني ،فرزانه 701
تايلر ،جان 033
تبريزي ،عليرضا 515
تجاري ،فرشاد 025
تحويلي نائيني ،آزاده 225
تدين ،نجمه 300

تراختنبرگ ،جنيفر 716
جمشيدي ،نازنين 194
تروشو ،آلن 782
جمشيديها ،حميده 204
تصديقي ،فروغ 533
جنتايل ،دينا 035
تصديقي ،محمدعلي 533
جوادي ،روحاهلل 360
تفضلي ،دارا 359
جوادي ،سيد علي 729
تقدسي ،منصوره 713 ,712 ,711
جوشي ،آنانت ان 518
تقيزادهمطلق ،محمد 062
جهانگيري ،فريده 677 ,676
تنومند ،رويا 693
جيراتي ،جان 500
تواين ،مارك 193
چادويك ،سيمون 043
تور كيلدسن ،جرج 720
چان ،رنه 679
توکلی ،امین 252 ،251
چاووشي زاهد ،جالل 185
توكلي ،زهرا 216
ي وولف ،لوئيساي 481
چيك 
توكلي ،زهير 297 ,246 ,154 ,151
حاتميبهمنبگلو ،زينب 040
ي 020
توكلي ،مهد 
حاجياني ،مسعود 049
توكليان فرد ،محمود 049
حاجيسيدحسيني فرد ،سيدمسعود ،347
توكليطرقي ،الهام 738
346 ،354 ,353 ,348
تويسركاني ،مهرداد 201 ,200
حافظي ،عليرضا 700
تياري ،كيوان 518
حبيبي ،حامد 255
ثابت ،پويان 049
حبيبي ،مجتبي 139
ثابتنژاد ،جواد 579
حجواني ،مهدي 190
جابري ،عليرضا 342
حدادنيا ،سيروس 704
جارلبرت ،مارتين 621 ,620
حسنزاده فروغي ،علي 735
جام برسنگ ،طاهر 117
حسني هنزايي ،وحيد 160
جاناسن ،ديويد 534
حسيني ،خالد 102
جراردكادوسون ،هيدي 740 ,739
حسيني ،فاطمه 478
جزيني ،محمدجواد 072
حسيني ،معصومه 092
جعفري قنواتي ،محمد 290
حسينيقاسمآباد ،علي 010
جعفري ،ليال 176
حقيقتثابت ،حسين 064
جعفري ،محمدرضا 459
حقيقي ،مريم 146
جعفري ،محمدعلي  268 ,196 ,178 ,088حميدي ،اشرف 472
جفرز ،سوزان 576
حياتي ،مژگان 709
جاللنژاد ،سيدجمال 517
حيدري ،شيما 689
جاللي ،مجيد 203 ,202
حيدري ،مصطفي 217
جاللي ،مهدي 054
حيدري ،يعقوب 156
جليني ،ليال 269 ,205
خادم ،مژگان 054
جمالي راد ،مصطفي 024
خاطري ،منا 555
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خاكپور ،عباس 538
دريايي ،محمد 727 ,673
رسولي ،فريبا 444
خاكي ،احمد 021
دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد رشيد ،محسن 433
خالدي ،ندا 014
با كمك كارول كامپفر از دانشگاه يوتا  657رشيدي ،فرنگيس 630
خالصي ،مريم 034
دو آميليو ،زوزف 774
رضائي ،محمد 700
خانزاديان ،سرو 215
دورستينجي ،الري 039
رضازاده ،حميدرضا 469
خجسته ،سارا 002
دولتخواه ،مجتبي 777
رضايي ،علي 759
خداپرست ،علي اكبر 228
دوما ،الكساندر 185
رضايي،فاطمه 659
خدامرادي ،ابوالفضل  ,362 ,361 ,360دويل ،آرتور كانن 252 ,251
رضايي ،مونا 040
363
دي ،هالي 767
رضايي ،مهدي 744
خدريخانآبادي ،عبدالرضا 560
دين ،سريبي 466
رضايي ،همايون 059
خسرواني ،زهره 142
ديوكان ،بهزاد 025
رضوي،آرام 185
خسروشاهي ،مريم 763
ديويد ،فرد آر 062
رضوي اراني ،سيدمحسن 274
خسروي ،سارا 192
ديويس ،تامارا 543
رفيعي ،حسنرضا 483
خسروي ،محسن 111
ديويس ،شاالاي 034
ركني ،سهيل 787
خشنوديفر ،مهرنوش 564
ذاكري ،اكرم 679 ,678
رمزي اولمن ،جيمز 186
خليليپويا ،حسن 652
ذوالنوريان ،سعيد 780
رمضاني نژاد ،رحيم 046
خنجري ،نسرين 273
رابينسون ،متيو 046
رمضاني ،اكرم 598 ,597 ,596
خواجوند ،نورعلي 033
راجي كاشاني ،سهيال 149
رمضاني ،مهدي 233
خوگر ،نيكي 147 ,145 ,144
راجي كاشاني ،مريم 406
رنجبرزاده ،اكبر 468 ,333 ,320
خياباني اصل ،ناصر 514
رادفر ،جمال 772
رنجيپور ،علي 253
خياباني ،ناصر 536
رافعي ،طلعت 012
رنگآور ،حسين 754
خيري ،فروزان 786
رايلي ،توماس 038
روايي ،علي 718
دابروفسكي ،كريستن 765
ربانيگلپايگاني ،علي 322
روچ ،استيو 492
دادفر ،آزاده 263
رجبي ،غالمرضا 730
رومرو ،مارگاريدا 359
دانشگر ،بهزاد 285
رجبي ،مريم 778
رهپيك ،حسن 313
دانشور جليل ،فاطمه 261
رجبيمتين ،زهرا 103
رهنما ،نادر 038
داودآبادي ،حميد 109
رحمي ،ژاله 536 ,514
ريشهري ،نوشين 498
داودينژاد ،مسلم 697 ,684 ,682
رحيمي ،عليرضا 022
ريگبي ،كين 656
داوسون ،پگ 527
رحيمي ،حسين 696
ريمن ،ميشلپي 018
داهي ،محمدرضا 625
رزاقزداه ،لعيا 180
رييسمحمدي ،عليعباس 361
دبليوكيهو ،گري 049
رزاقي ،رضا 636
زارع ،رحيم 063
دبيري ،عاطفه 506
رزمي ،عباس 020
زارع ،مهدي 097
درخشي ،علي 077
رستمي ،پريسا 783
زارع پور ،عليمحمد 484
درويش ،معصومه 061
رستمي ،ربابه 040
زارعزاده ،فرنيان 220
درويشنژاد ،زهرا 033
رسولزاده ،ميكائيل 445
زارعي ،امين 741
درياني ،محمد 671
رسولي ،فرحناز 299
زارعي ،محمد 729
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زالي ،سمانه 238
سمائينيا ،فهيمه 367 ,357
زاهدبابالن ،عادل 574
سويفت ،جاناتان 069
زركنده ،بتول 619
سهيليراد ،ليال 703 , 685 ,662 ,637
زرگر ،طيبه 649
سهيليزاده ،ليال 467
زنديان ،سعيدا 308
سيادت ،سيدعلي 540
زنگنه ،حسين 534
سيبسون ،اندي 033
زنوزي جاللي ،فيروز 163
سيرز ،مارتا 675
زهراكار ،كيانوش 543
سيرز ،ويليام 675
زير نظر شوراي ويراستاران 618
سيلبرت ،آلوين جي 660
ژولي ،دومينيك 152
سيلتي ،دورن 043
سادات اخوي ،سيد محمد  460 ,429 ,256سيلورز ،جنيفر 738
سازمان مطالعات و انسانشناسي هومرو سينيسكالكو ،مارياترسا 520
526
شاركي ،برايان 027
سازمند ،هانيه 589
شانظري ،زهره 692
سالمي ،حميد 428
شانك ،ديويد 047
ْ
سالونكي ،كاويتا 518
شاهآبادي ،حميدرضا 302
سامرسال ،آلنسي 707
شاهرضائي ،سعيد 774
سبحاني ،احمد  ,610 ,608 ,603 ,595شاهسواري ،زهرا 553
616 ,613
شاهي ،محمدرضا 007
سپانلو ،كيوان 501
شجاعي ،مريم 158
سپهر ،مسعود 781
شرافت ،سيدمحمدجواد 420 ,407
ستوده ،مهرداد 757
شرفخانلو ،حسين 155 ,076
سجاديبافقي ،سيدحسين 667
شروه ،عربعلي 776 ,768
سخنگويي ،يحيي 031
شريعتي ،محمد 182
سدويك ،ماركوس 237
شريعتي ،مريمالسادات 482
سعيدي ،رضا 345
شريفي ،شهال 295
سعيدي ،مريم 774 ,769
شريفي درآمدي ،پرويز 007
سالمتي ،پيمان 638
شعباننژاد ،افسانه 430
سلحشور ،تورج 764
شعباني ،عباس 021
سلحشور ،ماندانا 723 ,691 ,552
شعربافزاده ،عادله 332
سلطاني ،محمد 471
شفيعا ،ايمان 114
سلطانيسميرمي ،رسول 499
شفيعي ،معصومه 554 ,497
سلطانيمحمدي(سما) ،عباس 670
شفيعيفر ،الهام 738
سليماني ،شيرين 069
شكري ،زهرا 602 ,594
سليمي ،مينا 507
شكور صفت صديقي ،زيبا 007
سليميآوانسر ،عليرضا 018
شكوهييكتا ،محسن 688

شمسي ،عبدالحسين 332
شواخي ،عليرضا 474
شوارتز ،اريكسي 025
شوالتز ،فرانتس 769
شهباز ،منيژه 501
شهيدي ،گيتي 576
شيباني ،معصومه 258
شيخي ،مژگان 108
شيخيمحمدي ،محمدرضا 189
شيرازي ،جليل 359
شيرازي ،فرهاد 330
شيشهگران ،پرويز 123
شيفر ،چارلزاي 740 ,739
صاحبالزماني ،منصور 045
صاحبي ،علي 650
صادقنيا ،محسن 294 ,206 ,179 ,101
صادقي پور ،حميد رضا 038
صادقي ،داود 066 ,060
صالح پور ،معصومه (منيژه) 508
صالحزاده ،كريم 032
صالحي ،منصوره 523
صالحيامين ،عليرضا 473
صالحيطالقاني ،امير 621 ,620
صامتي ،مرثا 279 ,157
صبوري ،حسين 270
صحنه ،يداله 232
صدق روحي ،گلنوش 014
صفالو ،سارا 199
صفانيا ،علي محمد 720
صفري ،طيبه 719
صليبسرخبريتانيا715
صمدي ،علي 034
صمديفيروز آبادي ،بصير 627
ضرغام ،انوشه 466
ضرغامي ،محترم 663
ضياءتوحيد ،محمد 317
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ضيايينجفآبادي ،مريم 207
عبدالملكي ،حمداهلل 530
ضيغمي ،محمدرضا 079
عبدالهزاده ،گيتي 695
طالع ،امين 788
عبدلي ،بهروز 044
طالعماسوله ،طاهره 009
عبدي ،ريحانه 141
طاهرآبادي ،ميثم  ,644 ,642 ,640 ,639عبدي ،عباس 197 ,177
724 , 714 ,665
عبدي ،محمدرضا 717
طايفه ،محمود 356 ,355
عرب ،هانيه 416
طباطبائينژاد ،سيدجمال 580
عربطاهريزاده ،زهرا 030
طبسي ،احترام 358
عرفاني ،وحيد 680
طعان ،محمد 189
عزيزي ،طوفان 694
طغرايي ،نوشين 752
عزيزي ،علي 787
طهماسبي فرحدل ،نسترن 414
عزيزي ،ناصر 583
طيبي ،صدراهلل 486
عسكرزاده ،محمدمهدي 277 ,082
ظريفي ،مجتبي 019
عسكريراد ،حسن 133
ظفرينژاد ،عادل 505
عسگري ،مهناز 159
ظهيري ،نسترن 153 ,113
عصري  ،آزاده 578
عابدي شاهرودي ،محمدرضا 143
عطائي ،زينب 213 ,107
عابدي ،احمد 481 ,332
عظيمي ،احسان 293 ,292 ,291
عابدي ،داريوش 221
عظيميفر ،شيرين 481
عابدي ،قدرت 721 ,512
عفراوي ،بهرام 786
عابديني ،عيسي 558
عقيلي ،محمد 648
عامريان ،مجيد 363
علفيان ،پروانه 590,604
عبادتي ،شهناز  ,601 ,599 ,593 ,591علوي ،آيدا 184
 615 ,614 ,612 ,611, 609 ,607 ,606علوي ،حسين 029
عباسپور ،الهام 756
علوي ،علي 435
عباسپور ،نورعلي 010
علي شاهرودي ،فروغ 140
عباسپورتميجاني ،محمدحسين487
علي نوري ،محمد 674
عباسزاده ،حسين 250
عليدوست قهفرخي ،ابراهيم 027
عباسنژاد ،امیرمحمد 307
عليرضايي ،وحيد 198
عباسيآبخواره ،علي 558
عليزادهلداري ،مهدي 553
عباسي ،ابوالقاسم 350
عليزاده ،محمدحسين 017
عباسي ،حامد 034
عنبرستاني ،سعيد 582
عباسي ،زهرا 275 ,115
عوضبخش ،زهرا 298 ,067
عبدالحسيني ،سهيال 234
عوضزاده ،پرستو 280 ,193
عبدالصمدي ،محمد 641
غفاري ،شبنم 125
عبدالمحمدي ،عليرضا 586
غفاري ،محسن 324

غفراوي ،بهرام 790
غالمرضايي ،حميدرضا 747 ,728
غالمي حيدرآبادي ،زهرا 657
غالمي ماياني ،ابوالقاسم 617 ,588
غالمي ،آرزو 531
غيور نجفآبادي ،ريحانه 335
فارل ،ميخائيل 672
ي بيابانكي ،اكرم 314
فاضل 
فايگنبوم ،اوري 041
فاين ،آن 121
فتحي ،حيدر 545
فداييحسين ،حسين 765
فدراسيون بين المللي فوتبال(فيفا) 042
فراست ،قاسمعلي 281
فرامرزي ،محمد 038
فراهاني ،كياوش 345
فرجي ،رضا 019
فرحآبادي ،رامك 749 ,742
فرشته آذري ،رقيه 073
فرضيپور ،سودابه 094
فرمينه ،ماكسينس 090
فرهاديان ،علي 010
فرهنگ ،مهگان 780
فرهنودي ،فرهاد 626
فريتاس ،اف.سي 219
فريد افشين ،فريبرز 763
فريدنيا ،مهرسا 022
فريدنياسفنجاني ،جعفر 491
فريدوني ،علي 458
فقهي ،ايمان 044
فكري ،محمدحسن 748
فلچر ،سوزان 245
فلكي مقدم ،مرتضي 343
فوالدپنجه ،مجتبي 006
فوالدي نسب ،كاوه 779
فونكه ،كورنليا 208
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فهيمي ،زهرا 345 , 344
فياضميالني ،رعنا 014
فياضي ،رضا 227
فيرينگتون ،برايان 784
فيشر ،ريچارد 019
فيضي ،اكبر 550
فيلي ،اياد 421
قائدي ،فاطمه 235
قادري ،محمود 056
ي 478
قادري ،مصطف 
قاسمپور مقدم ،حسين 518 ,509
قاسمي ،حميد 731
قاسمي ،سميرا 188
قاسمي ،سيد فريد 373
قاسمي ،شيوا 687
قاسمي ،صالح 658 ,312 ,309
قاسمي ،مريم 071
قاسميافشار ،محمدحسين 745
قاضي ،مرتضي 236 ,080
قبادي ،زهرا 488
قدرتي ،سيما 572
قدرتي ،مهدي 007
قرباني ،بهنام 011
قرباني ،خليل 462
قرباني ،محمد 683
قليچلي ،بهروز 525
قمراني ،امير 700
قنادي ،سوزان 008
قنبري ،فرزانه 019
قندهاري ،شقايق 660
قوجق ،يوسف 282
قوجقي ،مريم 036
قهاري ،شهربانو 734 ,732 ,706
قيطاسي ،مهدي 036
كاب ،ويكي 628
كابانيس ،دبورا 689

كاردواني ،راحله 651
كلييري ،بورلي 070
كاردول ،گلن 028
كمپانيواال ،زهرا 570 ,569 ,568 ,567
كارزاني ،فاطمه 305
كوئير ،ريچارد 527
كاشانكي ،روحاهلل 753
كوپر ،يان 501
كاظمزاده ،جميله 248
كورتز ،ليزا آي 700
كاكويي ،مرضيه 506
كوردر ،زيزو 201 ,200
كاكيا ،ليدا 633
كوزهچيان ،هاشم 048 ،047
كال ،نيكوال 531
كونكه ،اليزابت 693
كاملجهرمي ،ايمان  ,569 ,568 ,567كونگ ،لوسي 063
570
كهلويي ،زهرا 543
كانادي ،جان 768
كهن ،باربارا 296
كتلر ،الن 545
كهنسال نودهي ،مريم 779
كتلر ،جفري 545
كياني ،حسين 522,186
كرافت ،جولي اس 674
كيانيان ،داوود 771 ,124
كرباسي ،مهرداد 770
كيگان ،وارنجي 053
كرباليي ،محمد 541
كيواني ،مژگان 254
كرماني ،ميرجواد 577
گائيني ،عباسعلي 041 ,039 ،028 ،014
كرمي ،اشرف 476
گراتزر ،گئورگ 502
كرني ،كريستوفر 551
گرادستين ،دونا 576
كريستي ،آگاتا 145
گراف ،ليزا 118
كريستينسن ،رالف 557
گرگوري ،كريستيانا 159
كريم زاده ،حسين 624
گروتر ،يورگكورت 777
كريمي دستگردي ،اكبر 623
گرين ،مايكسي 053
كريمي ،راضيه 110
گرينول ،كريستوفر 047
كريمي ،رامين 693
گلپور ،محسن 051
كريمي ،زهره 539
گلدينگ ،جوليا 264 ,165
كريمي ،عبدالعظيم 503
گلستانيدارياني ،نادر 003
كريمي ،غالمرضا 016
گلشني ،مهدي 326
كريمينژاد ،كلثوم 705
گلشيري ،سيامك 089
كشاورزيارشدي ،فرناز 686
گلمحمدي ،حسن 226
كالته عربي ،جواد 096
گلهداري ،حميد 244
كالرك ،استيو 064
گنج ،حسنعلي 766
كالرك ،پامال 678 ,677
گنجي ،محمد 629
كالم ،ترزا 709
گود ،كاترينا 015
كلمن ،ران 565
گودرزي ،محمدعلي 726
كلهر ،مژگان 070
گودرزي ،محمود 043
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گوديني ،محمدعلي 249 ,119 ,100
گومان ،كارول كنسي 694
گيالني ،آزاده 016
الجوردي ،شيدا 152
الچمن ،جان 007
الچينا ،آلن 015
النگ ،اندرو 228
النگارتي ،لينته 494
لساني ،مهدي 537
لطفي ،شاهين 575
لطفي ،علي 581
لطيفي ،سپيده 017
لعلعليزاده ،حسن 566
لند ،سوزان 534
لوئيس ،جاش 049
لوچتنبرگ ،ديتمار 030
لوندگرن ،ماكس 117
مارتل ،كريستوفر آر 705
ماگنوس انزنسبرگر ،هانس 204
مالمير ،روح اهلل 222
مالو ،هكتور 095
مانسك ،روبرتسي 018
مبشر ،امير 042
متولي ،عليرضا 078
متين راد ،مهرداد 716 ، 675
متيوس ،والتر 007
مجاهدي ،محمدعلي 404
مجتبي ،نيازي 635
مجدفر ،مرتضي 479
مجيدي ،مهرداد 784
محسنيحقيقي ،حجت 654
محمد اسماعيل ،الهه 740 ،739
محمد نژاد ،همت 519
محمدخاني ،طيبه 702
محمدزاده ،مرضيه 327 ,319
محمدزماني ،جواد 464 ,437 ,415 ,403

محمدلو ،حسين 745
محمدي ،داود 471
محمدي ،رفيقه 461
محمدي ،كاظم 436 ,408 ,321
محمدي ،هيمن 045
محمدينيك ،الهنظر 504 ,486 ,470
محمودي ،محدثه 672
محيالدين ،افشين 581
مرتضوي ،مهشيد 707
مرداني ،مهدي 422
مرزوقي ،رحمتاله 704
مرزوقي ،محمدرضا 087
مرشي ،كاترين 009
مريو ،ميشل 782
مسعودي ريحان ،غالمحسين 175
مسگري ،علي 743
مشايخ ،محمدرضا 029
مشايخ ،مريم 495 ,492
مشقي ،فاطمه 166
مشكلگشا ،مرجان 715
مصدقينيك ،كبري 634
مصطفوي ،محمد 571
مصطفي ،حسن 016
مطر ،احمد 421
مطهري ،مرتضي 316 ,315
مظفريمالاميري ،پرويز 526
مظلومي ،فاروق 164
معراجيپور ،محبوبه 288 ,148
معصومينژاد ،سيداحمد 239
معظمي ،ابراهيم 162
مغيثي ،حميدرضا 001
مفاخري ،احمد 019
مفيني ،هلن 010
مقبلي ،آناهيتا 793 ,785 ,775
مقوميگيلوائي ،فاطمه 510
مكفيت ،سين 473

مكدونالد ،رز 029
مكدونالد ،مالكوم 054
مكفادن ،دينا 247
مكلنان ،اندرو 056
منافي ،كريم 032
منتظري ،مهديه 210
منجزي ،فرمهر 121
منصوربيگي ،ثريا 224
منصوريان ،فرخنده 549
موريس ،پيتر 054
موسوي ،سيد علي 737
موسوي ،طيبه 654
مولوي ،ريحانه 283
مومنيجاويد ،مهرآور 705
مهاجري ،زهرا 257
مهدوي ،ليال 756
مهراني ،هرمز 053
مي ،رولو 522
مياح ،اميد 751
مياح ،علي 761 ,760 ,750 ,746
ميرزا آقايي خوانساري ،علي اكبر 681
ميرزاآقاتبار ،علياكبر 587
ميرشكاك ،يوسفعلي ,409 ,402 ,381
457 , 434 ,432 ,427 ,412 ,411
ميرصادقي ،علي 490
ميرفخرايي ،وحيده 793
ميركياني ،محمد 419
ميري ،خيزران 696
ميلر ،تد 014
مينتن ،سو 048
مينز ،استفان 153 ,113
ميير ،لوسيو 776
نادري نوبندگاني ،زهرا 705
نادري ،ناهيد 521
ناصري ،علي 138
ناظمي پناه ،مهدي 755
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نبيزاده ،حامد 006
نجفي ،محمد 540
نجفيپازوكي ،معصومه 541
ب نيا ،كيوان 622
نجي 
نريماني ،امير 744
نسبفيروزجاه ،محمدعلي 045
نصيري ،بهروز 655
نظري ،امير 758 ,749 ,742
نظري ،خسرو 562 ،494 ،493
نظري ،شهرام 025
نظري ،عبدالمجيد 362
ي پيرعلي ،دل آرا 651 ,314
نعمت 
نعمتيمقدم ،رضا 352 ,351 ,350 ,349
نقشين ه ارجمند ،محسن 502
نقيزاده ،عبدالحسين 518 ,509
نوئل ،جيم 055
نوحي ،محمد 025
نوروزيان ،حسنعلي 112
نوروزيسيدحسيني ،رسول 048 ,047
نوري ،ربابه 674
نوري ،رضا 028
نوريس ،ريك 524
نوستلينگر ،كريستينه 184
نويدان ،گلناز 767
نيازي ،محسن 736 ,666
نيازيتبار ،مريم 035
نيستاني ،محمدرضا 241
نيكبين ،ناهيد 223
نيكجو ،بهاره 716 ،675
نيكروحمتين ،فرزانه 306
نيكزاد ،مسلم 005
نيكزاد ،نيلوفر 118
نيكنژاد خسمخي ،مريم 057
نيلوفري ،علي 551
واعظي ،مظفرالدين 520
وااليي ،علي اكبر 240

والي ،فواد 621 ,620
وايلد ،اسكار 308
وتر ،آرلن 501
وجداني ،عبدالحسين 214
ورنر ،دوگ 015
وزينيطاهر ،امير 030
وستوود ،پيتر 725
وسكات ،وايني 041
وكيلي ،جواد 041 ,014
وكيليورجوي ،عليرضا 791
واليتي ،علي 338 ,337 ,336 ,335 ,334
واليتي ،علياكبر ,374 ,372 ,371 ,370
,382 ,380 ,379 ,378 ,377 ,376 ,375
,389 ,388 ,387 ,386 ,385 ,384 ,383
,396 ,395 ,394 ,393 ,392 ,391 ,390
528 ,401 ,400 ,399 ,398 ,397
ولسي ،كريس 048
وليئيمحمدآبادي ،قربان ,128 ,127 ,126
183 ,130 ,129
وهرا ،آروين 495
ويلسون ،گري 507
ويليامز ،ربكااي 674
ويليامز ،كريس 745
هادوي ،هايده 055
هادي ،حمداله 039
هاديان ،نويدا 276
هادينيا ،ابوالفضل 369 ,368
هاروي ،ويرجينيااسميت 481
هاشمي ،عليرضا 063 ,056
هاشمياحتساب ،مريم 090
هاشمينصرتآبادي ،تورج 310
هانتر ،جسوندي 025
هاوارد ،توماس 049
هاوشكي ،حسين 366 ,365
هسايون ،دي.جي 625
همايونفر ،سعيد 600

همتي ،سولماز 777
هندرسون ،كارال 649
هنرمند ،ميترا 289 ,266
هنري ،حبيب 043
هور ،آليور 262
هورن ،سام 498
هوشيار ،بالل 583
هومن ،عباس 513
هيرادفر ،پريچهر 656 ,524
هيكس ،راجر 769
هيكويي كوهزادي ،عليرضا 592
يثربي ،سيد يحيي 260 ,259
يحييزاده ،حسين 535
يدالهزاده ،عهديه 037 ,023
يزدي ،عباس ,439 ,438 ,425 ,424
,451 ,450 ,449 ,448 ,447 ,446 ,443
456 ,455 ,454 ,453 ,452
يزدي ،فرهاد 004
يزدي ،مرتضي 475
يزدي ،مصطفي 004
يزدينژاد ،زهرا 303
يسنا ،ياسر 301
يعقوبي ،فريده 008
يكتاهخواه ،سرور 008
يوسفزاده ،حبيب 095
يوسفي ،محمدرضا 191 ,081
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موضوع
برق
006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
بهداشت و كودكياري
013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007
تربيت بدني
،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014
،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024
،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044
حسابداري و بازرگاني
،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050
066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060
داستان
،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067
،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077
،096 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087
،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097
،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107
،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127

،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137
،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147
،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157
،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167
،186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177
،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187
،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197
،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207
،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217
،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227
،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237
،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247
،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257
،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267
،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277
،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287
308 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،300 ،299 ،298 ،297
ديني
،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309
331،330،329،328،327،326،325،324،323،322،321،320
ن شناسي
روا 
333 ،332
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زبانهاي خارجي
،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334
،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344
،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354
369 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364
زندگينامه
،379 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370
،389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380
،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390
401 ،400
شعر
،411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402
،421 ،420 ،419 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412
،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422
،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432
،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،442
،461 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،454 ،453 ،452
464 ،463 ،462
علوم تربيتي
،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،465
،484 ،483 ،482 ،481 ،480 ،479 ،478 ،477 ،476 ،475
،494 ،493 ،492 ،491 ،490 ،489 ،488 ،487 ،486 ،485
،504 ،503 ،502 ،501 ،500 ،499 ،498 ،497 ،496 ،495
،514 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505
،524 ،523 ،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،517 ،516 ،515
،534 ،533 ،532 ،531 ،530 ،529 ،528 ،527 ،526 ،525
،544 ،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،536 ،535
،554 ،553 ،552 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547 ،546 ،545
565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،559 ،558 ،557 ،556 ،555
عمومي
،575 ،574 ،573 ،572 ،571 ،570 ،569 ،568 ،567 ،566
579 ،578 ،577 ،576
فارسي
،589 ،588 ،587 ،586 ،585 ،584 ،583 ،582 ،581 ،580

،599 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594 ،593 ،592 ،591 ،590
،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،600
619 ،618 ،617 ،616 ،615 ،614 ،612،613 ،611 ،610
كتابهاي مرجع
621 ،20
كشاورزي
627 ،626 ،625 ،624 ،623 ،622
مديريت خانواده
،637 ،636 ،635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629 ،628
،647 ،646 ،645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639 ،638
،657 ،656 ،655 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648
،667 ،666 ،665 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660 ،659 ،658
،677 ،676 ،675 ،674 ،673 ،672 ،671 ،670 ،669 ،668
،687 ،686 ،685 ،684 ،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678
،697 ،696 ،695 ،694 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688
،707 ،706 ،705 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700 ،699 ،698
،717 ،716 ،715 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708
،727 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718
،737 ،736 ،735 ،734 ،733 ،732 ،731 ،730 ،729 ،728
740 ،739 ،738
مكانيك
،750 ،749 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744 ،743 ،742 ،741
761 ،760 ،759 ،758 ،757 ،756 ،755 ،754 ،753 ،752 ،751
نمايشنامه
771 ،301
هنر
،772 ،770 ،769 ،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763 ،762
،782 ،781 ،780 ،779 ،778 ،777 ،776 ،775 ،774 ،773
793 ،792 ،791 ،790 ،789 ،788 ،787 ،785 ،784 ،783
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مخاطب
استعدادهاي درخشان
579 ،332
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
،468 ،466 ،307 ،294 ،258 ،180 ،063 ،062 ،056 ،032
،499 ،496 ،488 ،485 ،484 ،483 ،481 ،478 ،474 ،472
،523 ،520 ،519 ،518 ،517 ،515 ،513 ،512 ،507 ،505
،564 ،561 ،559 ،558 ،557 ،555 ،539 ،538 ،533 ،532
،704 ،667 ،659 ،634 ،618 ،574 ،573 ،572 ،571 ،566
752 ،731 ،730 ،705
كارشناس
،044 ،039 ،035 ،030 ،025 ،014 ،013 ،012 ،007 ،001
،290 ،064 ،063 ،062 ،056 ،053 ،051 ،049 ،048 ،045
،471 ،406 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،332 ،328
،487 ،485 ،483 ،482 ،479 ،478 ،477 ،475 ،474 ،472
،520 ،518 ،517 ،515 ،513 ،512 ،511 ،505 ،499 ،488
،546 ،541 ،538 ،535 ،534 ،533 ،532 ،529 ،523 ،521
،569 ،568 ،567 ،564 ،559 ،557 ،555 ،551 ،548 ،547
،636 ،625 ،618 ،579 ،577 ،574 ،573 ،572 ،571 ،570
،689 ،688 ،686 ،684 ،669 ،668 ،661 ،659 ،647 ،643
752 ،738 ،732 ،731 ،726 ،717 ،715 ،706 ،705 ،704
كتابدار
373

مدير
،484 ،483 ،478 ،477 ،473 ،472 ،471 ،064 ،063 ،062
،537 ،533 ،525 ،523 ،522 ،521 ،518 ،511 ،491 ،488
735 ،704 ،691 ،565 ،560 ،557 ،556 ،543 ،540 ،539 ،538
مشاور
،486 ،483 ،481 ،480 ،476 ،473 ،472 ،468 ،024 ،008
،515 ،508 ،503 ،501 ،500 ،498 ،494 ،493 ،490 ،488
،561 ،548 ،547 ،546 ،545 ،543 ،535 ،530 ،527 ،516
،631 ،630 ،579 ،572 ،571 ،570 ،569 ،568 ،567 ،562
،654 ،653 ،650 ،647 ،646 ،645 ،643 ،637 ،633 ،632
،684 ،682 ،674 ،672 ،669 ،668 ،661 ،660 ،659 ،657
،717 ،706 ،704 ،699 ،697 ،691 ،690 ،689 ،688 ،685
735 ،734 ،732 ،726 ،725 ،722 ،719
والدين
،406 ،230 ،167 ،161 ،135 ،105 ،099 ،013 ،012 ،008
،501 ،494 ،493 ،492 ،490 ،487 ،486 ،476 ،475 ،468
،545 ،535 ،531 ،530 ،527 ،524 ،516 ،507 ،506 ،502
،576 ،570 ،569 ،568 ،567 ،553 ،552 ،548 ،547 ،546
،636 ،635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،579 ،578 ،577
،647 ،646 ،645 ،644 ،643 ،641 ،640 ،639 ،638 ،637
،659 ،658 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653 ،651 ،650 ،649
،672 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،665 ،662 ،661 ،660
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،687 ،685 ،684 ،683 ،682 ،681 ،679 ،678 ،677 ،674
،699 ،697 ،696 ،695 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688
،715 ،714 ،711 ،710 ،709 ،708 ،706 ،703 ،702 ،700
،728 ،727 ،725 ،724 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718 ،717
740 ،739 ،737 ،734 ،733 ،732
هنرآموز
،012 ،010 ،008 ،007 ،007 ،006 ،005 ،003 ،002 ،001
،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012
،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،025 ،024 ،023 ،022
،036 ،036 ،035 ،034 ،033 ،033 ،032 ،031 ،031 ،030
،042 ،041 ،041 ،040 ،039 ،038 ،038 ،037 ،037 ،036
،049 ،048 ،048 ،047 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042
،058 ،057 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،051
،075 ،071 ،066 ،065 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060
،102 ،101 ،099 ،092 ،091 ،085 ،083 ،080 ،079 ،078
،136 ،135 ،130 ،129 ،127 ،126 ،122 ،111 ،105 ،103
،167 ،164 ،161 ،160 ،154 ،151 ،149 ،148 ،139 ،137
،222 ،221 ،207 ،206 ،192 ،190 ،189 ،183 ،180 ،179
،246 ،245 ،244 ،241 ،239 ،238 ،236 ،232 ،230 ،223
،266 ،265 ،261 ،259 ،258 ،255 ،254 ،249 ،248 ،247
،304 ،297 ،296 ،294 ،290 ،289 ،283 ،271 ،269 ،267
،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،307 ،306
،326 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317
،360 ،359 ،359 ،343 ،333 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327
،371 ،370 ،364 ،364 ،363 ،362 ،362 ،361 ،361 ،360
،381 ،380 ،379 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372
،391 ،390 ،389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382
،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،392
،429 ،420 ،419 ،417 ،413 ،412 ،411 ،407 ،406 ،403
،446 ،445 ،444 ،443 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،432
،465 ،462 ،461 ،456 ،455 ،454 ،451 ،450 ،449 ،448
،473 ،472 ،470 ،469 ،469 ،468 ،468 ،467 ،467 ،466
،483 ،482 ،482 ،481 ،480 ،480 ،479 ،476 ،475 ،475
،491 ،490 ،490 ،489 ،488 ،488 ،487 ،486 ،486 ،485
،496 ،495 ،495 ،494 ،494 ،493 ،493 ،492 ،492 ،491
،502 ،501 ،501 ،500 ،499 ،498 ،498 ،497 ،497 ،496
،508 ،508 ،507 ،507 ،506 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502
،514 ،514 ،513 ،512 ،512 ،511 ،511 ،510 ،510 ،509

،520 ،519 ،519 ،518 ،517 ،517 ،516 ،516 ،515 ،515
،527 ،527 ،526 ،525 ،524 ،523 ،522 ،522 ،521 ،520
،533 ،532 ،531 ،531 ،531 ،530 ،530 ،529 ،529 ،528
،543 ،543 ،542 ،541 ،536 ،536 ،535 ،535 ،534 ،534
،550 ،549 ،549 ،548 ،548 ،547 ،546 ،545 ،545 ،544
،555 ،554 ،554 ،553 ،553 ،552 ،552 ،551 ،551 ،550
،565 ،564 ،564 ،562 ،562 ،561 ،560 ،560 ،558 ،557
،572 ،571 ،570 ،570 ،569 ،568 ،567 ،567 ،566 ،565
،584 ،583 ،580 ،579 ،578 ،577 ،576 ،574 ،573 ،573
،612 ،611 ،605 ،602 ،600 ،594 ،592 ،589 ،588 ،587
،622 ،621 ،620 ،619 ،618 ،617 ،616 ،615 ،614 ،613
،631 ،630 ،630 ،629 ،628 ،627 ،626 ،625 ،624 ،623
،638 ،637 ،637 ،636 ،636 ،635 ،634 ،634 ،633 ،632
،647 ،646 ،645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639 ،639
،658 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653 ،651 ،650 ،649 ،648
،670 ،669 ،668 ،667 ،665 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660
،679 ،677 ،676 ،675 ،675 ،674 ،673 ،672 ،672 ،671
،688 ،687 ،686 ،685 ،684 ،683 ،683 ،682 ،681 ،680
،699 ،697 ،696 ،695 ،694 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689
،707 ،706 ،705 ،704 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700 ،699
،715 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،709 ،709 ،708
،721 ،721 ،720 ،719 ،719 ،718 ،717 ،717 ،716 ،716
،730 ،728 ،727 ،726 ،725 ،725 ،724 ،723 ،723 ،722
،739 ،739 ،738 ،737 ،736 ،735 ،734 ،733 ،732 ،731
،752 ،751 ،750 ،749 ،748 ،746 ،745 ،743 ،742 ،740
761 ،760 ،758 ،757 ،755 ،754 ،753
هنرجو
،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002
،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،018 ،017 ،016 ،015
،040 ،039 ،038 ،037 ،033 ،032 ،031 ،029 ،027 ،026
،061 ،059 ،054 ،052 ،050 ،046 ،045 ،043 ،042 ،041
،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067
،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077
،096 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087
،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097
،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107
،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127
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،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137
،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147
،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157
،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167
،186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177
،197 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،189 ،188 ،187
،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198
،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208
،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218
،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228
،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238
،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248
،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258
،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268
،287 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278
،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288
،307 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298
،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334 ،328 ،308
،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343 ،342
،367 ،366 ،365 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352
،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368
،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،378
،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388
،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398
،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409 ،408
،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419 ،418
،437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428
،446 ،445 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438
،456 ،455 ،454 ،453 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447
،467 ،465 ،464 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457
،546 ،544 ،516 ،516 ،511 ،501 ،493 ،480 ،472 ،468
،575 ،572 ،563 ،554 ،554 ،552 ،552 ،549 ،548 ،547
،588 ،587 ،586 ،585 ،583 ،582 ،581 ،580 ،579 ،578
،599 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594 ،593 ،592 ،591 ،590
،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،600
،628 ،627 ،626 ،625 ،624 ،623 ،622 ،621 ،620 ،610
،640 ،639 ،638 ،637 ،635 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629
،651 ،650 ،649 ،648 ،647 ،646 ،645 ،644 ،642 ،641
،664 ،663 ،662 ،661 ،661 ،660 ،658 ،655 ،653 ،652

،677 ،676 ،675 ،674 ،673 ،671 ،670 ،668 ،667 ،665
،692 ،691 ،689 ،687 ،686 ،685 ،682 ،681 ،680 ،679
،704 ،703 ،702 ،701 ،699 ،697 ،696 ،695 ،694 ،693
،715 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،708 ،707 ،706 ،705
،729 ،727 ،726 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،718 ،716
،744 ،743 ،742 ،741 ،737 ،736 ،734 ،733 ،732 ،731
،758 ،757 ،756 ،754 ،751 ،750 ،749 ،747 ،746 ،745
،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763 ،762 ،761 ،760 ،759
،778 ،777 ،776 ،775 ،774 ،773 ،772 ،771 ،770 ،769
،788 ،787 ،786 ،785 ،784 ،783 ،782 ،781 ،780 ،779
792،793 ،791 ،790 ،789
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پایه تحصیلی
اول
،592 ،591 ،368 ،367 ،365 ،353 ،349 ،339 ،335 ،334
606 ،600 ،599
دوم
،602 ،601 ،594 ،593 ،366 ،351 ،347 ،340 ،336 ،015
،718 ،715 ،708 ،665 ،642 ،640 ،639 ،635 ،609 ،607
782 ،765
دوم و سوم
،018 ،017 ،016 ،010 ،009 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002
،052 ،050 ،045 ،040 ،039 ،029 ،027 ،024 ،022 ،020
،371 ،370 ،363 ،356 ،355 ،338 ،301 ،061 ،060 ،054
،620 ،605 ،581 ،579 ،578 ،575 ،572 ،374 ،373 ،372
،632 ،631 ،629 ،628 ،626 ،625 ،624 ،623 ،622 ،621
،650 ،649 ،648 ،647 ،646 ،645 ،643 ،638 ،637 ،633
،666 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660 ،658 ،655 ،653 ،652
،710 ،699 ،697 ،692 ،691 ،686 ،682 ،680 ،673 ،668
،763 ،762 ،751 ،747 ،745 ،743 ،736 ،734 ،731 ،726
789 ،787 ،784 ،780 ،777 ،776 ،775 ،773 ،771 ،769 ،767
سوم ،032 ،031 ،026 ،025 ،023 ،021 ،013 ،012 ،011
،341 ،337 ،059 ،046 ،043 ،042 ،041 ،038 ،037 ،033

،582 ،580 ،358 ،354 ،352 ،350 ،348 ،345 ،343 ،342
،644 ،641 ،630 ،627 ،610 ،608 ،603 ،595 ،586 ،585
،681 ،679 ،677 ،676 ،675 ،674 ،671 ،670 ،667 ،651
،703 ،702 ،701 ،696 ،695 ،694 ،693 ،689 ،687 ،685
،720 ،716 ،714 ،713 ،712 ،711 ،707 ،706 ،705 ،704
،741 ،737 ،733 ،732 ،729 ،727 ،724 ،723 ،722 ،721
،759 ،758 ،757 ،756 ،754 ،750 ،749 ،746 ،744 ،742
،783 ،781 ،779 ،778 ،774 ،770 ،768 ،766 ،761 ،760
793 ،792 ،791 ،790 ،788 ،786 ،785
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گرايش
اداري 056 ،055 ،052

معماري و نقشهكشي ،779 ،778 ،777 ،774 ،770 ،766

امور باغباني 627 ،625

مكانيك خودرو 741

امور زراعي 622

نقاشي 768

الكترونيك 006 ،002

امور دامي 624 ،623
انيميشن 784

تاسيسات 761 ،760 ،756 ،750 ،746 ،744

چاپ 755 ،753 ،748 ،745

حسابداري و بازرگاني ،061 ،060 ،059 ،057 ،054 ،051

066 ،065 ،064 ،063 ،062

خوشنويسي 762

سينما -پشتيباني صحنه -فيلم و فيلم برداري 764
صنايع چوب 758 ،754 ،752 ،749 ،742

صنايع غذايي 626

صنايع فلزي 759 ،757 ،751 ،743

طراحي 791 ،787 ،763
عكاسي 769

گرافيك 792 ،790 ،786 ،785 ،781

793 ،788 ،783

موسيقي 782 ،767

نقشهكشي عمومي 747

نمايش 780 ،765

همه گرايشها 776 ،775 ،773 ،005 ،004 ،003 ،001
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کلمات کلیدی
آپارتمانها 422
آثار ادبي 405
آثار تاريخي 788
آداب و رسوم 737 ،631
آدم و حوا 143
آرامشرواني 310
آرامگاه شاعران 445
آرامگاهها 788
آزمايشها 628
آزمونها ،332 ،061 ،059 ،018 ،014
،353 ،348 ،347 ،346 ،341 ،340 ،339
،567 ،548 ،547 ،546 ،368 ،358 ،354
،585 ،582 ،580 ،579 ،570 ،569 ،568
،595 ،594 ،593 ،592 ،591 ،590 ،586
،602 ،601 ،600 ،599 ،598 ،597 ،596
،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603
787 ،773 ،751 ،750 ،747 ،741 ،610
آسيبشناسي 696 ،492
آسيبشناسي رواني 551 ،007
آسيبها 045 ،044 ،030 ،018

آسيبهاي اجتماعي 732 ،510
آسيبهاي بدني 029
آسيبهاي ورزشي 049 ،023
آشپزي ،703 ،701 ،679 ،678 ،677 ،676
727 ،713 ،712 ،711
آفرينندگي 577 ،522 ،488
آماد گي جسماني 024
آمادگي جسماني ،018 ،017 ،015 ،014
049 ،045 ،041 ،039 ،036 ،030 ،023
آمار 730
آموزش ،663 ،648 ،629 ،627 ،055
،712 ،711 ،679 ،678 ،677 ،676 ،666
790 ،784 ،767 ،754 ،743 ،736 ،713
آموزش اخالق 325
آموزش بهداشت 511 ،022
آموزش بيمه 253 ،077
آموزش تاريخ 159 ،152
آموزش خانواده ،631 ،508 ،486 ،480 ،330
،668 ،665 ،661 ،658 ،653 ،647 ،646 ،640
734 ،732 ،722 ،702 ،683 ،671

آموزش ديني 230
آموزش رايانهاي 497
آموزش عالي 540
آموزش مذهبي 104
آموزش مربيان و معلمان 543 ،536
آموزش معارف اسالمي ،234 ،092 ،085
289 ،283 ،248
آموزش معلمان ،505 ،494 ،493 ،482
562 ،556
آموزشمهارتهايزندگي،095 ،094،073
،231 ،202 ،163 ،158 ،138 ،102 ،100
284 ،280 ،257
آموزش نابينايان 690
آموزش نگارش 617
آموزش نوجوانان 628
آموزش نيروي انساني550،504،489،470
آموزش و پرورش 515 ،486 ،241
آموزش والدين ،508 ،507 ،492 ،490
،709 ،683 ،675 ،667 ،646 ،645 ،556
733 ،723
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آموزش والدين و معلمان 660 ،655 ،510
آموزش هنر 771
آموزههاي ديني 149
آناتومي انسان 621 ،620
آناتومي چوب 752
ابزار توليد 745
ابزارها 789 ،004
اتيسم 672
احاديث 313
احوال شخصيه 654 ،642
اختالل درخودماندگي 719
اختالل نقص توجه 500 ،476 ،012
اختاللها 635 ،527 ،008
اختاللهاي حرکتي 700
اختاللهاي رفتاري 013
اختاللهاي عاطفي 551
اخالق 708
اخالق اجتماعي 553
اخالق اسالمي 737 ،724 ،639 ،331 ،328
ادبيات ،587 ،584 ،487 ،445 ،296 ،245
588
ادبيات بينالملل 619 ،252 ،187 ،090
ادبيات تعليمي 429 ،256
ادبيات جنگ 304 ،211 ،205 ،108 ،096
ادبيات جهان 421 ،226 ،147 ،144
ادبيات داستاني 242 ،121 ،070
ادبيات ديني 437 ،420 ،407 ،403 ،402
ادبيات عرب 383
ادبيات فارسي ،164 ،163 ،154 ،075
،216 ،214 ،186 ،183 ،182 ،179 ،166
،407 ،404 ،403 ،402 ،386 ،290 ،256
،420 ،418 ،416 ،414 ،412 ،411 ،410
،437 ،434 ،432 ،430 ،429 ،428 ،426
،452 ،450 ،447 ،444 ،443 ،442 ،440

589 ،462 ،459 ،458 ،453
ادبيات کودکان و نوجوانان ،100 ،077
174 ،173 ،172 ،144 ،124 ،118 ،114
226 ،218 ،204 ،203 ،202 ،188 ،175
308 ،291 ،257، 255 ،254 ،253 ،249
ادبيات کودکان 308 ،255 ،228 ،140
ادبيات معاصر 134
ادبيات نمايشي کودکان و نوجوانان 771
ادبيات نوجوانان 072 ،070 ،069 ،068
،094 ،092 ،087 ،085 ،083 ،081 ،074
،121 ،117 ،116، 113، 106 ،098 ،095
،149 ،147 ،146 ،145 ،143 ،138 ،131
،159 ،158 ،155 ،156 ،153 ،152 ،151
،185 ،184 176 ،171 ،170، 169 ،165
209، 208 ،201 ،199 ،193 ،189 ،187
،231 ،230 ،229 ،227، 222 ،212، 215
،248 ،247 ،246 ،243 ،242، 237 ،234
،272 ،271 ،264 ،263 ،252 ،251 ،250
،293 ،292 ،289 ،286 ،284 ،283 ،276
،446 ،439 ،438 ،425 ،419 ،297 ،294
465 ،456 ،451 ،449
ادراک بصري 780
ارتباط تصويري 781
ارتباط غيرکالمي 709
ارتباطات 739
ارتباطات اجتماعي 494
ارتباطات بينفردي 636
ارتباطات خانوادگي 630
ارجاعات 574
ارزشيابي 686 ،513 ،474
ارزشيابي آموزشي 532 ،517 ،485
ازدواج 671 ، 664، 661 ،642 ،632 ،631
728 ،702 ،697 ،690 ،684
اساطير ايراني 285

استانداردها 757
اسالم ،486 ،468 ،324 ،323 ،312 ،309
،714، 665 ،652 ،651 ،642 ،640 ،560
718
اسناد و مدارك 306
اشباح و جادوگران 237
اشتغال 571
اشكانيان 220
اشياي ناشناخته 575
اضطراب 698 ،688 ،576
اعتماد به نفس 576 ،473
افسانههاي ايراني 257 ،089
افسانههاي پريان 228
افسانههاي کهن 255
افسانههاي كانادايي 226
افسردگي 705
اقتصاد 051
اقتصاد اسالمي 644 ،641
اقتصاد بينالملل 053
اقيانوس و دريا 156
الفباي فارسي 762
الکترونيک 002
الهيات 704 ،316 ،315
امامان 472 ،435، 313
امامت 311
امال و نگارش 762
انتخاب رشته 571 ،548 ،547 ،546
انتظار 329
انتقال اطالعات 526
اندامها 031
اندرزنامهها 503
انديشه 472 ،326
انسانشناسي 704
انسانيت 184
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انفاق 639
برق 005 ،004
انقالب اسالمي 554 ،265 ،091
برق خودرو 741
انقالب فرانسه 152
برنامه درسي 479
انقالب مشروطه 400
برنامهريزي ،539 ،533 ،065 ،063 ،054
انواع ادبي 167
555
انيميشن 784
برنامهريزي آموزشي ،477 ،474 ،465
اوقات فراغت 040
537 ،520 ،517 ،513 ،478
ايثار و مقاومت 213
برنامهريزي اجتماعي 720 ،471
ايران 779 ،390 ،265 ،160 ،148
برنامهريزي تحصيلي 543
ايلخانان 380
برنامهريزي درسي ،546 ،529 ،509 ،026
ايمني 715 ،029 ،006
563 ،559 ،552 ،548 ،547
ايمني حمل و نقل 483
برنامهريزي راهبردي ،062 ،051 ،025
اينترنت 564 ،057
565 ،557 ،538 ،064
بازاريابي 025
برنامههاي فرهنگي 536 ،514 ،491
بازتواني 017
بسته آموزشي 479
بازرسي کار 757
بلوغ 637 ،467
بازرگاني 054
بهداشت 715 ،707 ،685 ،652 ،511 ،467
بازماندگان 103
بهداشت رواني 740 ،716 ،633 ،021 ،013
بازنويسي 295 ،246
بهرهوري 622 ،484 ،471 ،330 ،052
بازنويسي ادبيات كهن 132
بهشت 086
بازنويسي داستان 130 ،126
بيان 583
بازنويسي داستانهاي منظوم  129،127بيان احساس 430
297 ،151
بيشفعالي 635 ،527 ،476
بازنويسي شاهنامه فردوسي 146
بيمارستان صحرايي 307
بازنويسي شاهنامه 188
بيماريها 692 ،680 ،673 ،039
بازنويسي مثنوي معنوي 128
بيمه خودروهاي سنگين 194
بازنويسي مثنوي مولوي  ،131 ،106 ،098بيمهها 578
209
پاسخها ،612 ،611 ،343 ،328 ،312
بازي و سرگرمي 010
751 ،741 ،659 ،616 ،615 ،614 ،613
بازيدرماني 530
پاياننامه 775
بازيها 502 ،011
پدافند غيرعامل 554
بازيها و سرگرميها 740
پرخاشگري 732 ،656
بازيها و سرگرميهاي کودکان  739 ،040پرستاري و مراقبت 714
بازيهاي آموزشي 036
پرسشنامه 310

پرسشها ،349 ،348 ،347 ،328 ،312
،362 ،361 ،359 ،357 ،352 ،351 ،350
،469 ،369 ،367 ،366 ،365 ،364 ،363
،602 ،601 ،600 ،594 ،592 ، 586 ،581
751 ،750 ،747 ،697 ،659 ،608
پرندگان 623
پرورش گياهان 625
پزشكان ايراني 392 ،207
پژوهش 520 ،060
پژوهش هنر 768
پژوهشهاي آموزشي 504 ،470، 466
پژوهشهاي استراتژي 056
پژوهشهاي روانشناختي 551
پژوهشهاي فرهنگي 065
پوشش 736
پهلوانان 191
پهلوانان ايراني 375
پيامبران 181 ،174 ،173 ،172
پيشداديان 285
تئوري موسيقي 782
تاريخ 772 ،729 ،528 ،390 ،319 ،277
تاريخ ادبيات 321
تاريخ اسالم ،319 ،311 ،260 ،259 ،181
392، 371 ،329 ،327
تاريخ ايران ،285 ،198 ،192 ،157 ،107
،384 ،380 ،378 ،377 ،376 ،372 ،298
401 ،400 ،395 ،393
تاريخ براي کودکان و نوجوانان 219 ،133
تاريخ تهران 306
تاريخ سياسي ايران 133
تاريخ صفويه 398
تاريخ فرانسه 262
تاريخ معاصر 309 ،265 ،148
تاريخ معاصر ايران 300 ،199 ،155 ،082
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تاريخ معاصر عراق 189
تاريخ هندوستان 219
تاريخنويسان ايران 389 ،371
تاسيسات 761 ،760 ،750
تأسيسات ساختماني 746 ،744
تجارت 755
تحقيق 541
تحليل مثل و حکمت 461
تحليل محتوا 518
تحول 521
تخيل 150
ّ
ترافيک 483
تربيت استاد 489 ،035
تربيت بدني ،033 ،032 ،022 ،019 ،016
364 ،047 ،046 ،042 ،038
تربيت مدرس 482
تربيت معلم 549 ،545 ،542 ،496 ،489
735 ،725 ،550
تربيت نيروي انساني 545 ،496 ،048 ،035
ترجمهها 186
ترجيعبند 417
تركيبات عشق 408
تست 581 ،342
تشخيص استعداد 566
تصحيح نسخه 373
تصوف و عرفان 589
تعامل اجتماعي 724
تعريف 588 ،322
تعليمات ديني 514
تعمير و نگهداري 761 ،746
تغذيه ،685 ،681 ،663 ،652 ،638 ،028
727 ،710 ،707
تفاوت ها 190
تفريح 649

تفسيرها 318 ،317 ،314
تفکر خالق 488
تفكر 531 ،472
تفكر انتقادي 472
تقطيع 417
تقويت حافظه 526
تکنولوژي 621 ،620
تکنولوژي آموزشي ،519 ،518 ،517 ،479
564 ،534
تکنيکهاي سودمند 672
تمثيل 461
تمدن 584
تمدن و فرهنگ اسالم و ايران 399
تمرينها ،340 ،339 ،061 ،059 ،038
،351 ،350 ،349 ،345 ،344 ،343 ،341
،363 ،362 ،361 ،359 ،358 ،357 ،352
،580 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364
،601 ،600 ،594 ،592 ،586 ،585 ،582
،773 ،750 ،747 ،608 ،607 ،605 ،602
787 ،782
تنظيم خانواده 658
توانبخشي ،700، 695 ،672، 635 ،012
740، 719
توسعه مديريت 565 ،538
توسع ه آموزش و پرورش 477
تهاجم فرهنگي 554
تيموريان 389 ،372
جامعهشناسي 629 ،573
جانوران دريايي 156
جانورشناسي 623
جبهه 221
جدولها 710 ،578
جريان سيال ذهن 177
جمالت قصار 516

جنبههاي مذهبي 736 ،666 ،648 ،629
جنگ 282 ،270 ،221 ،177 ،162 ،114
جنگ ايران و عراق ،074 ،071 ،068 ،067
،101 ،093 ،088 ،082،084 ،076،080
،119 ،116 ،115 ،112 ،110 ،109 ،108
،139 ،137 ،136 ،134 ،125 ،123 ،120
178 ،176 ،171 ،170 ،169 ،168 ،155
،212 ،210، 206 ،205 ،199 ،196 ،180،
،235 ،225 ،224 ،223 ،222 ، 217 ،213
،266 ،261 ،258 ،244 ،243 ،239 ،238
،279 ،277 ،275 ،274 ،269 ،268 ،267
،299 ،298 ،294 ،288 ،287 ،286 ،281
307 ،305 ،303 ،302 ،301 ،300
جنگ جهاني دوم 184
جنگ شيميايي 307
جهانبيني 322
جهانگردي 066
جهاني شدن 326
جهانيسازي 521
چاپ و نشر 755
چاشنيها 679
چاقي 692
چيستان 502
حج 232
حديث و روايت 387
حفاظت و ايمني 756
حقوق اسالمي 667
حقوق خانواده 702 ،651
حقوق زنان 667 ،651
حقوق فردي و اجتماعي 499
حقوق کودکان 667
حکمت متعاليه 325
حكايت 182
حماسه و حماسهسرايي 375
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حمله آمريكا به عراق 189
خاطرات 232 ،080
خاطرات جانبازان 112
خاطرات جنگزدگان 269
خاطرات دفاع مقدس 176
خاطرات رزمندگان 178
خاطرات شهيدان ،120 ،088 ،076 ،067
،239 ،238 ،199 ،196 ،155 ،148 ،137
298 ،279 ،277 ،265
خاطرات معلمان 241
خاطرهنويسي 227
خانواده 728
خانواده درمانگري 684
خانوادهدرماني ، 634، 630 ،629 ،501
736 ،733 ،666 ،648
خانهداري 703 ،701 ،662
خداشناسي 323 ،312
خدمات اجتماعي 501
خدمات عمومي 511
خردهفرهنگها 057
خشونت 734 ،656
خط 772
خط نستعليق 762
خالقيت 405 ،043
خلبانان هوانيروز 101
خنککنندهها 761
خواندن 368
خودآگاهي706،699،669،553،524،498
خودزندگينامهنوشت303
خودسازي 669 ،524
خوراکيها 677 ،628
خوراکيهاي سنتي 711
خوشنويسان 379
خوشنويسان ايران 396

خوشنويسي 762
داروهاي گياهي 729 ،673 ،670
داروهاي گياهي طب سنتي 670
داستان 108 ،096 ،094 ،087 ،086 ،078
،191 ،179 ،166 ،150 ،138 ،111 ،109
290 ،273 ،223 ،205
داستان آلماني 184
داستان آمريكايي 118
داستان آموزشي 255
داستان اجتماعي ،164 ،158 ،149 ،079
283 ،248 ،247 ،234 ،227 ،193
داستان اخالقي 271
داستانانگليسي237،208،153،113،095
داستان ايراني 130 ،129 ،128 ،127 ،126
داستان پليسي 252 ،251 ،145
داستان تاريخي،159،157،152،143،107
262 ،220 ،198 ،192 ،174 ،173 ،172
داستان تخيلي ،200 ،165 ،140 ،089
308 ،264 ،204 ،201
داستان ترسناک 147 ،144
داستان حماسي 295 ،188
داستان دوزبانه 263
داستان سوئدي 117
داستان علمي تخيلي 187
داستان فارسي 240
داستان فارسي و انگليسي 114
داستان كوتاه ،100 ،092 ،085 ،081 ،072
،175 ،147 ،145 ،144 ،143 ،114 ،104
410 ،304 ،289 ،284 ،276 ،250 ،227
داستان مثنوي 132
داستان مصور ،113 ،100 ،083 ،069
،203 ،202 ،185 ،175 ،153 ،146 ،117
306 ،292 ،291 ،253 ،231 ،230 ،215
داستان منظوم 246

داستان نوجوانان 240
داستان واقعي ،139 ،136 ،101 ،071
261 ،244 ،224 ،206
داستانمصور 293
داستانها ،214 ،186 ،123 ،082 ،075
،270 ،260 ،259 ،256 ،235 ،218 ،217
،411 ،386 ،303 ،301 ،300 ،281 ،274
575 ،429 ،412
داستانهاي انگليسي ،251 ،185 ،069
280 ،263 ،252
داستانهايبلند296،245،242،121،070
داستانهاي تاريخي 296 ،245 ،097
داستانهاي تخيلي 228 ،218 ،166 ،141
داستانهاي حماسي 434 ،432 ،402
داستانهاي دفاع مقدس ،088 ،084 ،067
،137 ،125 ،120 ،119 ،115 ،103 ،093
،268 ،258 ،225 ،213 ،196 ،180 ،178
305 ،294 ،279 ،275
داستانهاي شاهنامه 142
داستانهاي عرفاني 216 ،183 ،154
داستانهاي فارسي 302 ،282 ،197 ،122
داستانهاي کوتاه 288 ،287 ،267 ،266
داستانهاي منظوم 457 ،427 ،409 ،381
داستانهاي واقعي 189
داستانهاي هزار و يک شب 255
دانشگاهها 548 ،547 ،546 ،241
دانشمندان 395 ،384 ،378 ،377 ،376
دانشمندان اسالمي 382
دانشنامهها 033
داوري 042
دايرةالمعارفها 621 ،620
دايرةالمعارف شعري 408
درس ،338 ،337 ،336 ،335 ،334 ،061
،355 ،354 ،353 ،352 ،350 ،349 ،344
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،612 ،611 ،610 ،609 ،607 ،606 ،582
787 ،756 ،616 ،615 ،614 ،613
درسنامه ،351 ،345 ،341 ،340 ،339
605 ،580
درک مطلب 367 ،366 ،365 ،357
درمان 680 ،506
درمان آسيبها 017
درمان ذهن 674
درمان سرطان 687
درمان و تشخيص 696
دروس عمومي 345
دروغگويي 506
دريانوردي 156
دستگاه عضالني -اسکلتي 031
دستگاههاي سردكننده 760 ، 746
دستگاههاي گرمايشي 744
دستنامهها 689، 626
دستورزبان614،355،352،350، 349،343
دستورنامه 717
دعاها 318 ،135 ،104
دفاع غيرنظامي 020
دفاع مقدس ،250 ،211 ،134 ،111 ،072
304 ،270
دفتر خاطرات 079
دل كندن 125
دلنوشته 416 ،134
دوبيتي 428
دوستي 184
دولت 521
ديابت 680 ،638
دين 320 ،311 ،310
راهو رسم زندگي419،278،161،105،099
راهبردها 037
راهبردهاي توسعه 539 ،533

راهنما 356
راهنماي آموزشي ،332 ،061 ،059 ،027
،491 ،345 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334
،612 ،611 ،585 ،583 ،582 ،558، 529
787،773،765،634،616،615،614،613
راهنماي تحصيلي 495
راهنماي کاربردي 525 ،513
راهنماي مطالعه 563
راهنمايي آموزشي 512
رباعي 417
رحمت الهي 086
رژيم غذايي 710 ،638 ،027 ،015
رسانههاي گروهي 499
رسم 747
رشد جسمي 655
رفتار 674 ،657
رفتار جنسي 643 ،636
رفتار سازماني 533
رفتاردرماني 721 ،705 ،683
رمان 221 ،177 ،090
رمان اجتماعي 102
رمان ترسناک 201
رمان كودكان و نوجوانان 280
رمان نوجوانان ،197 ،122 ،102 ،089
302 ،299 ،282 ،262 ،200
روابط اجتماعي 637 ،276
روابط اوليا و فرزندان ،647 ،647 ،645
722 ،653
روابط بين فردي 682 ،668، 654
روابط بين گروهي 572
روابط خانوادگي 666
روابط همسران 632
روان شناسي كودكان 656
رواندرمانگري 535

رواندرماني 726 ،717 ،698 ،689
رواندرماني گروهي 572
روانشناسي ،333 ،310 ،048 ،037 ،021
،654 ،633 ،589 ،553 ،552 ،506 ،481
،698 ،695 ،689 ،687 ،669 ،661 ،660
730 ،728 ،719 ،699
روانشناسي آموزش و پرورش 735 ،468
روانشناسي اجتماعي 668 ،498
روانشناسي ارتباطات 734 ،643
روانشناسي باليني ،706 ،705 ،686 ،535
726
روانشناسي تحولي 723 ،634
روانشناسي تقويت فرايندهاي ذهني،567
579 ،570 ،569 ،568
روانشناسي جنايي 561
روانشناسي خانواده 653 ،645 ،630 ،501
روانشناسي دين 320
روانشناسي شخصيت 332
روانشناسي فرايندهاي ذهني 675
روانشناسي کودکان،011 ،010،007،008
،576 ،527 ،530 ،500 ،476 ، 468 ،012
،721 ،709 ،700 ،686 ،683 ،647 ،646
740 ،723
روانشناسي کودکان و نوجوانان ،490 ،013
739،733،716،675،507،495،494،493
روانشناسي مثبتگرا 650
روانشناسي معلوالن 690
روانشناسي نوجوانان ،508 ،480 ،467
688 ،636 ،510
روانشناسي ورزش 044
روانشناسي هنر 522
روانشناسي يادگيري 534
روانکاوي 706 ،522
روايات 313
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روباتيک 002
روش تحقيق 775 ،574 ،520
روشتدريس ،519 ،518، 505 ،485 ،482
532
روششناسي 775 ،541
روششناسي پژوهش 504 ،470
روشها 743 ،721 ،681
روشها و فنون آموزشي 532 ،485
روشهاي آموزش 725 ،496
روشهاي تدريس 469
روشهاي يادگيري 562
رويا 150
رهبر انقالب 272
رهبري 055
رهبري نيروها 020
رهي معيري 454
رياضيات 204
رياضيدانان 394
زبان 356
زبان اشاره 693
زبان خارجه ،347 ،344 ،341 ،340 ،339
364 ،363 ،362 ،361 ،359 ،357 ،348
369، 368 ،367 ،366 ،365
زبان فارسي 584
زراعت 627
زنبورداري 624
زندگي 458 ،416
زندگي پس از مرگ 324
زندگينامهها ،112 ،110 ،103 ،088 ،078
،226 ،210 ،207 ،181 ،180 ،133 ،119
،372 ،371 ،299 ،294 ،279 ،272 ،258
،392 ،391 ،388 ،387 ،385 ،382 ،374
452،447،400،399،398،396،394،393
ت نامهها 318
زيار 

ژنتيک 692
ساختمان چوب 752
سازگاري 493
سازمان انرژي اتمي ايران 236
سازمانها و نهادها 540
سازمانهاي بينالمللي 573
ساسانيان 198
سالمندان 475
سببشناسي 692
سبکهاي نگارش 617
سرداران 096
سرداران ايران 220 ،097
سردخانهها 760
سرطانها 696 ، 695 ،687
سرگذشتنامهها،162، 160،123،109،082
،267 ،266 ،260 ،259 ،235 ،219 ،217
،319 ،303 ،300 ،288 ،287 ،281 ،274
،384 ،378 ،377 ،376 ،373 ،327 ،321
772 ،561 ،401 ،395 ،390 ،386
سرگرميها 720 ،578 ،555
سرگرميهاي آموزشي 502
سرگرميهاي کودکان 011
سرمايه فرهنگي پايتخت 306
سفرنامه 232
سالمتي 681
سلولهاي بنيادي 707
سنجش آموزش و پرورش 566
سياست توسعه 565 ،538
سياستمداران 372 ،219 ،160
سيمکشي 005
سينماي حرفهاي 764
شاعران 417 ،401
شاعران آذربايجان 445
شاعران زمان پيامبر 436

شاعران معاصر 463
شاهزاده و گدا 193
شاهنامه فردوسي 295
شبکههاي رايانهاي 057
شخص ثالث 194
شرح ابيات 406
شعر ،426 ،423 ،408 ،406 ،405 ،086
،459 ،453 ،452 ،447 ،444 ،443 ،436
619 ،588 ،462
شعر اجتماعي 421
شعر سپيد 458 ،430 ،428
شعر عرب 421
شعر عرفاني 246 ،151
شعر فارسي ،214 ،183 ،154 ،075
،397 ،386 ،381 ،370 ،256 ،216
،413 ،412 ،411 ،409 ،407 ،403
،425 ،424 ،422 ،420 ،418 ،417
،437 ،434 ،432 ،431 ،429 ،427
، 448 ،446 ،442 ،441 ،439 ،438
461 ،460 ،456 ،455 ،454 ،451 ،449
شعر مذهبي ،463 ،433 ،415 ،404 ،370
464
شعر نو 414
شعر نوجوانان 441 ،422 ،413
شناخت 316 ،315
شناختدرماني 705 ، 657
شوش 268
شهدا 162
شهيدان ،139 ،136 ،119 ،110 ،101 ،071
،238 ،236 ،224 ،223 ،210 ،206 ،180
288 ،287 ،267 ،266 ،261 ،244 ،239
شهيدان ايران ،169 ،116 ،074 ،068
286 ،243 ،212 ،171 ،170
شهيدان دانشآموز 222

 342فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفهای و کاردانش
شهيدان زن 265 ،148
علوم تربيتي  564 ،559 ،549 ،534 ،517فيزيک 621 ،620
شيرينيپزي 713 ،712 ،701 ،676
علوم رفتاري 693
فيزيک عملي 004
شيعيان 329 ،327
علوم قرآني 331 ،314
فيلسوفان اسالمي 398 ،388
شيوهها 167،190
علوم کاربردي 753
فيلمنامهها 301 ،211
شيوههاي رهبري 572
علوم نظامي 575
قاجاريان 192
صادرات 053
علوم ورزشي  ،026 ،021 ،019 ،016 ،014قاجاريه 160
صبر و بردباري 168
047 ،046 ،042 ،041 ،033 ،032
قرآن 724 ،665 ،640، 436
صنايع 753 ،743
عناصرطراحي سازمان 525
قصص قرآن 174 ،173 ،172 ،143
صنايع چوب 758 ،754 ،749 ،742
عهد جديد 317
قصه ها 229
صنايع خوراکي /دامي 626
عهد عتيق 317
قصههاي مذهبي 230
صنايع فلزکاري 759
غذا 710
قصيده 459 ،458 ،417
صنايع کاغذسازي 755
غذاهاي فوري 703
قطعات ادبي 410 ،104
صنايع لبني 626
غزل 459 ،428 ،426 ،417
قوانين 499
صنايع هوايي 060
فداکاري 549
قوانين خانواده 664
صنعت چاپ 748 ،745
فروپاشي خانواده 717
کارآفريني 488 ،043
طب اسالمي729 ،670
فرهنگ 587 ،056
کاريکاتور 054
طب سنتي 673 ،671 ،670
فرهنگ اسالمي 397 ،379 ،135
کاميابي 675 ،650 ،507 ،473
طراحان 783
فرهنگ بيمه 194
کتابخانهها 528 ،373
طراحي  ،781 ،776 ،774 ،770 ،766فرهنگ شهادت 210
کتابداري و اطالعرساني 528 ،373
 793 ،792 ،791 ،790 ،786 ،785 ،784فسيل 752
ب وکار 644 ،641 ،043
کس 
طراحي سازمان 525
فضايل اخالقي 639 ،331
کلمات قصار 503 ،073
طراحي صحنه 780
فضايل اهلبيت 415
کمتوجهي 008
طراحي صنعتي 758 ،749 ،742
فعاليتهاي فوق برنامه  542 ،491 ،010کمکهاي اوليه 715
طالق 083
فلسفه اسالمي 325
کنترل جمعيت 658
طنز 460 ،290 ،273
فلسفه حج 124
کنکور 342
طنز مصور 194
فلسفه 770 ،704 ،322
کودکان 515
عارفان 424 ،399 ،321
فلسفه آموزش و پرورش 519 ،478
کودکان آسيبديده اجتماعي 659
عاشورا 433 ،319
فلسفه هنر 777 ،776
کودکان بيمار 549
عبادت 323 ،124
فناوري 326 ،005
کودکان پرتحرک 500 ،008
عرفان 442 ،418
فناوري ارتباطات 492
کهنسالي 475
عشق 682
فناوري و علوم تجربي 006
كلمات قصار 278 ،161 ،105 ،099
عکاسي 769
فناوريهاي نظامي 002
كليله و دمنه 202
علما 387
فنون و مهارتها 759
گرافيک 791، 786 ،785 ،784 ،781 ،362
علوم تخصصي 753 ،003
فوتبال 042
گردان شهادت 244
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گردشگري 445
گروههاي امداد 136
گزارشهاي پژوهشي 512
گزيده اشعار 454
گزيده غزليات 455
گزيدهها 419
گفتار درماني 530
گوشت 727 ،678
گياهان آپارتماني 625
گياهان صنعتي 627
گيالن غرب 125
لطيفه و طنز 253 ،077
لمعات 457
مبارزه سياسي 091
متلهاي چهارمحال و بختياري 254
مثبتنگري 524
مثنوي 458
مثنوي معنوي 130 ،129 ،127 ،126
مثنوي مولوي 229
مثنوي و غزل 457
مجتهدان 708 ،400 ،387
مجتهدان و علماي ايران 391 ،385
مجرمدرماني 561
مجموعه داستان 249
مجموعه داستان كوتاه 163
مجموعه شعر 464 ،463
مجموعهها 197 ،122
محرومان جامعه 718
محصوالت فرهنگي 499
مدارس هوشمند 497
مدارهاي الکتريکي 756
مدح اهلبيت 453
مددجويان 718 ،659
مددکاري اجتماعي 535

مدل گالبرايت 525
مشاوره خانواده 643
مدلهايسازماني 525
مشکالت زندگي 179
مديريت  ،477 ،060 ،055 ،052 ،048مصاحبه 726
 572 ،566 ،565 ،555 ،539 ،538 ،533مضامين مختلف 441 ،413
مديريت آموزش و پرورش 544 ،537
مضامين مذهبي 459
مديريت آموزشي 559 ،540 ،478
مطالعه 577 ،552 ،544 ،526 ،481
مديريت اقتصادي 054
مطالعه و سرگرمي ،200 ،187 ،165 ،145
مديريت بازرگاني 053
308 ،264 ،254 ،204 ،201
مديريت توليد 748
معاني 583
مديريت حملونقل هوايي 066
معلم مريواني 549
مديريت رفتار 716
معماران 783
مديريت زمان 563
معماري 777 ،774 ،770 ،766
مديريت سازماني 484
معماري اسالمي 793، 788 ،779
مديريت صنعتي 051
معماري داخلي 783 ،758 ،749 ،742
مديريت کالس 545
معماري معاصر 779
مديريت مالي 722 ،648 ،059
معناي زندگي 140
مديريت مدارس  735 ،556 ،537 ،509مغوالن 390
مديريت مشاغل 557 ،043
مقالهها 618 ،474 ،026
مديريت منابع انساني  ،473 ،471 ،046مقالههاي علمي 558
557 ،543، 484
مقياس درجهبندي 730
مديريت و برنامهريزي 560 ،056 ،047
مکانيک عمومي 759
مديريت ورزشي 035
مكتب شيراز 388
مذهب 664 ،587 ،333 ،322 ،317
مكر و حيله 175
مراسم ديني 124
ملكه مصر 159
مراقبت از خود 118
مليگرايي 619
مربيان ورزش 044 ،024
منابع آبي 622
مرثيه عاشورا 464
منابع انساني 019
مرجعشناسي 574
منابع زميني 001
مسابقات ورزشي 028
منابع طبيعي 624 ،001
مسايل شهري 483
منابع مالي 330
مستمريبگيران475
مناجات 135
مشاعره 436 ،435
منافقين 148
مشاوران آموزشي 536 ،514
منجمان ايران 394
مشاورهتحصيلي 571،509،495،490،465مواد مخدر 674 ،657
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مواد و روشهاي آموزشي 497
نگارش 541
موسيقيشناسي767
نگارش علمي 558
موفقيت تحصيلي 660 ،544 ،466
نگهداري 715 ،662 ،623
مهارتهاي ارتباطي 688
نمايش کودکان و نوجوانان 765
مهارتهاي زندگي  ،503 ،498 ،487 ،480نمايشگاههاي آثار هنري 792
 ،650 ،649 ،637 ،633 ،542 ،524 ،516نمايشنامه مذهبي 233
 ،697 ،685 ،684 ،682 ،668 ،663 ،662نمايشنامه ،131 ،111 ،106 ،098 ،091
708 ،699
771 ،273 ،269 ،209 ،195 ،191 ،137
مهدويت 329 ،320 ،311
نمايشنامه ادبيات نوجوانان 132
مهندسي 003
نمونهپژوهي 064 ،062
مهندسي برق 359 ،006
نمونههاي بستههاي آموزشي 479
ميليارد شدن 113
نوآوري 505 ،479
نابهنجاري 007
نوجوانان 720 ،655 ،333 ،195
ناتوانيهاي يادگيري 551
نويسندگان عرب 374
نثر 588 ،416
نهادهاي فرهنگي 573
نجوم 621 ،620
نهجالبالغه 560
نحو 383
نيروگاهها 001
نرمافزار رايانهاي 790
نيروهاي مسلح 020
نشانهنگاري 791 ،785
واردات 053
نشانهها 786 ،693
واژگان 358 ،352 ،350 ،349
نشر 748 ،745 ،618
پژوهش عملي 512
نظامهاي اطالعاتي 064 ،062
واژهنامهها 003
نظامهاي اقتصادي 644 ،641
ورزش ،021 ،018 ،017 ،015،016 ،014
نظامي 404 ،297 ،246
،030 ،029 ،028 ،027 ،025 ،024 ،023
نظريهها 522 ،309 ،063
،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،032
نظريههاي آموزش و پرورش 474
049 ،048 ،045 ،044 ،043
نظريههاي يادگيري 725 ،529 ،466
ورزش درماني 031
نقاشي 789 ،768 ،763
ورزشهاي آبي 022
نقد 317
وسايل ارتباط جمعي 063
نقد ادبي 167
وسايل و تجهيزات 744
نقد شعر فارسي 393
وصيتنامهها ،169 ،168 ،116 ،074 ،068
نقد فيلم 764
286 ،243 ،212 ،171 ،170
نقد هنري 777
وقايع حيات 654 ،642 ،324 ،314
نکتهگوييها 073
واليت فقيه 309

ويراستاري 618 ،190
ويژگيهاي دانشآموزان دختر 105
ويژگيهاي نوجوانان 278 ،161 ،099
هخامنشيان 107
هدايا 737
هزار مسجد 079
هندسه 793 ،766
هنر 789
هنر ايراني 793 ،778
هنر باستاني 778
هنر و فرهنگ 788 ،772 ،769 ،584 ،487
هنر و فرهنگ آرامگاهها 788
هنرهاي اسالمي 793
هنرهاي بومي 065
هنرهاي تجسمي 792 ،774 ،769 ،763
هنرهاي دستي 778
هنرهاي ديداري 776 ،768
هنرهاي سنتي 713
هنرهاي نمايشي 780 ،765 ،764
هوش ،577 ،570 ،569 ،568 ،567 ،562
579
هوش هيجاني 531
يادگيري481
يادگيري الکترونيکي 519
يادگيري هوش محور 531
يتيمان 718
يوگا 476
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
ئهوين
:546معرفيرشتههايتحصيليدانشگاهي(گروهعلومانساني)547،
 :معرفي رشتههاي تحصيلي دانشگاهي (گروه علوم تجربي)548 ،
 :معرفي رشتههاي تحصيلي دانشگاهي (گروه علوم رياضي و فني)
آبرنگ
 : 484پنج راهكار و عوامل استراتژيك ارتقاي كارايي كاركنان و
افزايش بهره وري و تحول در سازمان : 659 ،چالشهاياساسي
كودكا ن بيسرپرست : 717 ،كودكان طالق :سلسله جلسات گام
به گام برنامه CODIP
آبشامه
 : 477برنامهريزي استراتژيك در آموزش و پرورش
آبشن
 : 069آشنايي با ادبيات جهان :سفرهاي گاليور : 185 ،سه تفنگدار،
 : 251ماجراهاي شرلوك هلمز جلد ( : 252 ،)1ماجراهاي شرلوك
هلمز جلد ()2
آتريسا
 : 587درجست و جوي نان
آتينگر
 : 020اصول و مباني پدافند غيرعامل

آثار فكر
 : 499حقوق مخاطبان مطبوعات : 538 ،مديريت دانش سازماني
آرمان براثا
 : 148دانشآموز شهيدميترا(زينب ) كمايي : 265 ،معل م شهي د
اكر م عسكريان كرماني : 266 ،معل م شهي د زهراقضايي: 267 ،
معل م شهي د صديقهعبدالعظيمي : 287 ،هديه به ماه  5-پارههاي
ماه زندگينامه بانوان شهيد : 288 ،هديه به ماه  6خواهران آفتاب
آرمان رشد
 : 051اصول مديريت در كسب و كار جهاني : 426 ،رقص مرگ
برگها : 428 ،زندگي چيست؟ : 526 ،فكر ميكني مطالعه بلدي؟!،
 : 641اخالق ديني يا فضائل فراموششده در مناسبات اقتصادي،
 : 650بخوان بشنو زندگي كن (مهارتهاي نهگانه زندگي)
آرمانهدفمند
 : 476بررسي اثربخشي آموزش يوگا بر كودكان داراي نشانگان
شفعالي
بي 
آشنايي
 : 175روباه و کدخدا : 284،نقش دل : 487،تربيت در خانواده و اجتماع
(مجموعه 30مقالهپيرامون:انساندرجهانامروز،تربيتدرخانواده)

 346فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفهای و کاردانش
آصف
 : 059حسابدار حقوق و دستمزد
آلتين
 : 558نگارش مقاله علمي به شيوه عملي (براي كليه رشتههاي
علوم انساني و علوم پايه و فني و مهندسي)
آموخته
 : 241كالسي از جنس واقعه :درسهايي که از استاد غالمحسين
شکوهي آموختهام : 465 ،آموزش عملي مهارتهاي تحصيلي،
 : 521سياستگذاري در آموزش و پرورش : 533 ،مباني سازمان
و مديريت آموزشي : 540 ،مديريت و رهبري در سازمانهاي
آموزشي : 669 ،خودشناسي : 692 ،روشهاي سنجش باليني انواع
چاقي : 700 ،شناخت و تقويت مهارتهاي حرکتي در کودکان (با
ش فعال ،اوتيسم : 719 ،مداخله
ش پريش ،بي 
تأکيد بر کودکان کن 
رفتاري در افراد مبتال به اختالالت طيف اوتيسم
آمه
 : 057تجارت اجتماعي
آميس
 : 114جايي براي عروسكها نيست : 485 ،تدريس پژوهش
محور؛ ساختارسازيهاي پژوهش محور  1براساس مدل E5
چرخه يادگيري : 489،توسعه مطالعات پژوهشي معلّمان (كاربردي
كردن پژوهش)در آموزش و پرورش : 532 ،گزارش درس پژوهي
آواز
 : 226قصهها ،افسانهها و سرودههاي مردم و سرزمين كانادا
آواي كالر
 : 588رهآورد (انواع ادبي)
آواي نور
 : 007اختالل نافرماني مقابلهاي واختالل سلوك در كودكي:
اختاللهاي رفتاري در كودكان از تشخيص تا درمان : 310 ،
آزمونهاي روانشناختي دينداري : 320 ،روانشناسي انتظار333 ،
 :زمينههاي روانشناختي نماز (شيوههاي جذب به نماز با تأكيد بر

مكتب اسالم و اصول روانشناسي : 468 ،اصول تعليم و تربيت
كودك از منظر مكتب اسالم و علم روانشناسي : 478 ،برنامهريزي
ي در عصر پست مدرن : 520 ،روشهاي كمي تحقيق در
درس 
برنامه ريزي آموزشي : 530 ،كمك به كودكان براي بهبود مهارت
هاي ارتباطي : 534 ،مباني نظري محيط هاي يادگيري535 ،
 :مددكاري اجتماعي :مداخله در بحران : 537 ،مديران موفق
درمدارس : 559 ،نگاهينو بهبرنامهريزي آموزشي و درسي در
هزاره سوم : 560 ،نگرشيبهمديريت اسالمي : 564 ،يادگيري
الكترونيكي(مقدمهاي بر مباني تعليم و تربيت) : 574 ،شيوه هاي
استناد به منابع چاپي و الكترونيكي(سبك : 634 ،)APAآموزش
خانواده :راهبردهاي علمي و عملي با رويكرد پژوهشي: 657 ،
پيشگيري از اعتياد در خانواده راهنماي آموزشي : 667 ،خانواده و
حقوق فرزندان از منظر قرآن و احاديث : 672 ،در خودماندگي و
مشكالت ارتباطي :راهبردهاي كاربردي براي اوليا و معلمان674 ،
 :درمان ذهن آگاهي اعتياد :راهنماي مقابله با برانگيزان رفتارهاي
اعتيادي :سوگ ،استرس و خشم ر : 689 ،راهنماي كلينيكي
رواندرماني پويشي : 690 ،روانشناسي و آموزش مهارتهاي
زناشويي و بلوغ افراد نابينا : 704 ،فطرت بنياد تربيت :رويكردي
به تعليم و تربيت اسالمي : 705 ،فعالسازي رفتاري براي درمان
افسردگي كتاب راهنماي درمانگر : 725 ،مشكالت يادگيري :آنچه
معلمان بايد بدانند : 726 ،مصاحبه باليني پيشرفته به روش گام به
گام : 730 ،مقياسهاي روانشناختي و خانواده فرم ايراني: 735 ،
نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس امروز :راهنماي عملي براي
راهنمايان ،مديران و معلمان مدا
آوگان
 : 421دردها هم زبان دارند
آوند دانش
: 054برنامهيبازاريابي:يكراهنمايكاملتصويري: 767،تئوري
موسيقي : 782 ،شكلگيري بنيادي و تكوين مباني موسيقي(،)1
 : 784طراحي كميك و كارتون FOR DUMMIES
آونگ
 : 042قوانين فوتبال
آيدين
 : 461نگاران ضمير امثال و حكم غزليات شمس
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ابر و باد
 : 423ديوان انتظام سروده محمدرضا قطبي

الطيار
 : 019استعداديابي و پرورش استعداد در ورزش

اختر
 : 445گردشگري ادبي  :حيدر بابا دوباره سالم (گام اول در معرفي
ظرفيت جهاني گردشگري ادبي استان آذرب : 491 ،چشمانداز
پرورشي مدرسه : 575 ،مخفيگاه فوق سري بشقاب پرندهها:
منطقه ،51مرموزترين منطقه ممنوع ه جهان

الگو
 : 586جامع ادبيات كنكور

اخوان خراساني
 : 058جهان در قرن بيست و دو؛ پايان نظام سرمايه داري غربي،
سقوط امپرياليسم امريكا ،تاسيس حكومت
اديبمصطفوي
 : 458مجموعه اشعار صداي محبت : 470 ،اقدامپژوهي پژوهشي
در جهت بهبود و اصالح عمل (راهنماي عملي) : 486 ،تربيت
اسالمي براي کودک ايراني : 504 ،درآمدي بر درسپژوهي511 ،
 :راهنماي آموزش فعال مربيان بهداشت مدارس
ارمغان طوبي
 : 050آفات مديران
اسحاق
 : 488تكنيكهاي خالقيت و مديريت تفكر
اشتياق نور
 : 334آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان  : 335 ،1آموزش
و تمرين زبان انگليسي آسان ( 1قدرت كلمات) : 336 ،آموزش
و تمرين زبان انگليسي آسان  : 337 ،2آموزش و تمرين زبان
انگليسي آسان  : 338 ،3آموزش و تمرين زبان انگليسي آسان 4
اطالع
 : 090برف : 652 ،پاك سازي فكر ،جسم و روان : 694 ،زبان
بدن :راز و رمزهاي استفاده از زبان بدن در محيط كار
افق
 : 095بيخانمان : 117 ،جيب عجيب : 778 ،سرگذشت فرش در
ايران : 779 ،سرگذشت معماري در ايران

اميرکبير
 : 067آرامش بعد از طوفان :براساس زندگي شهيد علي صياد
شيرازي : 072 ،آن سفيدي : 075 ،آيين تندباد :تلخيص و بازنويسي
اقبالنامه نظامي گنجوي : 082 ،باد ماليم :براساس زندگي شهيد
کالهدوز : 084 ،بادست چپ :دهالويه : 085 ،باران که ببارد و
چند داستان ديگر : 088 ،براي آخرين بار :براساس زندگي شهيد
ردانيپور : 091 ،برف و بهمن : 092 ،بغض ابر : 093 ،بوي غريب
باروت :مريوان : 094 ،بهتر از شكالت مجاني : 097 ،پادشاه زير
درخت نارنج :براساس زندگي داريوش : 107 ،پيشمرگ :براساس
زندگي آريوبرزن : 108 ،تابستان و غاز سفيد : 111 ،تو را چشم در
راهم : 115 ،جزيره آتش :آبادان : 120 ،چشمهاي من و مجنون:
براساس زندگي شهيد مهدي باکري : 123 ،حاشيهنويسي برمتن:
مروري بر بيست داستان کوتاه دفاع مقدس : 125 ،حرفهايت را
بلند بگو :گيالنغرب : 126 ،حکايت ني :تلخيص و بازنويسي
4داستانهاي مثنوي معنوي : 127 ،حکايت ني :تلخيص و
بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي (دفتر اول) : 128 ،حکايت
ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي (دفتر پنجم)،
 : 129حکايت ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي مثنوي معنوي
(دفتر دوم) : 130 ،حکايت ني :تلخيص و بازنويسي داستانهاي
مثنوي معنوي (دفتر سوم) : 137 ،خنکاي ختم خاطره: 138 ،
خواب گمشده مراد : 149 ،دختري پشت خط : 151 ،در پردههاي
راز :تلخيص و بازنويسي اسرارنامه عطار نيشابوري : 154 ،دردنامه
سالک فکرت :تلخيص و بازنويسي مصيبتنامه عطار نيشابوري،
 : 156دريانوردي با دوچرخه : 157 ،دستنوشته نيمسوخته:
براساس زندگي شاه عباس صفوي : 158 ،دسيسه: 160 ،
دفترنويس امير :براساس زندگي اميرکبير : 176 ،روز تاريک205 ،
 :صفر مرزي : 178 ،ساخت مان :دوکوهه : 183 ،سفرنامه مرغان
عشق :تلخيص و بازنويسي منطقالطير عطار نيشابوري: 192 ،
شاه ايران آرام :براساس زندگي عباسميرزا : 196 ،شکوه دوران:
براساس زندگي شهيد عباس دوران : 211 ،عطر حضور و طوباي
محبت : 213 ،عطشان :فکه : 214 ،عمو غالم : 215 ،غارنشينان،
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 : 216غمنامه بيقراري :تلخيص و بازنويسي ليلي و مجنون
نظامي : 217 ،فانوس شکسته بستان : 220 ،فرنيان ايران :براساس
زندگي سورنا : 225 ،قصه غصههاي تو :دهلران : 227 ،قصههاي
آسيهآباد : 229 ،قصههاي خوب براي بچههاي خوب: 230 ،
قصههاي خوب براي بچههاي خوب :قصههاي برگزيده از چهارده
معصوم (ع) : 231 ،قصههاي شيخ عطار : 234 ،کفشهايت را به
من بسپار و چند داستان ديگر : 235 ،کوچههاي باران خرمشهر،
 : 246گنج راز :تلخيص و بازنويسي مخزناالسرار نظامي گنجوي،
 : 248گوهر : 250 ،لبخند پشت پنجره : 256 ،مجلس اهل ادب:
ي
ي در وصف و ستايش ادب و فروتني : 259 ،محمد صل 
بيتهاي 
اهللَعلي ِهو آله پيامآور صلح و آزادي : 260 ،محمد صلياهللعليهوآله
پيامآور صلح و آزادي (جلد دوم) : 268 ،ملک نبي :شوش: 269 ،
منيرو : 270 ،موشکها و يک کاشي :دزفول : 271 ،مهاجر: 274 ،
ميراث قصر شيرين : 275 ،ميهران :مهران : 277 ،ناپيدا :براساس
زندگي زندهياد احمد متوسليان : 279 ،نامههاي ناشناس :براساس
زندگي شهيد حسين خرازي : 281 ،نخلهاي بيسر : 283 ،نشاني
و چند داستان ديگر : 285 ،و فريدون چنين مردي بود :براساس
زندگي فريدون : 289 ،هزار توي زندگي و چند داستان ديگر،
 : 297هفت گنبد :تلخيص و بازنويسي هفت پيکر نظامي: 298 ،
همت بلند :براساس زندگي شهيد ابراهيم همت : 300 ،هنوز هم
صدايش توي گوشم هست :براساس زندگي شهيد احمد کاظمي،
 : 301هورامه : 304 ،يخ در بهشت صورتي : 305 ،يک ليلي
و دو مجنون :طالئيه : 318 ،درسهايي از زيارت جامعه کبيره،
 : 323عاشق تو : 327 ،فرزندان امام حسين عليهالسالم: 329 ،
مدعيان انتظار ،دشمنان ظهور :مهدي عليهالسالم به يقين خواهد
آمد من و تو در هنگامه قيام کد : 331 ،همه را دوست بداريم،
 : 370ابن حسام خوسفي : 371 ،ابوحنيفه دينوري : 372 ،امير
عليشير نوايي : 374 ،بديعالزمان همداني : 375 ،پهلواني376 ،
 :حمداهلل مستوفي : 377 ،خواجه نصيرالدين طوسي: 378 ،
خواجه نصيرالدين طوسي : 379 ،دوستمحمد گواشاني: 380 ،
رشيدالدين فضلاهلل : 381 ،روزگار گرشاسب :گزيده گرشاسبنامه
حکيم اسدي طوسي : 382 ،زمخشري : 383 ،سيبويه: 384 ،
سيد حيدر آملي : 385 ،سيدابوالحسن اصفهاني : 386 ،شرفالدين
عاملي : 387 ،شيخ کليني : 388 ،صدرالدين دشتکي شيرازي،
 : 389عبدالرزاق سمرقندي : 390 ،عطاملک جويني: 391 ،
عالمه حلي : 392 ،عليبن عباس اهوازي : 393 ،عمعق بخارايي،
ل بن حاتم نيريزي : 395 ،قطبالدين شيرازي،
 : 394فض 

 : 396مجنون رفيقي هروي : 397 ،مسعود سعد سلمان398 ،
 :مالمحسن فيض کاشاني : 399 ،مير سيدعلي همداني400 ،
 :ميرزاي ناييني : 401 ،نظامي گنجوي : 402 ،آذرخش غيرت:
گزيده حمله حيدري مالبمانعلي کرماني (راجي) : 403 ،آزمون
سرخ معرفي و گزيده شعر واليي :محمدعلي مجاهدي -يوسفعلي
مي ر شکاک -خسرو احتشامي : 404 ،آفتاب کائنات معرفي و گزيده
شعر واليي :سيد حسن غزنوي -حکيم خاقاني شرواني -حکيم
نظامي گنجو : 407 ،از ديار روشني معرفي و گزيده شعر واليي:
سيدرضا مويد -محمدجواد غفورزاده -غالمرضا شکوهي : 409 ،با
آموزگار اخالق :گزيده بوستان سعدي شيرازي : 411 ،باغ حقيقت:
گزيده حديقهالحقيقه حکيم سنايي : 412 ،براورنگ سخن :گزيده
هفت اورنگ عبدالرحمن جامي : 415 ،ترجمان شکوه معرفي و
گزيده شعر واليي :علي موسوي گرمارودي -طاهره صفارزاده،
 : 418حافظ عاشق :عشق از نگاه لسانالغيب : 420 ،حسينيه دل
معرفي و گزيده شعر واليي :حبيب چايچيان -غالمرضا سازگار-
علي انساني : 427 ،روي نيکبختي :گزيده مثنوي جامجم اوحدي
مراغهاي : 429 ،زير چرخ کبود :بيتهايي در وصف و ستايش
آزادگي ( : 432 ،)1سوگ فرامرز :گزيده بهمننامه ايرانشاه434 ،
 :شرح پريشاني :گزيده مثنويهاي وحشي بافقي : 437 ،صحني
از آينه معرفي و گزيده شعر واليي :مشفق کاشاني -سيميندخت
وحيدي -محمود شاهرخي  : 442فقيه عاشق :عشق از نگاه امام
خميني(ره)  : 457 ،گل باغ آشنايي :گزيده لمعات فخرالدين عراقي،
 : 463هزار دست دعا معرفي و گزيده شعر واليي :قادر طهماسبي-
محمدرضا سهرابينژاد -حسين اسرافيلي : 464 ،هنگامه تغزل
معرفي و گزيده شعر واليي :حميد سبزواري -نصراهلل مرداني-احد
دهبزرگي : 528 ،کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمي (با رويکردي
به کتابخانههاي ايران)
انتشارات 59
 :222انسان و منابع محدود آب
انديشه پيك زبان
 : 003فرهنگ مهندسي برق فشار قوي -جريان قوي
ايل آرمان
 : 232قطرهاي در بحر
باد
ت خان
 : 142داستان دستان : 198 ،شكوه ساسانيان : 295 ،هف 
رستم : 643 ،ازدواج به سبك ايراني :دانستنيهايي درباره پيوند
زناشويي : 715 ،كمكهاي اوليه كاربردي
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بارسا
 : 490چرا نميذاري بچهات درس بخونه؟!

سنتي ايراني : 712 ،كتاب جامع شيريني مارماالدي و كرمدار،
 : 713كتاب شيريني و شكالت عيد نوروز

بافرزندان
 : 009تقويت هوش و حواس کودک تا هجدهماهگي

پرستاران جوان
 : 696سفري به دنياي سرطان : 729 ،معرفي طب سنتي-
اسالمي ايران

بامداد كتاب
 : 720مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم
بزم قلم
 : 467آنچه پسران بايد بدانند : 637 ،آنچه دختران بايد بدانند،
 : 662چگونه يك آشپزخانه تميز و زيبا داشته باشيم؟: 685 ،
رازهاي جواني :چگونه جوان بمانيم؟ : 703 ،فست فودهايآرينا:
پيتزا  -ساندويچ  -اسنك  -چيپس -سس -ساالد
بصيرت
 : 319دوزخيان جاويد؛ پژوهشي تاريخي در باره قاتالن شهداي
نهضت امام حسين (ع)
به نشر
 : 257مجموعه افسانه هاي ايراني
بهاردخت
 : 444قطران شاعر گمنام تبريز
بيانالحق
 : 330موازنه معاش در اسالم
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
 : 077الفباي موتور سيكلتسواري به زبان ساده : 194 ،شخص
شخيص ثالث بزرگ (بيمه شخص ثالث با تکيه بر خودروهاي
سنگين) : 253 ،ماجراهاي ظفرخان شخص ثالث : 578 ،ب مثل
بيمه ج مثل جدول
بين المللي حافظ
 : 678دنياي هنر انواع برگر ،كوفته و موساكا : 679 ،دنياي هنر
انواع سس ،چتني ،سالسا و ماريناد : 711 ،كتاب جامع شيريني

پريماه
 : 471الگوها و فنون نيازسنجي در بهسازي منابع انساني
پنجره
 : 492چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اينترنت و تلفن همراه
محافظت كنيد : 495 ،چگونه فرزندانمان را در رياضي موفق كنيم،
 : 501خشونت و امنيت در خانواده :رويكردي روشمند براي
رويارويي با خشونت خانوادگي : 507 ،رازهاي موفقيت پسران،
 : 660چرا بچههاي خوب نمرههاي بد ميگيرند : 675 ،دنياي
كودكان موفق : 683 ،رازهاي بيشتري دربارهي كودكان شاد716 ،
 :كودكان خوب ،عادتهاي بد :راهنماي آزمون سن حقيقي براي
پرورش كودكان سالم : 723 ،مراحل رشد و پرورش كودك از
تولد تا پنج سالگي
پويانما
 : 791نشانداشت :مجموعه نشانههاي عليرضا وكيلي ورجوي
1372-1392
پيام آزادي
 : 620دانشنامه دنياي دانش (ج : 621،)1دانشنامه دنياي دانش (ج)2
پيام كتاب
 : 324عالم برزخ (وقايع سفر مرگ و عالم قبر) : 671 ،دانشنامه
طبي مسائل مردان :آداب ازدواج و زناشويي (نگرشي به مسائل
مردان با رويكرد طب سنتي
پيدايش
 : 070آقاي هنشاو عزيز : 113 ،جايزه : 118 ،چتر تابستان121 ،
 :چطوري خيلي بدخط بنويسيم : 153 ،دردسر : 184 ،سوسك
طاليي پرواز كن : 237 ،كتاب روزهاي مرده : 242 ،كلبه عمو ژو،
 : 245گمشده شهرزاد : 296 ،هفت دختر ،هفت پسر

 350فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفهای و کاردانش
پيشروان
 : 513راهنماي عملي تحليل محتوا

خانه کتاب
 : 163دوشنبههاي دوستداشتني : 373 ،ايرج افشار

پيكنخبگان
 : 344زبان انگليسي سال دوم متوسطه كليه رشتهها : 345 ،زبان
انگليسي ()3سال سوم دبيرستان كليه رشتهها

خرسندي
 : 189سيد بغداد :قصه جيمي سرباز آمريكايي كه به راز عاشورا پي
ميبرد : 313 ،حكمتهاي فاطمي (شرح چهل سخن از حضرت
فاطمهعليهاالسالم)

تجليكوثر
 : 542مربي ،نوجوان ،خردورزي «راهنماي مربي»
تختهسياه
 : 342اولين درسنامه جامع زبان انگليسي تخصصي
تيزهوشانبرتر
: 011روانشناسيبازيكودكوبازيهايمناسبتولدتايكسالگي
تيمورزاده
 : 638آنچه الزم است هر بيمار از بيماري خود بداند بيماري قند،
 : 687راهنماي جامع بيماران مبتال به سرطان سينه :تشخيص،
درمان ،تغذيه ،مسائل رواني و اجتماعي : 695 ،زندگي با سرطان:
حمايتهاي رواني ،خانوادگي و اجتماعي : 707،قدرت شگفتانگيز
تغذيهاي سلولهاي بنيادي :چگونه سيستم طبيعي بازسازي بدن
خود را تقويت كني : 710 ،كالريشمار به زبان ساده براي عموم
جويا
 : 188سهراب و سياوش :دو دالور جاويدان
جهادانديشه
 : 472انديشه ناب بررسي تطبيقي گزارههاي اصلي تفکر انتقادي
از نگاه صاحبنظران آن حوزه با ديدگاه
چشمهآدينه
 : 745پيشرفتهاي فناوري مركبهاي چاپ
چكه
ي ماني : 187 ،سه قصه : 218 ،فرار از قطب
 : 166رازنقاشيها 
 : 255 ،ماهيگير و غول خمره و يك داستان ديگر: 628 ،
آزمايشهاي علمي خوردني (جلد )1

خط سفيد
 : 349كتاب جامع زبان انگليسي اول متوسطه : 350 ،كتاب جامع
زبان انگليسي پيشدانشگاهي : 351 ،كتاب جامع زبان انگليسي
دوم متوسطه : 352 ،كتاب جامع زبان انگليسي سوم متوسطه،
357 :(Promoting/ Reading/ Objectives) pro2
، 358 : Cloze Tests، 359 : English for
electrical engineering: power، electronic،
communication، control، 360 : English for
the students of accounting، 361 : English
for the Students of architecture and urban
planning، 362 : English for the students of
graphic design، 363 : English for the Students
of hardware، software، and IT، 364 : English
for the students of physical education، 365
): Learn English Throug(Picture stories 1
)،366:picturestories2(LearnEnglishThrough
، 367:(Promoting/ Reading/ Objectives) pro1
، 368 : Reading With Fun 1 75 (English
Anecdotes)، 369 : Reading With 2 Fun (55
)English Anecdotes
خورشيدباران
 : 303يادداشتهاي ناتمام :روزنوشتهاي طلبه شهيد مهدي
خاتمي : 431 ،سرودهاي دل :مجموعه شعر : 708 ،کاشانه ابرار:
سيري در سيره عملي علماي معاصر در رفتار با همسر
خيليسبز
 : 581ادبيات جامع كنكور
داستان
 : 509راهبري برنامه درسي : 518 ،روششناسي تدريس محتوا
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دانژه
 : 010راهنماي عملي پرورش هوش هيجاني كودكان: 012 ،
كودكان مبتال به اتيسم :راهنماي والدين ،مربيان و درمانگران،
 : 013لجبازي كودكان :چگونه با كودك لجباز و نافرمان
خود رفتار كنم؟ : 500 ،حواسپرتي (ارزيابي ،آسيبشناسي و
درمان)300پاسخ به پرسشهايي رايج و  100نكته : 522 ،شجاعت
خالقيت : 531 ،كودك متفكر : 561 ،هانس يورگن آيزنك: 572 ،
ّ
رهبري گروه : 589 ،فانوس (اميد و اكنون زيستي در آثار موالنا)،
 : 636آموزش موضوعات جنسي : 654 ،پس از جدايي :چگونه
يك شكست عشقي مخرب را به بهترين اتفاق زندگي بدل كنيم،
 : 693زبان بدن : 706 ،فنون رفتار درماني : 709 ،كاربرد بازي
درماني : 732 ،مهارت هاي زندگي ويژه زنان خشونت ديده،
ي ويژه زنانخشونتديده101 : 739 ،
 : 734مهارتهايزندگ 
تكنيك بازي درماني 101 : 740 ،1تكنيك ديگر بازي درماني2
دانش آفرين
 : 517روش تحليل محتواي كتابهاي درسي(ويژه دانشجويان
و معلمان)
دانش نگار
 : 627گلرنگ خواص ،انواع ،ارقام ،توليد و فراوري
دانشگاه امام صادق(ع)
 : 523شناسائي مفروضات بنيادين فرهنگ سازماني در محيط هاي
آموزشي با تاكيد بر آموزههاي اسالمي
دانشگاهتبريز
 : 032دانش و تكنيكهاي موفقيت در دو و ميداني(همراه با مراحل
آموزش )
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
 : 754فناوري ساخت درهاي چوبي
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
 : 032دانش و تكنيكهاي موفقيت در دو و ميداني(همراه با مراحل
آموزش )
دانشگاه علوم انتظامي امين و دفتر تحقيقات کاربردي
فرماندهي
 : 483پليس و آموزش و پرورش (رويکرد تعاملي براي ارتقاي
فرهنگترافيک)

داوود کيانيان
 : 771چهل نمايشنامه براي کودکان و نوجوانان جلد 1
درويش
 : 577نقشه ذهني و سازمان دهندههاي گرافيکي
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 : 053بازاريابي جهاني : 055 ،پرورش رهبران : 056 ،پيادهسازي
استراتژي : 062 ،مديريت استراتژيك : 063 ،مديريت استراتژيك
رسانه (از تئوري تا عمل) : 064 ،مديريت استراتژيك سيستمهاي
اطالعاتيـ نگرش يكپارچه (ويرايش دوم) : 065،مديريت بازاريابي
صنايعدستيوهنرهايسنتي: 557،نقشهراهمنابعانسانيراهبردي
گ ب ه يك واقعيتكسبوكار : 765 ،اولين
تبديليك ايدهبزر 
كتاب بازيگري من :درسهاي بازيگري ،تمرينات ،دستورات
و بازيهايي براي خردساالن : 770 ،چهار بنيان معماري
دهسرا
 : 508راه روشن در مسير آرامش خانواده ،رشد و تعالي فرزندان
ديبا گران تهران
 : 005مباني فناوري در صنعت برق
ذكر
 : 219فرزند تبعيض ،پدر آزادي :زندگي و مبارزات مهاتما گاندي،
 : 272مهربانتر از نسيم  99 :قصه از زندگي امام خميني(س) ،
 : 433شراب سرخ :مجموعه اشعار عاشورايي 360 : 579 ،آزمون
تقويت هوش (ادراک ،منطق ،حساب ،زبان)کتابي جامع براي
تقويت  I.Qهمراه با برنامه
راشدين
 : 001آناليز اگزرژي نيروگاههاي زمين گرمايي (ژئوترمال): 008 ،
بيشفعالي از تعريف تا درمان : 553 ،مهارتهاي زندگي
رامان سخن
 : 186سه داستان كوتاه : 550 ،معلمي براي تمام فصول
ويژگيهاي معلم موفق (با تأكيد بر ارتباطات انساني) : 619 ،همه
جاي ايران سراي من است
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راه مشاور
 : 514رشد اعتقادي دانشآموزان (رويكرد ديني در رشد اخالقي-
اعتقادي) : 536 ،مدرسه بانشاط
راه معلم
 : 549معلم 92
راه نوين
 : 757مقدمات بازرسي فني در گازرساني
راهانديشه
 : 544مشاوره و برنامهريزي بدون اضافهكاري
رشد انديشه
 : 517روش تحليل محتواي كتابهاي درسي(ويژه دانشجويان
و معلمان)
رقيه فرشته آذري
 : 073آواي آرامش
روايت فتح
 : 076اشتباه ميكنيد! من زندهام : 080 ،اولين روزهاي مقاومت،
 : 096بيش از چند نفر : 103 ،پسرانم براي انقالب : 110 ،تجاليي
به روايت همسر شهيد : 112 ،جانبازان : 155 ،درضيه :شهيد علي
شرفخانلو به روايت مادر : 180 ،ستاري به روايت همسر شهيد199 ،
 :شهيد سيد داوود ساالري به روايت مادر : 236 ،كتاب احمدي
روشن : 238،كتاب غالمرضا رضايي : 239،كتاب غالمعلي رجبي،
 : 258محالتي به روايت همسر شهيد : 299 ،همسفر آتش وبرف
رهآورد هنر
 : 459نجواي سحري :مجموعه اشعار مذهبي و اخالقي

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
 : 752شناخت چوب جلد اول :چوبهاي امروزي
ساكو
 : 573سازمانها و مراكز فرهنگي
سامان دانش
 : 254ماه پيشوني (متلهاي فولكلوريك چهارمحال و بختياري)
سايه
 : 510راهكارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان
سايهگستر
 : 207طبيب عشق :روايتي از زندگي دانشمند برجسته جهان
اسالم استاد فرزانه دكتر فريدون عزيزي،
 : 233قلم در پابوس حرم : 475 ،بازنشستگي :آغاز يا
پايان؟=?،Retirement The Beginning or the end
 : 496چگونه كالسداري كنيم؟ :فنون و مهارت معلمي
 547 : 565روش براي مديريت برتر : 698 ،شادي هايزندگي به
جاياسترس : 762 ،آموزش خط ريز
سپيدبرگ
 : 688راهنماي كاربردي مديريت استرس در نوجوانان (براي
والدين ،معلمان و درمانگران)
سخنگستر
 : 584بنيانهاي مدنيت و فرهنگ در شاهنامه فردوسي
سخنوران
 : 052با كارآفرينان : 629 ،آسيب شناسي خانواده : 648 ،اقتصاد
خانواده با تأكيد بر آموزههاي اسالم : 664 ،حقوق خانواده با تأكيد
بر آموزههاي اسالم : 666 ،خانواده متعالي با تأكيد بر آموزههاي
اسالم : 736 ،نقش حجاب در حفظ حريم خانواده

زعفران
 : 172روايت شب دوم : 173 ،روايت شب نخست : 174 ،روايت
شب واپسين

سرو ياسين
 : 328گفتوگو با امام علي (ع)

ساراخجسته
ت جنگجو در سطح مقدماتي و ساده
 : 002ساختربا 

سفير اردهال
 : 311امام باقي(عج)؛ تحليل و تبيين زندگاني حضرت مهدي(عج)
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در  20گفتار : 655 ،پسرم بالغ شده : 670 ،دارونامه سبز: 673 ،
درمان بيماريهاي كبدي و كبد چرب در طب سنتي : 680 ،ديابت،
قاتل شيرين :روش هاي طبيعي براي پيشگيري و كنترل آسان
بيماري قند : 727 ،معجزات غذايي و درماني گوشت و شيرشتر
سوره سبز
 : 071آن ديگري : 101 ،پرواز به سوي بي نهايت : 136 ،خط
قرمز : 139 ،خوابهاي دنبالهدار : 179 ،سالهاست كه ديگر باران
نمي بارد : 206 ،صيد و صياد : 210 ،عسليُ : 223 ،قلقُلك224 ،
 :قبل از سپيدي : 244 ،گردان شهادت : 261 ،مرخصي اجباري،
 : 294هفت528 : 307 ،؛ بازروايي خاطرات بمباران شيميايي516 ،
 :روش بهترزيستن گامبهگام
سوره مهر
 : 124حج بزرگترين نمايش جهان يک تحقيق و پنج نمايشنامه
سيزده
 13 : 306حکايت شيرين از طهران
سيمين
 : 343دستور زبان انگليسي )English)Grammar101 101
شايسته
 : 577نقشه ذهني و سازمان دهندههاي گرافيکي
شباهنگ
:626صنعتشير:768،تحليلآثارهنري:776،زيباييشناسيبصري
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
 : 083بادبادکها
شركت انتشارات فني ايران
 : 618ويراستار (مقاالت و گفتو گوهايي در عرص ه ويرايش) ،
 : 625راهنماي نگهداري گياهان آپارتماني
شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء
 : 014آزمونها و ارزيابيهاي ورزشي  : 015 ،NSCAآمادگي
جسماني و بدنسازي براي دختران :راهنماي تمرينهاي مقاومتي،
قلبي عروقي ،بدنسازي و خو :016،آموزش هندبال در مدارس:

معرفي هندبال براي دانشآموزان : 017 ،آناتومي آسيبهاي
ورزشي براي بازتواني و آمادگي جسماني : 018 ،ارزيابي كاربردي
عملكرد جسماني انسان : 021 ،بهداشت روان و ورزش023 ،
 :بهداشت و ورزش : 025 ،تئوري و عمل در بازاريابي ورزشي
پيشرفته : 028 ،تغذيه ورزشي (ويژه كسب مدال طال): 030 ،
تمرينات كمكي براي ورزشهاي استقامتي : 031 ،حركات
اصالحي : 034 ،راهنماي ارزيابي عوامل آمادگي جسماني مرتبط
با سالمتي  : 038 ،ACSMعلم تمرين فوتبال :رويكرد علمي
توسعه قدرت ،سرعت و استقامت : 035 ،راهنماي كاربردي
تدريس مديريت ورزشي : 036 ،رشد و تكامل وضعيت بدني در
كودكان :كسب وضعيت بدني مطلوب و رشد حركتي در كودكان
با تأكيد بر : 037 ،روانشناسي تصويرسازي ذهني در ورزش039 ،
 :فعاليت ورزشي و كنترل كلسترول  : 040فعاليتهايي براي رشد
مهارتهاي حركتي درشت : 041 ،قدرت و توان در ورزشكاران
جوان براي سنين  7تا  15سال : 043 ،كارآفريني ورزشي تئوري و
عمل : 044 ،كاربرد روانشناسي در پزشكي ورزشي : 045 ،كشش
ب و تسكين درد : 047 ،مديريت
درماني جهت پيشگيري از آسي 
رويدادهاي ورزشي  : 048مديريت منابع انساني در صنعت ورزش
و اوقات فراغت 100 : 049 ،پرسش و پاسخ درباره آسيبهاي
ورزشي شما
شركتجازيكا
 : 014آزمونها و ارزيابيهاي ورزشي  : 015 ،NSCAآمادگي
جسماني و بدنسازي براي دختران :راهنماي تمرينهاي مقاومتي،
قلبي عروقي ،بدنسازي و خو : 017،آناتومي آسيبهاي ورزشي
براي بازتواني و آمادگي جسماني : 023 ، ،بهداشت و ورزش028 ،
 :تغذيه ورزشي (ويژه كسب مدال طال) : 035 ، ،راهنماي كاربردي
تدريس مديريت ورزشي : 036 ،رشد و تكامل وضعيت بدني در
كودكان :كسب وضعيت بدني مطلوب و رشد حركتي در كودكان
با تأكيد بر : 037 ،روانشناسي تصويرسازي ذهني در ورزش040 ،
 :فعاليتهايي براي رشد مهارتهاي حركتي درشت : 041 ،قدرت
و توان در ورزشكاران جوان براي سنين  7تا  15سال: 047 ،
مديريت رويدادهاي ورزشي
شورآفرين
 : 567چالش هوش سطح آسان(جلد اول) : 568 ،چالش هو 
ش
سطح بسيار سخت (جلد چهارم) : 569 ،چالش هوش سطح
سخت(جلد سوم) : 570 ،چالش هوش سطح متوسط(جلد دوم)
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شهرقلم
 : 218فرار از قطب

عليرضا صالحي امين
 : 473انگيزش و اعتماد به نفس (با تأكيد بر جنبههاي مديريتي)

صدرا
 : 315خدا در انديشه انسان : 316 ،خدا در زندگي انسان

فخراكيا
 : 769تكنيكهاي نور در عكاسي :افكتهاي ويژه عكاسي در
آتليه ،ديزاين و نورپردازي در عكاسي : 774 ،راهنمايي جامع براي
هنرمندان و معماران :مباني پرسپكتيو : 775 ،روش تحقيق به زبان
ساده و كاربردي ويژه دانشجويان هنر : 783 ،طراحي داخلي :نور
و رنگ در دكوراسيون : 785 ،طراحينشانه : 793 ،هندسه نقوش:
نقوش در هنرهاي سنتي

صفار
 : 525طراحي سازمان راهنماي عمل مديران : 743 ،اصول
جوشكاري برق و گاز
صورتگر
 : 524شوق هستي روشهايي براي ايجاد تغيير مثبت در زندگي
ضريح آفتاب
 : 566ارزشيابي كيفي توصيفي
طبيب
 : 638آنچه الزم است هر بيمار از بيماري خود بداند بيماري قند،
 : 687راهنماي جامع بيماران مبتال به سرطان سينه :تشخيص،
درمان ،تغذيه ،مسائل رواني و اجتماعي : 695 ،زندگي با سرطان:
حمايتهاي رواني ،خانوادگي و اجتماعي : 707،قدرت شگفتانگيز
تغذيهاي سلولهاي بنيادي :چگونه سيستم طبيعي بازسازي بدن
خود را تقويت كني : 710 ،كالريشمار به زبان ساده براي عموم
طراحان ايماژ
 : 506دروغگويي كودكان و روشهاي اصالح و درمان
طلوع دانش
 : 571دنيايي به رنگ رغبتها :راهنماي كشف رغبتهاي
تحصيلي و شغلي : 633 ،آموزش خانواده (هفت مفهوم بنيادي)
علم و حركت
 : 046مديريت باشگاه ورزشي : 042 ،قوانين فوتبال
علميران
 : 006مرجع كامل اجراي سيستم اتصال زمين
علومرياضيرهآورد(وابستهبهموسسهفرهنگيفاطمي)
ف يكسال
ي مصر 
 : 502خوراك مغز برا 

فدكايساتيس
 : 742ابزارها و ماشينآالت مبلمان : 749 ،دكوراسيون چوبي از
طراحي تا اجرا : 758 ،مواد اوليه مبلمان
فراروان
 : 515رفتار درماني :روشهايي براي تغيير سريع رفتار كودكان-4
11ساله : 552 ،مهارتهاي درسخواندن : 656 ،پيشگيري از
اذيت و آزار دانش آموزان در مدارس(شيوه هاي موثر در كاهش
اذيت و آزار دانش آموزان : 691 ،روشهاي رويايي با ترس هاي
كودكان از مدرسه : 738 ،هنر درماني :براي كودكان و نوجوانان در
خود مانده و ساير اختالالت رشدي
فرزانه پوريزدان پناه کرماني
 : 701شيرينيپزي شيرين بانو
فرهنگدانشجو
 : 004قطعات الكترونيك : 424 ،ديوان باباطاهر عريان: 425 ،
ديوان هاتف اصفهاني : 438 ،صفاتالعاشقين (اثر موالنا هاللي
جغتايي استرآبادي) : 439 ،فرهاد و شيرين : 440 ،فرهنگ
توصيفي علوم طبيعي در شاهنامه فردوسي (پزشكي ،جانورشناسي،
كانيشناسي ،گياهشناسي  : 443 ،قصه شاه و درويش (از :موالنا
هاللي جغتايي استرآبادي) : 446 ،گزيده اشعار امير معزي
نيشابوري : 447 ،گزيده اشعار سيف فرقاني : 448 ،گزيده اشعار
ظهير فاريابي : 449 ،گزيده اشعار قاآني شيرازي : 450 ،گزيده
اشعار كليم كاشاني : 451 ،گزيده اشعار نظيري نيشابوري: 452 ،
گزيده ديوان اشعار انوري : 453 ،گزيده ديوان اشعار شهريار454 ،
 :گزيده سرودههاي پروين اعتصامي و رهي معيري : 455 ،گزيده
س و رامين
غزليات بيدل دهلوي : 456 ،گزيده منظومه وي 
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قدياني
 : 165راز سيرونها : 193 ،شاهزاده و گدا : 200 ،شيربان 201 ،2
 :شيربان  : 204 ،3شيطونك سرزمين اعداد : 247 ،گوژپشت
نتردام : 262 ،مردي با نقاب آهنين : 264 ،معادن مينوتار: 280 ،
نجيبزاده كوچك 6 : 308 ،قصه از اسكاروايلد براي بچهها663 ،
 :چي بخوريم؟ چي نخوريم؟ : 668 ،خانهي شاد ،خانواده شاداب،
 : 733مهارتهاي تعامل با فرزند
قرار
 : 406از آزادگي تا يقين :شرح ابيات ديوان صائب تبريزي
كانون انديشه جوان
 : 143داستانواره شيطان و رازهاي هزارساله : 317 ،درآمدي بر
كتاب مقدس و الهيات مسيحي : 322 ،ضرورت و قلمرو دين326 ،
 :علم ،دين و فلسفه
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 : 081بابايار : 086 ،باغ خدا؛ گزيدهاي از آثار اعضاي مراكز
آفرينشهاي ادبي : 087 ،بچههاي كشتي رافائل : 089 ،برديا و
ملكه سرزمين عاج : 122 ،چوپان كوچك : 150 ،در اين خانه براي
هميشه ماندم : 162 ،دو قدم تا ماه روايتي از زندگي و شهادت معلم
و سردار شهيد عليرضا حاجيبابايي : 167 ،راهنماي شيوههاي نقد
ادبي مجموعه ادبيات كودك : 177 ،روز نهنگ : 190 ،سيري در
سرويراستاري : 191 ،شازده و پهلوان : 197 ،شكارچي كوسهكر،
 : 208طلسم سياهدل : 221 ،فقط يك چاپ : 273 ،مهمان
جامانده : 282 ،نردباني رو به آسمان : 290 ،هزار سال داستانهاي
طنزآميز ادب فارسي (از فردوسي طوسي تا مالحبيباهلل كاشاني)،
 : 302هيچ كس جرئتش را ندارد : 405 ،ابر يادگاري؛ گزيدهاي از
آثار اعضاي مراكز آفرينشهاي ادبي : 413 ،...پسر ارديبهشت،
مجموعه شعر : 422 ،دلتنگيهاي يك آپارتمان : 441 ،فصل آهو
و كبوتر : 772 ،داستان پيدايش خط از کتيبه تا کتاب

سينما : 766 ،پرسپکتيو ،سايه و انعکاس : 777 ،زيباييشناسي در
معماري : 780 ،سواد بصري در طراحي صحنه تئاتر : 789 ،مواد و
ابزار هنري  1ابزارآالت : 790 ،نرمافزارهاي كاربردي براي طراحان
گرافيك : 792 ،نمايشگاه پوسترهاي نسل نو طراحان گرافيك
ايران  : 786،لوگو تايپ
کتاب ابرار
 : 079انگورهاي هزار مسجد : 100 ،پرطال : 119 ،چتربازي در
امواج؛ با اقتباس از زندگينامه شهيد جواد شاعري : 181،ستوده در
آسمانها و زمين  : 249 ،گيس دراز و ريش دراز : 658 ،جنگ
جهاني جمعيت :بررسي توطئهها و سياستهاي جمعيت در ايران
و جهان : 276 ،ميهماني : 309 ،آزمون عصر غيبت (مباني واليت
مطلقه فقيه به همراه پاسخ به شبهات و بررسي برکات واليت فقيه
د : 312 ،پرسمان توحيدي  36پرسش و پاسخ با موضوع توحيد و
خداشناسي : 624 ،پرورش زنبور عسل
كتابارجمند
 : 551موردپژوهي در اختالالت رفتاري كودكان
كتابدار توس
 : 414تحول شعر كالسيك (شعرنو)از نظر قالب ،محتوا ،موضوع
كورش چاپ
 : 505درس پژوهي : 541 ،مراحل اجراي تحقيق علمي
كوشامهر
 : 759مهارت جوش
كوهسار
 : 741آموزش گام به گام برق و الكترونيك خودرو به انضمام
بررسي تحليلي مدارات الكتريكي پرايد و سمند

كانون فرهنگي آموزش
 : 756مجموعه طبقهبندي شده تأسيسات ساختمان : 773 ،درك
عمومي هنر : 787 ،مجموعه طبقهبندي شده طراحي 1و2

كهندژ
 : 623پرندگان سخنگو

كتاب آبان
 : 763آموزش كامل طراحي : 764 ،آندري تاركوفسكي :عناصر

كيفيت
 : 744پكيج شوفاژ گازي : 746 ،تعميركار دستگاههاي سردكننده
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خانگي و تجاري : 750 ،سواالت چهارگزينهاي تأسيسات و تهويه
و تبريد : 751 ،سواالت چهارگزينهاي جوش برق درجه 1و761 ،2
 :نصب و تعمير كولرهاي گازي پنجرهاي و اسپليت

محراب قلم
 : 152در جريان انقالب فرانسه :دفتر خاطرات لوييز مدرهاك159 ،
 :دفتر خاطرات كلئوپاترا دختر نيل

گردوي دانش
 : 556نقش مشاركت و شوراها در نظام آموزشي و تربيتي مدارس

مدرسه
 : 078امير حسين فردي : 240،كشتي سيراف : 747،تمرينات رسم
فني(كتابفعاليت):قابلاستفادهفراگيرانرشتههايفنيوحرفهاي

گلآذين
 : 202شيرينتر از عسل :داستانهايي برگرفته از حکايتهاي
کليله و دمنه : 203 ،شيرينتر از عسل :داستانهايي برگرفته از
حکايتهايگلستانسعدي
گلواژه
 : 339انگليسي  1اول متوسطه : 340 ،انگليسي  2دوم متوسطه،
 : 341انگليسي  3سوم متوسطه
گوهرانديشه
 : 146داستانهاي شاهنامه : 291 ،هزارويكشب  : 292 ،1هزار و
يكشب  : 293 ،2هزار و يكشب 3
گويش نو
 : 263مزرعه حيوانات animal farm
ما و شما
 : 480پرسش و پاسخهاي مشاورهاي در زمينه نوجواني ،جواني،
ازدواج ،مهارتهاي زندگي ،تربيت ديني
مبتكران
 : 513راهنماي عملي تحليل محتوا : 592كاربرگ ادبيات فارسي1
(اول دبيرستان) : 594 ،كاربرگ ادبيات فارسي ( 2دوم رياضي و
تجربي) : 600 ،كاربرگ زبان فارسي ( 1اول دبيرستان): 602 ،
كاربرگ زبان فارسي ( 2دوم رياضي و تجربي)
مجداسالم
 : 109تبسمهاي جبهه
مجمع
 :731مهارت سخن گفتن(سخنوري ،سخنگوئي ،مذاكره ،مصاحبه
وگويندگيحرفهاي)

مرآت
 : 346كاربرگ انگليسي  : 347 ،1كاربرگ انگليسي : 348 ،2
كاربرگ انگليسي  : 353 ،3كتاب كار و تمرين انگليسي : 354 ،1
كتاب كار و تمرين انگليسي  : 479 ،3بسته آموزشي ،برنامه درسي
ويادگيري اثربخش : 529 ،كاربرد هوشهاي چندگانه در كالس
درس : 590 ،كاربرگ آرايههاي ادبي (سوم علوم انساني): 591 ،
كاربرگ ادبيات فارسي  : 593 ،1كاربرگ ادبيات فارسي : 595 ،2
كاربرگ ادبيات فارسي  : 596 ،3كاربرگ ادبيات فارسي ( 3سوم
علوم انساني) : 597 ،كاربرگ تاريخ ادبيات ايران و جهان ( 1دوم
علوم انساني) : 598 ،كاربرگ تاريخ ادبيات ايران و جهان ( 2سوم
علوم انساني) : 599 ،كاربرگ زبان فارسي  : 601 ،1كاربرگ زبان
فارسي  : 603 ،2كاربرگ زبان فارسي  : 604 ،3كاربرگ زبان
فارسي ( 3سوم علوم انساني) : 606 ،كتاب كار و تمرين ادبيات
فارسي  : 607 ،1كتاب كار و تمرين ادبيات فارسي  : 608 ،2كتاب
كار و تمرين ادبيات فارسي  : 609 ،3كتاب كار و تمرين زبان
فارسي  : 610 ،2كتاب كار و تمرين زبان فارسي  : 611 ،3كتاب
معلم ادبيات فارسي  : 612 ،1كتاب معلم ادبيات فارسي 613 ،2
 :كتاب معلم ادبيات فارسي  : 614 ،3كتاب معلم زبان فارسي ،1
 : 615كتاب معلم زبان فارسي  : 616 ،2كتاب معلم زبان فارسي 3
مرجع نوين آموزش
 : 355گرامر زبان انگليسي (: 356 ،)English Grammar
يادگيري جادويي لغت
مصطفيجماليراد
 : 024پرورش جسم و تقويت ذهن
مطبوعاتديني
 : 760نصاب و تعميركار سردخانههاي فريوني
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معصومهدرويش
 : 061كتاب كار اصول حسابداري  :1مجموعه مطالب مسائل
و تستها

پژوهش محور براي افزايش موفقيت دانشآموزان : 555 ،نظريه
انتخاب در كالس درس :به دانشآموزان آنچه نياز دارند ،بدهيد
آنچه ميخواهيد دريافت

معصومهشفيعي
 : 497چگونه هوشمندسازي را در مدارس ايران تقويت كنيم:
(كاربرد هوشمندسازي در مدارس) : 554 ،ناتوي فرهنگي؛ شيوه
مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي

موسسه فرهنگي تربيت نوين
 : 688راهنماي كاربردي مديريت استرس در نوجوانان (براي
والدين ،معلمان و درمانگران)

ملرد
 : 617نويسندگي

موسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان
 : 276ميهماني : 309 ،آزمون عصر غيبت(مباني واليت مطلقه
فقيه به همراه پاسخ به شبهات و بررسي برکات واليت فقيه د،
 : 312پرسمان توحيدي  36پرسش و پاسخ با موضوع توحيد و
خداشناسي : 624 ،پرورش زنبور عسل

مناديتربيت
 : 068آستان نياز پيرامون دعا و نيايش : 074 ،آيين پاسداري
پيرامون وحدت ،بسيج ،دشمنشناسي : 098 ،پادشاه و كنيزك،
 : 106پير جنگي : 116 ،جلوه اسالم پيرامون اسالم ،انقالب و
اهلبيت (عليهمالسالم) : 131 ،حكمت گمشده مومن است132 ،
 :خار در گل ،خار دردل : 133 ،خاطراتي از شهيد رجايي :حديث
جاودانگي : 134 ،خاطرههاي خاكي :دلنوشتههايي براي جبهه
و جنگ : 168 ،رسم بردباري پيرامون صبر و بردباري وحالليت
طلبيدن : 169 ،رسم پايداري پيرامون جبهه و جهاد و حفظ كيان
اسالمي : 170 ،رسم دوستي پيرامون سخناني با جوانان ،مسئولين
و ملت : 171 ،رسوالن آشنا توصيه به فرهنگيان و دانشآموزان،
 : 182سفر در آينه :صد حكايت از منطقالطير عطار نيشابوري،
 : 195شفا با عطر گل محمدي : 209 ،طوطي و بازرگان: 212 ،
عطر شهادت پيرامون شهيد و شهادت : 222 ،فهميدههاي مدرسه:
 64فراز ادبي و داستاني براي كوچكترين شهيد دانشآموز 32
استان : 243 ،كلمات بيداري پيرامون نماز و روزه ،احكام اسالمي،
حديت نفس ،تقوا و حجاب : 286 ،واليت فقيه پيرامون واليت
فقيه ،صفات رهبري و روحانيت : 419 ،حرفهاي زميني براي
بچههاي زميني : 460 ،نقل و نبات : 493 ،چگونه به دانش آموزان
كمك كنيم انعطاف پذير باشند : 494 ،چگونه به دانشآموزان
كمك كنيم ارتباط موثر برقرار كرده و تعارض را مديريت نمايند؟،
 : 503خوشبختي ،چه چيز نيست؟ (چگونه خوشبخت نشويم!)،
 : 562هفتراهبردموفق براي بهبود

مهر فائق
 : 582ادبيات كنكور مصور خط به خطي

منظومهخرد
 : 141خيالباف : 466 ،آموزش موثر در كالس درس :راهبردهاي

مهرگان دانش
 : 207طبيب عشق :روايتي از زندگي دانشمند برجسته جهان

موسسه فرهنگي هنري كساكاوش
 : 753شيمي در صنعت چاپ : 755 ،كاغذ در چاپ
مهاجر
 : 144داستانهاي ارواح : 145 ،داستانهاي پليسي: 147 ،
داستانهايوحشتناك
مهرالنبي

 : 519روشهاي تدريس (تعاريف ،الگوها ،ارزشيابي و يادگيري
الكترونيكي)
مهربيكران
 : 325عقل يازدهم در تعليم و تربيت (انديشههاي نابغه تشيع
خواجه نصيرالدين طوسي در تعليم و تربيت)
مهر دلدار
 : 682رازهاي ارتباط با جنس مخالف : 684 ،رازهاي تسخير قلب
همسر : 697 ،سين جينهاي خواستگاري
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اسالم استاد فرزانه دكتر فريدون عزيزي : 475 ،بازنشستگي:
آغاز يا پايان؟ Retirement The Beginning or the
 : 496 ،?endچگونه كالسداري كنيم؟ :فنون و مهارت معلمي
مهرو ماه نو
 : 563همراه من؛ برنامهريزي هفتگي كنكور : 580 ،ادبيات
اختصاصي : 585 ،پنج گنج ادبيات جامع (واژگان و امال مفاهيم و
قرابتهاي معنايي : 605 ،)...كتاب آخر ادبيات فارسي
نباتي
 : 462نيازي شبستري و مثنوي شمع و پروانه
نجم كبري
سيدبرهانالدين ،مرشد موالنا : 408 ،الفباي عشق435 ،
ّ : 321
 :شعر علوي  :2گنجينه شعر و ادب : 436 ،شعر قرآني :گنجينه
شعر و ادب
نجواي دل
 : 099پدر و مادر در گذر زمان : 105 ،پله چندم نردباني؟: 135 ،
خدا! اجازه؟ :تمناي دلهاي پاك : 161 ،دلم ميخواست : 278 ،نام
فيلم زندگيات چيست؟
نداي ملکوت
 : 314حيات بالنده در نهجالبالغه (تحليل همبستگي ياد کرد مرگ
و بالندگي زندگي) : 639 ،اتفاق و بخشش : 640 ،احترام به والدين،
 : 642ازدواج : 644 ،اشتغال و كارآفريني : 651 ،بهترين همسر:
واکاوي ارزشهاي جنسيتي زن در ديدگاه مکملي اسالم: 665 ،
خانواده : 702 ،صميميت بين همسران (الگوهاي قرآني -روايي)،
 : 714كمك به بيمار : 718 ،كودكان يتيم : 724 ،مشاركت
اجتماعي : 737 ،هديه در اسالم
نسل نو انديش
 : 140خودت را بكش باال : 576 ،من از عهدهاش برميآيم728 ،
 :معجزه صميميت
نسيما
 : 104پشت تو قاي م شدن : 410 ،بازي بازي با دم شير

نشانه
 : 430زير شاخه درخت به
نظري
 : 060دانش نوين در صنعت هواپيمايي با رويكرد مديريتهاي
تخصصي: 066،مديريتشركتهايهواپيماييبارويكردبازرگاني،
جهانگردي و هوانوردي : 416 ،تولدي دوباره : 681 ،راز سالمتي
نقشنگين
 : 623پرندگان سخنگو
نقش و نگار
 : 164دهکده زرد
نگار و نيما
 : 417چهكنمهاي شاعران از آغاز تا امروز
نگارش شرق
 : 482پژوهش ،تدريس ،معلم پژوهنده : 631،آشنايي و خواستگاري،
 : 632آقا ،خانم ،دعوا بسه : 645 ،اصول کلي تربيت فرزند :الگوي
کودک : 646 ،اصول کلي تربيت فرزند :بچه بيتربيت: 647 ،
اصول کلي تربيت فرزند :نقش والدين : 653 ،پدر و مادر: 661 ،
چگونه همسر خوبي باشيم؟ : 699 ،شروع دوباره : 722 ،مديريت
مالي خانه
نگارينه
 : 102پژواك كوهستان : 498 ،چه عاملي مانع موفقيت شماست؟
=Whats holding you back
نوشته
 : 332آزمونهاي استعداد ،شخصيت و انگيزش؛ شخصيت و
استعدادهاي خود را تحليل کنيد و انتخاب رشته تحصيلي474 ،
 :ايدئولوژي و برنامه درسي : 481 ،پرورش يادگيري مستقل
راهبردهاي کاربردي در مشاوره تحصيلي براي افزايش موفقيت
دانشآموزان : 527 ،کارکردهاي اجرايي در کودکان و نوجوانان
راهنماي سنجش و مداخله : 539 ،مديريت مبتني بر تفکر
شطرنجي : 635 ،آموزش کودکان بيشفعال و کم توجه( :راهنماي
عملي والدين ،معلمان و مشاوران)
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نويد شيراز
:788مقبرهسازيهنرفراموششده:بررسيگونهشناسيمقبرهسازي
و هنرهاي پيرامون آن در ايران و جهان
نيكبن
 : 676دنياي هنر آشپزي انواع پاي : 677 ،دنياي هنر آشپزي
غذاهايلقمهاي
وانيا
ب شناسي
 : 469اصول عمومي تدريس و پرسشگري : 630 ،آسي 
روابط درون خانواده : 686 ،راهنماي تهيه شرح حال و مشاهده در
روانشناسي باليني کودک
وراي دانش
 : 512راهنماي عملي اقدا م پژوهي (مباني نظري و عملي): 721 ،
مديريت رفتار كودك مبتني بر مهندسي رفتار
ورزش
: 022بهداشتشناوشناگر: 026،تربيتبدنيدرمدارس: 027،تغذيه
ورهنمودهايتندرستي: 029،تكنيكهاينواربنديدرآسيبهاي
ورزشي : 033 ،دانشنامه ورزش و تمرين : 649 ،اوقات فراغت
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 : 039فعاليت ورزشي و كنترل كلسترول
وفاجو
 : 583باغ آرايهها
ويرايش
 : 543مشاوره مدرسه (ديدگاهها و كاربستهاي حرفهاي)
ويژه نشر
 : 748توليد كتاب (از ابتدا تا انتها)
هادي
 : 545مشاوره :مهارتي كمكي براي معلمين و مربيان
هرمس
 : 781شرحي بر نشانهها :نشانههاي گرافيك در ارتباط تصويري

هيمه
 : 228قصههاي پريان كتاب زيتوني
59
 : 622انسان و منابع محدود آب
یانار
 :461نگاران ضمیر امثال و حکم غزلیات شمس
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نام ناشران
ئهوين 548 ,547 ,546
آبرنگ 717 ,659 ,484
آبشامه 477
آبشن 252 ,251 ,185 ,069
آتريسا 587
آتينگر 020
آثار فكر 538 ,499
آرمان براثا 288 ,287 ,267 ,266 ,265 ,148
آرمان رشد 650 ,641 ,526 ,428 ,426 ,051
آرمان هدفمند 476
آشنايي 487 ,284 ,175
آصف 059
آلتين 558
آموخته ,669 ,540 ,533 ,521 ,465 ,241
719 ,700 ,692
آمه 057
آميس 532 ,489 ,485 ,114
آواز 226
آواي كالر 588
آواي نور ,478 ,468 ,333 ,320 ,310 ,007
,560 ,559 ,537 ,535 ,534 ,530 ,520
,674 ,672 ,667 ,657 ,634 ,574 ,564
735,730,726,725,705,704,690,689

آوگان 421
آوند دانش 784 ,782 ,767 ,054
آونگ 042
آيدين 461
ابر و باد 423
اختر 575 ,491 ,445
اخوان خراساني 058
اديب مصطفوي 511 ,504 ,486 ,470 ,458
ارمغان طوبي 050
اسحاق 488
اشتياق نور 338 ,337 ,336 ,335 ,334
اطالع 694 ,652 ,090
افق 779 ,778 ,117 ,095
الطيار 019
الگو 586
اميرکبير ,085 ,084 ,082 ,075 ,072 ,067
,107 ,097 ,094 ,093 ,092 ,091 ,088
,126 ,125 ,123 ,120 ,115, 111 ,108
,149 ,138 ,137 ,130 ,129 ,128 ,127
,176 ,160 ,158 ,157 ,156 ,154 ,151
,213 ,211 ,205 ,196 ,192 ,183 ,178
,227 ,225 ,220 ,217 ,216 ,215 ,214
,248 ,246 ,235 ,234 ,231 ,230 ,229

,270 ,269 ,268 ,260 ,259 ,256 ,250
,283 ,281 ,279 ,277 ,275 ,274 ,271
,304 ,301 ,300 ,298 ,297 ,289 ,285
,370 ,331, 329 ,327 ,323 ,318 ,305
,378 ,377 ,376 ,375 ,374 ,372 ,371
,385 ,384 ,383 ,382 ,381 ,380 ,379
,392 ,391 ,390 ,389 ,388 ,387 ,386
,399 ,398 ,397 ,396 ,395 ,394 ,393
,409 ,407 ,404 ,403 ,402 ,401 ,400
,429 ,427 ,420 ,418 ,415 ,412 ,411
528,464,463,457,442,437,434,432
انتشارات 622 59
انديشه پيك زبان 003
ايل آرمان 232
باد 715 ,643 ,295 ,198 ,142
بارسا 490
بافرزندان 009
بامداد كتاب 720
بزم قلم 703 ,685 ,662 ,637 ,467
بصيرت 319
به نشر 257
بهاردخت 444
بيانالحق330
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بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ,077
578 ,253 ,194
بينالمللي حافظ713,712,711,679,678
پرستاران جوان 729 ,696
پريماه 471
پنجره ,675 ,660 ,507 ,501 ,495 ,492
723 ,716 ,683
پويانما791
پيام آزادي 621 ,620
پيام كتاب 671 ,324
پيدايش ,184 ,153 ,121 ,118 ,113 ,070
296 ,245 ,242 ,237
پيشروان 602 ,600 ,594 ,592 ،513
پيك نخبگان 345 ,344
تجلي كوثر 542
تخته سياه 342
تيزهوشان برتر 011
تيمورزاده 710 ,707 ,695 ,687 ,638
جويا 188
جهاد انديشه 472
چشمه آدينه 745
چكه 628 ,255 ،218 ,187 ,166
خانه کتاب 373 ,163
خرسندي 313 ,189
خط سفيد ,357 ,352 ,351 ,350 ,349
,364 ,363 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358
369 ,368 ,367 ,366 ,365
خورشيدباران 708 ,431 ,303
خيلي سبز 581
داستان 518 ,509
دانژه ,531 ,522 ,500 ,013 ,012 ,010
,706 ,693 ,654 ,636 ,589 ,572 ,561
740 ,739 ,734 ,732 ,709
دانش آفرين 517
دانش نگار 627
دانشگاه امام صادق(ع) 523
دانشگاه تبريز 032
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي 754

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 032
دانشگاه علوم انتظامي امين و دفتر تحقيقات
کاربردي فرماندهي 483
داوود کيانيان 771
درويش 577
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ,055 ,053
,765 ,557 ,065 ,064 ,063 ,062 ,056
770
دهسرا 508
ديبا گران تهران 005
ذکر 579 ,433 ,272 ,219
راشدين 553 ,008 ,001
رامان سخن 619 ,550 ,186
راه مشاور 536 ,514
راه معلم 549
راه نوين 757
راهانديشه 544
رشد انديشه 517
رقيه فرشته آذري 073
روايت فتح ,110 ,103 ,096 ,080 ,076
,239 ,238 ,236 ,199 ,180 ,155 ,112
299 ,258
رهآورد هنر 459
زعفران 174 ,173 ,172
سارا خجسته 002
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي 752
ساكو 573
سامان دانش 254
سايه 510
سايهگستر ,565 ,496 ,475 ,233 ,207
762 ,698
سپيدبرگ688
سخن گستر 584
سخنوران 736 ,666 ,664 ,648 ,629 ,052
سرو ياسين 328
سفيراردهال727,680,673,670,655,311
سوره سبز ,179 ,139 ,136 ,101 ,071
,294 ,261 ,244 ,224 ,223 ,210 ,206

516 ,307
سوره مهر 124
سيزده 306
سيمين343
شايسته577
شباهنگ 776 ,768 ,626
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 083
شركت انتشارات فني ايران 618
شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء
,023 ,021 ,018 ,017 ,016 ,015 ,014
,036 ,035 ,034 ,031 ,030 ,028 ,025
,044 ,043 ,041 ,040 ,039 ,038 ,037
049 ,048 , 047 ,045
شركت جازيكا ,018 ,017 ,016 ,015 ,014
,034 ,031 ,030 ,028 ,025 ,023 ,021
,041 ,040 ,039 ,038 ,037 ,036 ,035
049 ,048 , 047 ,045 ,044 ,043
شورآفرين 570 ,569 ,568 ,567
شهرقلم218
صدرا 316 ,315
صفار 743 ,525
صورتگر 524
ضريح آفتاب 566
طبيب 710 ,707 ,695 ,687 ,638
طراحان ايماژ 506
طلوع دانش 633 ,571
عصر انتظار 039
علم و حركت 046 ,042
علميران006
علوم رياضي رهآورد (وابسته به موسسه
فرهنگي فاطمي) 502
عليرضا صالحي امين 473
فخراكيا 793 ,785 ,783 ,775 ,774 ,769
فدك ايساتيس 758 ,749 ,742
فراروان 738 ,691 ,656 ,552 ,515
فرزانه پوريزدان پناه کرماني 701
فرهنگ دانشجو ,438 ,425 ,424 ,004
,449 ,448 ,447 ,446 ,443 ,440 ,439
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456 ,455 ,454 ,453 ,452 ,451 ,450
قدياني ,247 ,204 ,201 ,200 ,193 ,165
733 ,668 ,663 ,308 ,280 ,264 ,262
قرار 406
كانون انديشه جوان 326 ,322 ,317 ,143
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
,162 ,150 ,122 ,089 ,087 ,086 ,081
,221 ,208 ,197 ,191 ,190 ,177 ,167
,422 ,413 ,405 ,302 ,290 ,282 ,273
772 ,441
كانون فرهنگي آموزش 787 ,773 ,756
كتاب آبان ,780 ,777 ,766 ,764 ,763
792 ,790 ,789 ,786
کتاب ابرار ,249 ,181 ,119 ,100 ,079
658 ,624 ,312 ,309 ,276
كتاب ارجمند 551
كتابدار توس 414
كورش چاپ 541 ,505
كوشامهر759
كوهسار 741
كهندژ 623
كيفيت 761 ,751 ,750 ,746 ,744
گردوي دانش 556
گلآذين 203 ,202
گلواژه 341 ,340 ,339
گوهر انديشه 293 ,292 ,291 ,146
گويش نو 263
ما و شما 480
مبتكران 602 ,600 ,594 ,592 ،513
مجداسالم 109
مجمع 731
محراب قلم 159 ,152
مدرسه 747 ,240 ,078
مرآت ,479 ,354 ,353 ,348 ,347 ,346
,597 ,596 ,595 ,593 ,591 ,590 ,529
,607 ,606 ,604 ,603 ,601 ,599 ,598
,614 ,613 ,612 ,611 ,610 ,609 ,608
616 ,615

مرجع نوين آموزش 356 ,355
مصطفي جماليراد 024
مطبوعات ديني 760
معصومه درويش 061
معصومه شفيعي 554 ,497
ملرد 617
منادي تربيت ,116 ,106 ,098 ,074 ,068
,170 ,169 ,168 ,134 ,133 ,132 ,131
,243 ,222 ,212 ,209 ,195 ,182 ,171
562 ,503 ,494 ,493 ,460 ,419 ,286
منظومه خرد 555 ,466 ,141
موسسه فرهنگي تربيت نوين 688
موسسه فرهنگي هنري سرخ نيكان ,079
,312 ,309 ,276 ,249 ,181 ,119 ,100
658 ,624
موسسهفرهنگيهنريكساكاوش755,753
مهاجر 147 ,145 ,144
مهرالنبي519
مهر بيكران 325
مهر دلدار 697 ,684 ,682
مهر فائق 582
مهرگان دانش 496 ,475 ,207
مهرو ماه نو 605 ,585 ,580 ,563
نباتي 462
نجم كبري 436 ,435 ,408 ,321
نجواي دل 278 ,161 ,135 ,105 ,099
نداي ملکوت ,644 ,642 ,640 ,639 ,314
737 ,724 ,718 ,714 ,702 ,665 ,651
نسل نو انديش 728 ,576 ,140
نسيما 410 ,104
نشانه 430
نظري 681 ,416 ,066 ,060
نقش نگين 623
نقش و نگار 164
نگار و نيما 417
نگارش شرق ,646 ,645 ,632 ,631 ,482
722 ,699 ,661 ,653 ,647
نگارينه 498 ,102

نوشته 635 ,539 ,527 ,481 ,474 ,332
نويد شيراز 788
نيكبن 677 ,676
وانيا 686 ,630 ,469
وراي دانش 721 ,512
ورزش 649 ,033 ,029 ,027 ,026 ,022
وزارت علوم تحقيقات و فناوري 039
وفاجو 583
ويرايش 543
ويژه نشر 748
هادي 545
هرمس 781
هيمه 228
یانار 461
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آدرس ناشران
ئهوين
مريوان :بلوار رسالت ،انتهاي خيابان مردوخ
كد پستي6671745864 :
تلفن 09181730334 ،34526664 :

آتينگر
تهران :خ .جمالزاده جنوبي ،پ ،144 .واحد  ،2ط .اول
كد پستي1313864351 :
تلفن 09357171713 ،66565337 ،66565338 ، 66565336 :

آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ  12فروردين ،پايين تر از وانمهر ،پ،207 .
انتشاراتآبرنگ
كد پستي1314843593 :
تلفن09111353135 ،66419800 ،66407575 :

آثار فكر
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردين ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ.
 ،99ط2 .
كد پستي1314675577 :
تلفن 09122004557 ،66480882 ،66967355 :

آبشامه
شيراز :خ .تحويلي ،ك ،3 .پ34 .
كد پستي7163657415:
تلفن09129173709 ،38219177 ،38212455 :

آرمان براثا
تهران :خ .طالقاني ،سه راه طالقاني ،ك .نراقي ،پ24 .
تلفن77528153 :

آبشن
تهران:م .انقالب ،خ .جمالزاده جنوبي ،پ144 .
كد پستي13138454636 :
تلفن09121758017 ،66452606 ،66565622:

آرمان رشد
تهران :خ انقالب ،بين خ دانشگاه و ابوريحان ،روبروي سينما
سپيده ،پ  ،1182ساختمان فروردين ،واحد 38
كد پستي1315693567 :
تلفن09127965245 ،66486011 ، 66486013 :

آتريسا
قم :بلوار 15خرداد ،ك  ،18پ .17
كد پستي3714863115 :
تلفن،09126659246 ،0253 -37785562:

آرمانهدفمند
تهران :شهرك امام خميني ،خ .مفتح ،ك ،7 .پ10 .
تلفن 33884605 ، 66469703 :
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آشنايي
صندوق پستي :تهران 15815-3399
تلفن09123709284 ،66974137 ،66974138 :

آواي نور
تهران :انقالب ،خ 12.فروردين ،خ نظري غربي ،پ ،99.ط ،2.واحد4
كد پستي1314675577 :
تلفن09122004557 ،66480882 ،66967355-6 :

آصف
فرخ شهر :بلوار فداييان اسالم ،خ .ساحل شرقي ،نبش ك ،25.پ10.
كد پستي8831833574 :
تلفن 09131820511 ،32424491 ، 32426652 :

آوگان
تهران :بلوار ميرداماد ،خ سناء ،ك پيرزاده24 ،
تلفن22907211 :

آلتين
تبريز :شهرك طالقاني ،كوي صفا ،پ4 .
كد پستي47435-51758 :
تلفن 09144127499 ،34756183 :

آوند دانش
تهران :خ .پاسداران ،خ .گل نبي ،خ .ناطق نوري ،ك .طاليي ،پ4 .
كد پستي1947734411 :
تلفن 09121053966 ،22871522 ،22556500 ، 22893988 :

آموخته
اصفهان :خ .مشتاق دوم ،خ .مهرآباد ،كوي  ،19پ46.
كد پستي8158938131 :
ثابت09134010400 ،32603501 ،2612352 ،32616360 :

آونگ
تهران :سه راه طالقاني ،خ .خواجه نصير توسي ،خ .محمد علي
مقدم ،پ ،79 .ط2 .
كد پستي1611754864 :
تلفن09128455529 ،77632709 ،77525682-4 :

آمه
تهران :م .فردوسي ،خ .شهيد عباس موسوي ،پ ،54.ط .اول ،واحد2
كد پستي1581643434 :
تلفن09121003928 ،88319557-8 :

آيدين
تبريز :خ .شريعتي شمالي ،نرسيده به سينما  29بهمن ،جنب كفش
نيكو ،انتشارات آيدين
كد پستي5133638846 :
تلفن09143144764 ، 35530523 ،35553259 :

آميس
اصفهان :خ .چهارباغ عباسي ،نبش خ .آمادگاه ،مجتمع تجاري
چهارباغ ،ط .اول ،واحد 5
كد پستي8144915318 :
تلفن 09133054553 ،32225706 ، 32235063 :

ابر و باد
تهران :نارمك ،چهار راه سرسبز ،م ،55 .ك .الهي ،پ ،8 .واحد 3
كد پستي1648787415 :
تلفن09122034889 ،77890053 :

آواز
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،پ ،300 .ط .اول
كد پستي1314665535 :
تلفن09121958002 ،66491908 ،66402571 :

اختر
تبريز :ابتداي خ .طالقاني ،روبروی مصلی
كد پستي5137783779 :
تلفن 09141166897 ،35555137 ،35555393 :

آواي كالر
تهران :خ .پاسداران ،گلستان نهم ،پ ،10 .واحد 5
كد پستي1668634748 :
تلفن 09364092263 ،22589234 ، 22553718 :

اخوان خراساني
تهران:جنتآبادشمالي،كوروششرقي،ك.شهيدمحمدي،پ15.
كد پستي14778035853 :
تلفن09352525480 ،44810945 :
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اديب مصطفوي
شيراز :خ .توحيد ،چاپخانه مصطفوي
كد پستي7135967184 :
تلفن ،32351417،32307440 ، 32301968 ، 32332915 :
09173072089

اميرکبير
تهران :خ .جمهوري ،چهار راه مخبرالدواه
ك پ1143817818 :
تلفن33112118-9 :

ارمغان طوبي
قم :خ .شهيد فاطمي(دوره شهر) ،جنب بانك سپه ،پ310 .
كد پستي3715666383 :
تلفن09127470079 ،37733779 :

انديشه پيك زبان
تهران :م .انقالب ،خ .منيري جاويد ،پ ، 70 .ط3 .
كد پستي1314653844 :
تلفن09121346851 ،66487431 ،66977774 :

اسحاق
تهران :م .انقالب ،خ .ارديبهشت ،پ ،73 .واحد 8
كد پستي1314663161 :
تلفن 09124549541 ،89789026 ،66492139 ، 66492443 :

ايل آرمان
گلستان -گنبد كاووس :خ .خالد نبي ،پ107 .
كد پستي4971977646 :
تلفن09113726988 ،33340084 :

اشتياق نور
تهران :بلوار كشاورز ،خ .عبداهللزاده ،ك .افشين ،پ7 .
كد پستي1415944531 :
تلفن 88983056 ،88983055 ، 88983051 :
اطالع
تهران :مطهري ،نرسيده به شريعتي ،ك .آرمان ،پ ،16 .واحد 7
كد پستي1565657618 :
تلفن09121302743 ،88456251 ،88456374 ،88428577 :
افق
تهران :خ .انقالب  ،خ 12 .فروردين ،خ شهيد نظري غربي ،ك.
جاويد  ،1پ2 .
كد پستي1314675351 :
تلفن66414285 ،66413367 :
الطيار
قم :خ .جمهوري ،بعد از م .بقيهاهلل ،خ .پانزده خرداد ،ك .چهارم،
ساختمان دوم ،سمت چپ ،پ ،8 .واحد 1
كد پستي3716696454:
تلفن09121521528 ،32890392:
الگو
تهران :م .فاطمي ،خ .بیستون ،ك ..دوم الف ،پ9 .
كد پستي1431653781:
تلفن09121576523 ،88993030:

باد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ،ساختمان فروردين،
ط ،10 .واحد 38
كد پستي1315693567 :
تلفن09123333068 ،66955441 :
بارسا
تهران :خ .شريعتي ،نرسيده به م .قدس ،روبروي خ .واعظي ،بن
بست الوند ،پ ،4 .واحد 2
كد پستي19846351 :
تلفن22677917 :
بافرزندان
تهران :خ .انقالب ،مابين خ .فروردين و ارديبهشت ،ساختمان
 ،1348ط .دوم
كد پستي1314664195:
تلفن09126024558 ،66965796 ،66950877 :
بامداد كتاب
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردين ،خ .وحيد نظري شرقي ،پ،100
ط ،2 .واحد 3
كد پستي1314713914 :
تلفن09121029735 ،66975697 ،66481243-5 :

 366فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفهای و کاردانش
بزم قلم
صندوق پستي :قم 37175-1114
همراه09195410973 ،09128518415 :
بصيرت
تهران :خ .انقالب ،ابتداي ابوريحان ،پ94 .
كد پستي1315694164 :
تلفن66406505 ،66461292 :
به نشر
مشهد :خ .سجاد ،ابتداي خ .جانباز
كد پستي1417983181 :
تلفن 09155145002 ،88960466 ،05137669114-117 :
بهاردخت
تبريز :شهرك امام ،خ .رضوان ،بلوك  ،9راه پله سوم ،ط .دوم
كد پستي5184943585 :
تلفن09148020424 ،32896041 :

پريماه
تلفن66509013 :
پنجره
تهران:اتقالب،خ12.فروردين،بعدازتقاطعلبافينژاد،ك.مينا،واحد1
كد پستي1315913473:
تلفن09121204579 ،66403562 ،66416927-8:
پويانما
تهران :خ .سهروردي شمالي ،خ .نيلوفر ،ك .دوم ،شماره  ،3واحد1 .
كد پستي1533853871:
تلفن09121169006 ،88543432 ، 88404190 :
پيام آزادي
تهران :خ .جمهوري اسالمي ،نرسيده به م .بهارستان ،مقابل سينما
اروپا ،ك .شهيد محسن مظفري ،بنبست يكم ،پ2+5 .
كد پستي1146813415 :
تلفن،33935761 ،33905515 ، 33936294 ، 33114275 :
09123855285

بيانالحق
قم :خ .معلم ،ك  ،21ك .شماره  ،9پ426 .
كد پستي3715797735:
تلفن09125516237 ،37745958 ،37745957 -8:

پيام كتاب
تهران :خ .جمهوري اسالمي ،ك .شهيد مظفري ،بنبست اول ،پ5.
كد پستي1146813415 :
تلفن،33935761 ،33935703 ، 33114275 ، 33905515 :
09121224810

بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
تهران :خ .نلسون ماندال ،نبش خيابان مريم ،شماره  ،2برج بيمه،
ط ،11 .اداره كل روابط عمومي
كد پستي1915713119:
تلفن،22055081 ،24551303 ، 26214802 ، 24551290:
09127146032

پيدايش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي ژاندارمري غربي،
مقابل جهاد دانشگاهي ،پ86 .
كد پستي1314733961:
تلفن09125443418،66970270-7،66970270،66401514:

بين المللي حافظ
تهران :تهراننو ،خ .بالل حبشي ،چهارراه حافظ ،پ96 .
كد پستي1733676781:
تلفن09121162698 ،77812155 ، 77431258 ، 77413002 :
پرستاران جوان
مشهد :خ .سناباد ،بين سناباد  6و  ،8پ104 .
كد پستي36353-91496 :
تلفن09155103028 ،38444544 ، 38421744 :

پيشروان
تهران :م .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .وحيد نظري ،پ59 .
كد پستي1314764961:
تلفن09121135787 ،6362 ،6640 ، 61094000 :
پيكنخبگان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .وحيد نظري ،پ ،61 .بلوك
 ،bواحد 32
كد پستي1314765116:
تلفن09123208697 ،66977981 ، 66486301 ، 66977982:
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تجليكوثر
مشهد:بلوارطبرسيشمالي،طبرسيشمالي،17خداشناس،14پ15.
كد پستي9156813139 :
تلفن09155025451 ،3680303 ،32133265 ، 32190310:

خانه کتاب
تهران:خ.انقالب،بينصباوفلسطينجنوبي،موسسهخانهكتابايران
تلفن09126025412 ،66414360 ،66414950 :

تختهسياه
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .وحيد نظري ،جنب هتل
آپارتمان پارس ،پ ،99 .ط .اول ،واحد  2و 3
كد پستي1314675619 :
تلفن09123365580 ،66481336 ،66400300 ،66400330:

خرسندي
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .لبافينژاد ،نرسيده به خ.
دانشگاه ،پ ،174 .ط2 .
كد پستي1314883934 :
تلفن09123083863 ،66971034-5 :

تيزهوشانبرتر
تهران :خ .انقالب ،خ .سپاه ،ك .شهيد غفوري ،پ ،17 .واحد 5
تلفن09127957955 ،77512049 :
تيمورزاده
تهران :خ .كريم خان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،شماره  ،111ط.
سوم شرقي
كد پستي1597985735:
تلفن09121120456 ،88809898 ،88809090 :
جويا
تهران :خ .تجريش ،خ .دزاشيب ،مقابل بانك صادرات ،پ90 .
كد پستي1935616411 :
تلفن09121791570 ،22738828 ،22714998 ، 22738828:
جهادانديشه
تهران :خ .دكتر شريعتي ،خ .آمل ،خ .مقدم ،بن بست نراقي ،پ.
 ،8واحد .7
تلفن77526091 :
چشمهآدينه
نشاني :خ .شيخ هادي ،بين جامي و جمهوري ،جنب بانك صادرات،
پ ،163 .واحد 1
تلفن09214379989 ،66758032 :
چكه
تهران :خ .شهيد بهشتي ،بعد از چهارراه سهروردي ،خ .كاوسيفر،
ك .نكيسا ،پ ،3 .ط .همکف
كد پستي1577816614 :
تلفن09121157872 ،88547299 ،885472958:

خط سفيد
سبزوار :خ .بهار ،نبش بهار2
آدرس دوم :تهران ،م .انقالب ،خ .كارگر ،ك شعلهور ،پ6 .
كد پستي9613913111 :
تلفن 091537192562220835 ، ،44234086 ، 44220835 :
خورشيدباران
تهران :نواب ،خ .دامپزشكي ،بعد از تقاطع خوش ،پ ،236 .ط2 .
كد پستي1346687964:
تلفن09123466320 ،89771212 ،66872686 :
خيليسبز
تهران :م .انقالب ،خ .روانمهر  ،بين خ .فخر رازي و خ .دانشگاه ،
پالك  ،71واحد 3
كد پستي1314784664 :
تلفن 66486797 ،66465213 ، 66974026 :
داستان
تهران :خ .شريعتي ،خ .طالقاني ،خ .مقدم ،پ ،81 .ط4 .
تلفن09124214589 ،77602054 :
دانژه
تهران :خ .مطهري ،خ .سليمان خاطر (اميراتابك سابق) ،ك.
اسالمي ،تقاطع بانه ،پ4/2 .
كد پستي1578635811 :
تلفن ،88842543 ،66476375 ،66957461 ،66476389 :
09123805033
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دانش آفرين
تهران :م .انقالب ،خ .آزادي ،خ .جمالزاده جنوبي ،ك .دانشور ،پ.
 ،2واحد2
كد پستي1313973413 :
تلفن 66912121 ،66912120 ، 88995182 ، 88995181 :

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران:پلكريمخانزند،خ.ايرانشهرشمالي،ك.بافرقصرالدشتي،پ5.
كد پستي1584736913 :
تلفن ،88302485 ،88315240-1 ،88315237 ، 88821364 :
09122177647

دانش نگار
تهران :خ .انقالب ،خ .منيريجاويد ،خ .وحيد نظري ،پ ،142 .ط3 .
كد پستي1314683174:
تلفن66400220 ، 66400144 ، 66416676 :

دهسرا
رشت :خ .الكاني ،مجتمع كاسپين
كد پستي4143775763 :
تلفن09111315011،09113360902،33230971،33240055:

دانشگاه امام صادق(ع)
تهران :بزرگراه شهيد چمران ،پل مديريت ،نبش فرهنگ ،دانشگاه
امام صادق (ع)
كد پستي1465943681 :
تلفن88094915 ،88370142 :

ديبا گران تهران
تهران :سعادتآباد ،م .كاج ،خ .سرو شرقي ،مقابل خ .عالمه ،پ.
 ،49ط .پنجم
كد پستي1998648513 :
تلفن 09121039383 ،66410046 ،22098446 :

دانشگاهتبريز
تبريز :بلوار بيست و نه بهمن ،دانشگاه تبريز ،اداره چاپ و انتشارات
دانشگاهتبريز
تلفن3392655 :
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
تلفن)2632( ،22970060،22970070-9 :
ايميلpublish@srttu.edu :
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
تبریز35 :کیلومتری جاده تبریز-مراغه  -دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان
كد پستي5375171379:
تلفن34327542 ، 34327500:
دانشگاه علوم انتظامي امين و دفتر تحقيقات کاربردي
فرماندهي
تهران:انتهاياتوبانشهيدهمتغرب،دانشگاهعلومامتظاميامين
تلفن48931293 :
درويش
تبريز :چهار ره منصور ،برج ابريشم ،زيرزمين b
تلفن09147777466 ،35561699 ،35544767 :

ذكر
تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،ك .محتشم ،پ ،20 .ط.
اول غربي
كد پستي1315853493 :
تلفن 09121083473 ،66468263 ، 66410041 :
راشدين
تهران:كارگر جنوبي ،بعد از خ .وحيد نظري ،بن بست گشتاسب،
پ ،4 .واحد 6
كد پستي66961531 :
تلفن66961531 :
رامان سخن
تهران :خ .انقالب ،خ ابوريحان ،پ92 .
كد پستي1315694164 :
تلفن09149813927 ،09365956068 :
راه مشاور
مراغه :م .كوره خانه ،روبروي فرمانداري ،مجتمع مهر ، 2آموزشگاه
مرات سنجش
كد پستي5513666684 :
تلفن 09149220986 ،37255265 :

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش369 14 /
راه معلم
تهران :خ .نواب ،خ .بريانك شرقي ،ك .بنيادي منش ،پ ،2.واحد10
كد پستي1331973677 :
تلفن 55411859 :

زهرا پورعلي كويخي
رشت :كمربندي خرمشهر ،بعد از پمت گيل يار ،ابتداي ك .حافظ،
شركت تعاوني و توليدي قيام رشت
تلفن09113382786 ،33837141 ، 33836660 :

راه نوين
تهران :م .انقالب ،ك .رشتچي ،پ ،38 .ط ،2 .واحد 5
كد پستي13139-63595:
تلفن09122208124 ،66574116 ، 66574115 :

ساراخجسته
شيراز :خ .قصرالدشت ،خلدبرين ،ك  ،12دست راست ،پ،14 .
درب 5
تلفن09173398761:

راهانديشه
تهران :خ .آزادي ،نبش خ .جمالزاده جنوبي ،ك .جمشيد ،پ7 .
كد پستي1313884471 :
تلفن ،66924517 ،66421549 ، 8-66916284 ، 66421542 :
09121219668
رشد انديشه
تهران:م.انقالب،خ.آزادي،جمالزادهجنوبي،ك.دانشور،پ 2.واحد2
كد پستي1313973413 :
تلفن ،66912120 ،66912121 ، 88995182 ، 88995181 :
09126868055
رقيه فرشته آذري
همراه09126751131 :
روايت فتح
تهران :م .فردوسي ،خ .سپهبد قرني ،خ .فالحپور ،پ ،4 .ط3 .
كد پستي1599935111 :
تلفن09125009622 ،88853913 ،88804846 :
رهآورد هنر
شيراز :بازار انقالب ،سري اول ،الله دوم ،پ79 .
كد پستي7143915514:
تلفن32229518:
زعفران
تهران :خ .لواساني ،پ ،215 .ط ،5 .واحد 9
كد پستي1936614686 :
تلفن ،22719852 ،22753404 ، 22753405 ، 22719850 :
09121471849

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي
مشهد :م .آزادي ،پرديس دانشگاه فردوسي ،سازمان مركزي جهاد
دانشگاهيمشهد
كد پستي9177949367:
تلفن09153254977 ،38832360 -2، 38832367 :
ساكو
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردين ،نرسيده به وحيد نظري ،جنب
فروشگاه گل واژه ،پ ،286 .ط ،2 .واحد 7
كد پستي1314674761:
تلفن 66987861 ،66572692 :
سامان دانش
تهران :ضلع شمال غربي پل سيد خندان ،نبش شريعتي ،ساختمان
 ،1000واحد 6
تلفن09123828651 ،22862701 :
سايه
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري،
مقابل اداره پست ،پ122 .
كد پستي1314674531 :
تلفن 09121130671 ،66956707 ، 66956708 :
سايهگستر
قزوين :چهارراه نادري ،مقابل بيمارستان بوعلي ،جنب داروخانه
قانون ،پ310 .
كد پستي3413673699 :
تلفن 09121816803 ،33238033 ، 33235305 :
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سپيد برگ
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .فاتحيداريان ،ساختمان
ناشران فخر رازی ،پ ،2 .ط .اول ،واحد 13
ك پ1314734848 :
تلفن09125080255 ،66954458 :

سيمين
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،خ .لبافينژاد غربي ،بنبست
دوم جنوبي ،پ290 .
كد پستي1313914518 :
تلفن 09121718156 ،66433723 ،66565069 :

سخنگستر
مشهد :خ .ابنسينا ،مقابل ابن سيناي  ،12پ191 .
كد پستي9183774499 :
تلفن 09339095014 ،38458107 ،38449537 ، 38439955 :

شايسته
تبريز :خ .امام ،مقابل مصلي ،پ91 .
كد پستي5133886647 :
تلفن 09141148933 ،35565405 ، 35563382 :

سخنوران
تهران :خ .كارگر شمالي ،بعد از خ .ادوارد براون ،پ1407 .
كد پستي1435261232 :
تلفن09193616613 ،77103634 ، 66476306:

شباهنگ
مشهد :بلوار تلويزيون ،ساختمان آستان قدس ،واحد  ،8پ134 .
كد پستي9176855151 :
تلفن 09153153576 ،38403152 ،38452648 ، 38451913 :

سرو ياسين
تهران :شهرك وليعصر ،خ .حيدري ،خ .بهرامي ،جنب بانك ملي،
پ  ،20ط .اول
كد پستي1373886489 :
تلفن 66324370 ،66299834 :

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
تهران :خ .افريقا ،ضلع جنوبي چهار راه جهان كودك ،ك .كمان،
شماره  ،25ط .هفتم
ك پ1518736313 :
ص پ88774569-70 :

سفير اردهال
تهران :خ .سميه ،بعد از خ .مفتح ،مقابل بانك ملي ،پ ،118 .واحد 4
كد پستي1581874715 :
تلفن 88313898 ، 88319342 :

شركت انتشارات فني ايران
تهران :خ .شهيد مطهري ،خ .ميرعماد ،نبش ك .يازده ،پ24 .
كد پستي1587736511 :
تلفن 09123340611 ، 88532136ّ ،88750447 ، 88505055 :

سوره سبز
تهران :تقاطع خ بهشتي و وليعصر ،خ .عبادي ،پ ،15 .واحد ،6
انتشارات سوره سبز
كد پستي1596983133 :
تلفن88104430 -2 ، 09125131268 :

شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركاء
تهران :م .انقالب ،بين منيري جاويد و  12فروردين ،پ1360 .
كدپستي1314663639:
تلفن09125218202 ،66403162-3170 :

سوره مهر
تهران :خ .حافظ ،خ .رشت ،پ23 .
كد پستي15318/1144 :
تلفن 66469951 ،66477007 ،66460993 ، 4-66477001 :

شركتجازيكا
تهران :م .انقالب ،بين منيري جاويد و  12فروردين ،پ 1360
كدپستي1314663639:
تلفن09125218202 ،66403162-3170 :

سيزده
تهران :كوي نصر (گيشا) ،خ31 .ام(مرادي) ،پ ،47.زنگ اول
تلفن09123378016 ،88245805 :

شورآفرين
تهران :خ .افشاري ،ك .ندا ،مجتمع ساحل ،بلوك  ،cواحد ،112
تلفن09177178925 ،09126788443 ،88430499 :
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شهر قلم
تهران :خ .وزرا ،خ .سي و دوم ،پ ،1 .ط .هفت ،واحد .704
كد پستي1516714777:
تلفن09124074073،88881392، 77181547، 6-77181545::
صدرا
تهران :خ .ناصرخسرو ،مقابل دارالفنون ،ك .دكتر مسعود ،پ7 .
كد پستي1115614465 :
تلفن 33119796 ،66461086 ، 33119796 ، 33915130 :
صفار
تهران :م .فاطمي ،م .گلها ،خ .گلها ،مقابل نانوايي سنگكي ،پ.
 ،15واحد 2
كد پستي1413854413 :
تلفن 09121073003 ، 66976200 ، 66408487 ، 66413436 :
صورتگر
تهران :سعادتآباد ،سرو غربي ،انتهاي خ .صدف ،خ .داود حسيني،
ك .بهاران ،بهار چهار شرقي ،پ ،1 .ط .همكف ،ساختمان ياس
كد پستي1998773415 :
تلفن 09192123213 ،22368801 ، 22096949 :
ضريح آفتاب
مشهد :خ .امام خميني هشت ،جنب اداره كل آموزش و پرورش
كد پستي9133714165 :
تلفن 32212224 ،32280166 :
طبيب
تهران :بلوار كشاورز ،خ .شانزده آذر ،پ68 .
كد پستي1417994671:
تلفن88951112 ، 83383:
طراحان ايماژ
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش ك .ماستري ،پ.
 ،37ط .دوم ،واحد 6
كد پستي1314813711 :
تلفن 09123099203 ،66488656 ،66969696 :

طلوع دانش
تهران:م .شهدا ،خ پيروزي ،روبروي ايستگه مترو شيخالرئيس ،ك.
رستمي ،پ1.
كد پستي1717674635 :
تلفن 09122340228 ،33646801 ، 88345682 ، :
عصرانتظار
تهران :اميرآباد شمالي ،بعد از كوي دانشگاه ،دانگاه تربيت بدني و
علوم ورزشي دانشگاه تهارن ،جنب ساختمان ظفر
تلفن88225489 :
علم و حركت
تهران :سه راه طالقاني ،خ .خواجه نصير توسي ،خ .محمد علي
مقدم ،پ ،79 .ط2 .
كد پستي1611754864 :
تلفن09128455529 ،77632709 ،77525682-4 :
علميران
تبريز :خ .امام ،مابين سهراه تربيت و طالقاني ،مجتمع تجاري استاد
شهريار ،پ54 .
كد پستي5133837747 :
تلفن 09143142251 ،35549227 ،35549304 :
علومرياضيرهآورد(وابستهبهموسسهفرهنگيفاطمي)
تهران :م .دكتر فاطمي ،خ .جويبار ،خ .مير هادي ،شماره 14
كد پستي1415884741 :
تلفن88945545 :
علیرضا صالحی امين
رشت :كمربندي خرمشهر ،بعد از پمت گيل يار ،ابتداي ك .حافظ،
شركت تعاوني و توليدي قيام رشت
تلفن09113382786 ،33837141 ، 33836660 :
علوم ورزشي حتمي
تهران :م .انقالب ،بين منيري جاويد و  12فروردين ،پ1360 .
كپ1314663639 :
تلفن09125218202 ،66403162-3170 :
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فخراكيا
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،بنبست زكي ،پ3 .
كد پستي1314783511 :
تلفن 09121790840 ، 66953013 :
فدكايساتيس
تهران :خ .انقالب ،خ .منيريجاويد ،خ .ارديبهشت ،بين خ .لبافينژاد
و خ .جمهوري ،پ10 .
كد پستي1314933744 :
تلفن 09123483660 66465831 ، 66481096 ، 66482221 :
فراروان
تهران :خ .جمالزاده شمالي ،باالتراز چهارراه نصرت ،پ ،311.واحد4
كد پستي1418853756 :
تلفن 09121344765 ،66900299 ،66921378 ، 66437753 :
فرهنگدانشجو
تهران :خ .انقالب ،نرسيده به شميزان ،خ .بهار جنوبي ،برج بهار،
ط ،5 .واحد 599
كد پستي1561636565 :
تلفن09123137595 ،88334217 ،77616482 ،77616351 :
قدياني
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازي ،خ .شهداي
ژاندارمري غربي ،پ90 .
كد پستي1314733861 :
تلفن 09121143973 ،66403264 ،66975789 ، 66404410 :
قرار
تهران :شهرك شهيد محالتي ،بلوار بسيج غربي ،نصر يكم،
ورودي يك ،بلوك  ،3ط .سوم
كد پستي1955743151 :
تلفن 09389213638 ،22497349 ، 22465109 :
كانون انديشه جوان
تهران :خ 0شهيد بهشتي ،تقاطع بزرگراه مدرس و خ 0شهيد
بهشتي ،پ56 0
كد پستي1531616417 :
تلفن 88730446 ،88503341 :داخلي 09124272734 ،8

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران :خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما كانون،
پ 22 .و 24
كد پستي1511647416 :
تلفن 8871554588729284 ، :
كانون فرهنگي آموزش
تهران :خ .انقالب ،بين خ .صبا و خ .فلسطين ،پ923 .
كد پستي1416936111 :
تلفن 66484564 ،6463 ،66962400 ، 66962500 :
كتاب آبان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .فاتحيداريان ،پ ،2 .واحد 10
كد پستي1314734866 :
تلفن 09121978449 ،66401643 ،66971494-6 ، 66955012 :
کتاب ابرار
تهران :خ .آزادي ،خ .شهيدان ،ضلع شرقي م .شهيدان ،نبش ك.
هاشمي زاده ،پ ،5 .واحد 2
كد پستي1358753195 :
تلفن09121593173،89775204،09128987106،66157338:
كتابارجمند
تهران :بلوار كشاورز ،بين خ .كارگر و خ .شانزده آذر ،پ292 .
كد پستي1417994443 :
تلفن 09123504753 ،88964380 ،88982040 ، 88977002 :
كتابدار توس
مشهد :خ .دانشگاه ،بین چهارراه دکتری و گلستان ،بازار کتاب ،پ9 .
كد پستي9164886464 :
تلفن 09153209532 ،38404292 :
كورش چاپ
تهران :خ 0ملك ،نرسيده به شريعتي ،بن بست ميرمجتهدي ،پ0
 ،4واحد ،2ط 0اول
كد پستي1565845116 :
تلفن 09121438115 ،77649047 :
كوشا مهر
شيراز :بلوار كريم خان زند ،روبروي خيام ،پاساژ مسعود ،پ33 .
فكس2358465 :
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كوهسار
تهران :خ .انقالب ،خ .منيري جاويد تقاتع ژاندارمري ،ساختمان
دانشجو ،ط .اول
كد پستي1314663111 :
تلفن09129473836 ،66417425 ،66956069 :

گويش نو
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ،61 .
واحد B12
كد پستي1314764996 :
تلفن 09121502213 ،66956049 ،66484534 ، 66956050 :

كهندژ
اصفهان :خ .حكيم ،جنب هتل حكيم ،ساختمان دقيق ،پ116 .
كد پستي8147835371 :
تلفن 09131114942 ،32236260-1 ، 32204933 :

ما و شما
تهران :خ .گيشا ،خ .فاضل شمالي ،ك .فرزين ،پ ،3 .ط.زير همكف
كد پستي1447645361 :
تلفن 09125106156 ،88241234 ،88270791 :

كيفيت
تهران :ضلع جنوبي م .وليعصر ،ك .نصر ،پ ،18 .ط .سوم
كد پستي1593813913 :
تلفن 09125026525 ،88933341 :

مبتكران
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ59 .
كد پستي1314764961 :
تلفن 61094155 ،61094000 :

گردوي دانش
كرج :سه راه رجايي شهر ،ضلع شمالي پل ،ساختمان ققنوس
كد پستي3145713454 :
تلفن09122641352 ،34492254 ،34456810:

مجداسالم
قم :خ 0معلم ،مجتمع ناشران ،ط 0اول ،واحد  131و 104
كد پستي3715699899 :
تلفن09121501732 ،37840844-6 :

گل آذين
تهران :خ .انقالب ،خ .ابوريحان ،خ .لبافينژاد ،ساختمان صد و
دوازده ،پ ،146 .ط .اول ،واحد 4
كد پستي1315634755 :
تلفن 09123854531 ،66970817 ،7-66970816 :

مجمع
تهران :خ شريعتي ،نرسيده به پل صدر ،شماره 1671
صندوق پستي19395-3733 :
تلفن22645272،22645232 :

گلواژه
تهران :خ .جمهوري ،خ .دانشگاه ،خ .لبافينژاد ،نرسيده به خ.
فخررازي ،پ ،184 .ط1 .
كد پستي1314883664 :
تلفن ،66465223 ،6150 ،66976008 ، 66418372 ، 66462820 :
09125024929
گوهرانديشه
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافي نژاد ،بين خ 12 .فروردين و ارديبهشت،
پ ،214 .ساختمان نيك ،ط .اول
كد پستي1314944141 :
تلفن 09122933024 ،66479011 ،66479006 ، 66466521 :

محراب قلم
تهران:خ.انقالب،خ.دوازدهفروردين،خ.شهدايژاندارمري،پ104.
كد پستي1314733663 :
تلفن 66465201 ، 80-66490879 :
مدرسه
تهران :نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب ،پ8 .
كد پستي1598857911 :
تلفن09121170068،88800324-9، 88924752، 88924750:
مرآت
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .خردمند شمالي ،ک .دی ،پ7 .
تلفن 88813520 :
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مرجع نوين آموزش
تهران :خ .شادمان ،پائينتر از چهارراه نصرت ،پ ،163.واحد3.شرقي
كد پستي1349864791 :
تلفن 09121764805 ،66024158 ،66025461 :

مهاجر
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .نيكپور ،پ ،5 .ط .سوم
كد پستي1314753665:
تلفن09123711558 ،66952200 ، 66952199 ، 66410036:

مطبوعاتديني
قم:خ.ارم،پ،285.جنبپاساژقدس،مقابلكتابخانهآيتاهللمرعشي
كد پستي3713713778 :
تلفن09121511883 ،37749362 ،37742847 :

مهربيكران
قم :خ .دلآذر ،بعد از م .پليس ،ك .شانزده ،پ39 .
كد پستي3715934661 :
تلفن 09127490998 ،045-33335543 ،045-33356625 :

ملرد
كرج :چهارراه كارخانه قند ،م .شهيد فهميده ،خ .قناد ،ك .فتح ،پ.
 611كد پستي3135613417 :
نشاني پستي :2مازندارن ،سوادكوه ،پل سفيد ،شهرك صنعتي
شورمست ،انتشارات شورمست .كد پستي4791833931 :
تلفن 09125648802 ، 026-32715798 ،011-42424353 :

مهر دلدار
قم :مركز پخش مهر فاطمه
تلفن09125521346 ،37744100 :

مناديتربيت
تهران :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ26 .
كد پستي1599813813 :
تلفن ،88894290 ،88894293 ، 88894294 ، 88809787 :
09126908169
منظومهخرد
قم :بلوار معلم ،مجتمع ناشران ،ط .ششم ،پ622 .
تلفن 09122752029 ،37838053 ،37746546 :
موسسه فرهنگي تربيت نوين
تهران :خ .شريعتي ،تقاتع خ .طالقاني ،پ  ،173ط 3
تلفن3-77641032:
موسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان
تهران :خ .آزادي ،خ .شهيدان ،م .دكتر هوشيار ،پ ،5 .واحد 2
تلفن66153783 ،09121593173 ،66153783 :
موسسه فرهنگي هنري كساكاوش
تهران :بلوار اشرفي اصفهاني شمال ،باالتر از بلوار مرزداران ،نرسيده
به خروجي حكيم شرق ،ساختمان آرين ،واحد 11
كد پستي1461751988 :
تلفن 09121764314 ،44298941 ،44298937 ،44298938 :

مهر فائق
تهران :خ .ميرداماد ،خ .نساء ،ك .پيرزاده ،پ24.
كد پستي1911675711 :
تلفن 09127947020 ،22916190 ،22907211 ، 22916190 :
مهرگان دانش
قزوین :چهار راه نادري ،جنب دارخانه قانون ،پ  ،310ط  ،2واحد 3
تلفن09122816452 ،33229588 :
مهرو ماه نو
تهران :خ.انقالب ،خ 12 .فروردین ،ک .مینا ،پ37 .
كد پستي1314945481 :
تلفن 09125151087 ،66408400-3 :
نباتي
تبريز :خ .امام ،سهراه طالقاني ،پاساژ شهريار ،ط .پايين ،پ46 .
كد پستي5133837747 :
تلفن 09354541190 ،35547510 :
نجم كبري
صندوق پستي :كرج 31465-1439
تلفن34574746 :
نجواي دل
تهران :خ .انقالب ،خ .استاد نجات اللهي ،نبش كوچه
مراغه،ساختمان كوروش،ط،5 .واحد 21
تلفن66414327-8 :

دوره آموزش متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش375 14 /
نداي ملکوت
تهران :م .هفت تير ،خ .مفتح جنوبي ،خ .وركش،پ7 .
نشاني  :2قم ،شهرك پرديسان ،مجتمع آيت اهلل سيستاني
تلفن09366848056 ،0253809403 :
نسل نو انديش
تهران :م .وليعصر ،ابتداي خ .كريمخان زند ،پ ،308 .ساختمان
كيميا ط .اول
كد پستي1593854745 :
تلفن 09121267592 ،88942247 -9 :
نسيما
تهران :م .امام حسين ،خ .هفده شهريور ،خ .صفايي غربي ،ك.
سليماني ،سليماني  ،2پ1 .
كد پستي1714893317 :
تلفن 33790324 ،33250574 :
نشانه
تهران :م .هفت تير ،خ .بهار شيراز ،خ .سليمان خاطر ،ك .آيرملويي،
پ ،8 .واحد 5
كد پستي1575634818 :
تلفن 09125030860 ،88835767 :
نظري
تهران :خ .وليعصر ،خ .سيدجمالالدين اسدآبادي ،نبش خ .فتحي
شقاقي ،پ ،32 .ط .دوم ،واحد 17
كد پستي1431784475 :
تلفن 09190129455 ،88104440 ،88104442 ، 88104441 :
نقشنگين
اصفهان :خ .حكيم ،جنب هتل حكيم ،ساختمان دقيق
كد پستي8147835371 :
نقش و نگار
اصفهان :خ .حكيم ،جنب هتل حكيم ،ساختمان دقيق
كد پستي8147835371 :
تلفن 09131114942 ،32204933 ، 32236260 ، 32236261 :
نگار و نيما
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،ك .رشتچي ،پ ،13 .واحد يك
كد پستي1313975894 :
تلفن 09122179619 ،66928316 ،66121095 :

نگارش شرق
تهران :م .امام حسين ،ابتداي خ 17 .شهريور ،ك .بختياري ،پ.
 ،6واحد 4
كد پستي1153973755 :
تلفن 09194495064 ،77625050 ،77514478 :
نگارينه
تهران:شمالشرقيم.هفتتير،م.هفتتير،كوينظامي،شماره25
كد پستي1575635911 :
تلفن 09121232394 ،88828788 ، 88315051 ، 88310071 :
نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد
كد پستي8143984136 :
تلفن 09133162070 ،32208610 ، 32226445 :
نويد شيراز
شيراز :م .وليعصر ،خ .شقايق ،خ .به آفرين ،پ ،25 .واحد 1
كد پستي1593913716 :
تلفن ،88921522 ،88905945، 32226661 ، 32226662 :
09171172840
نيكبن
تهران:تهران نو ،بالل حبشي ،ك صنائي ،پ 87
تلفن77487989:
وانيا
تهران :ابتداي جمالزاده شمالي ،ك .شهيد بزمه ،پ ،11 .واحد 1
كد پستي1418933513 :
تلفن 09121866558 ،66915311 :
وراي دانش
تهران :م .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .نوروز ،پ28 .
كد پستي1314693333 :
تلفن 09122073901 ،66475808 ،66475750 ،66468018 :
ورزش
تهران :خ .جمهوري ،خ .دانشگاه جنوبي ،بنبست يكم ،پ1 .
كد پستي1316635161 :
تلفن ،66976691،66975697 ، 66481243 ، 66976690 :
09121029735

 376فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب با برنامه درسی دوره فنی و حرفهای و کاردانش
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
تهران :ميدان ونك  -خيابان برزيل شرقي  -پالك 4
كد پستي1435761137:
تلفن88190608 ،4235000 :
وفاجو
تبريز :خ .جمهوري اسالمي ،پاساژ زرين ،ط .همكف ،پ8 .
كد پستي5133694541 :
تلفن 09143028060 ،35569886 ،35564142 :
ويرايش
تهران :خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم ،پ63 .
كد پستي1415683543 :
تلفن 09121012269 ،88962707 ،88973358-9 :
ويژه نشر
تهران :خ .انقالب ،خ .استاد نجاتاللهي ،بنبست هواپيمايي ،پ1 .
كد پستي1599686413 :
تلفن ،88910430 ،88910426 ، 88910425 ، 88910091 :
09121218396
هادي
تهران :خ .فلسطين ،روبروي بانك ملي ،جنب نمايندگي سايپا
كد پستي5134634319 :
تلفن09144050034 ،35260043 ،35242186 :
هرمس
تهران :خ .وليعصر ،باالتر از ميدان ونك ،بعد از برج نگار ،جنب
باشگاه ونك ،پ ،2493 .ط3 .
كد پستي1969833316 :
تلفن88790616 ،88795674 :
هيمه
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،نبش ك .شعلهور ،پ،4 .
واحد .1
كد پستي1313935689 :
تلفن ،66569388 ،66569453 ، 66566541 ، 66566540 :
09372696353

يانار
تبريز :خ .شريعتي شمالي ،نرسيده به سينما  29بهمن ،جنب كفش
نيكو ،انتشارات آيدين
كد پستي5133638846 :
تلفن09143144764 ،35530523 ،35553259 :

