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• ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎي درﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺧﺎص و ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ
از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺪوﯾﻦ و
در ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎي درﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب درﺳﯽ از
ﯾﮏ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود و ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪاﻧﺪازهاي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ آن در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺴﺮ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮏ ﮐﻼس ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ واﺣﺪي از داﻧﺶ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎً داﻧﺶآﻣﻮزان ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﮐﻼس ﺑﺮاي
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ؛ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از آنﻫﺎ
را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﻃﺒﻌﺎً ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ درﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮ اﺳﺎس
ذاﺋﻘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﮐﻼﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎي درﺳﯽ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮي
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي داﻧﺶآﻣﻮز از ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﺪد ﻓﻨﺎوري ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻧﺮماﻓﺰار،
ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ و ...در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﯿﺰ رواج ﮔﺴﺘﺮدهاي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺰ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﮑﺘﻮب و ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮب ﻣﻨﺘﺨﺐ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪاي از ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﻣﺬﮐﻮر ،در آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  96ـ  1395ﺑﺮاي ﻣﺪارس ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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• اﻧﻮاع ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﮐﺘﺎبﻫﺎي داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﻐﻪاي ﺗﺨﯿﻠﯽ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ در ﭘﯽ آﻣﻮزش ﻧﮑﺘﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎي ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻓﺮدي ،ﻇﺮف ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و داﯾﺮه واژﮔﺎن او را وﺳﻌﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮد
ﻧﯿﺰ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ.
دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﮔﻮﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻏﯿﺮداﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﮐﺘﺎب
ﻫﺎي ﮐﻤﮏدرﺳﯽ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﮐﻤﮏ درﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن آﻣﻮزش
ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪفﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﯽ دوره و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎص ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺘﺎب
ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ دوره ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و ﺳﻮاد ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﯽ ،رﺷﺪ رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎي داﻧﺶاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن و
داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻬﺎرﺗﯽ و روﺷﯽ ﺑﺮاي
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺘﺎب زد؟

اﻧﺘﺸﺎر روزاﻓﺰون ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻏﯿﺮدرﺳﯽ و اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي در ﻫﺪاﯾﺖ
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ،از ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﯿﻂ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ ـ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﺑﺰاري ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
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• ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ رﺷﺪ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺟﺮاي »ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ«
در ﺳﺎل  1378ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮي
ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﮐﺮدن
ﺑﺮاي دﯾﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﻪروز ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﻸﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎزار آﺷﻔﺘﻪاي را
ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
وﺑﮕﺎه ﺳﺎﻣﺎنﮐﺘﺎب:
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﺪ .ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ داﻣﻨﮥ اﯾﻦ
http//:samanketab.roshdmag.ir
ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ »ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ :ﻣﻮاد و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ« ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب:
ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  1389از
http//:samanketab.roshd.ir
ﺣﻮزه ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮب:
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
http//:standard.roshd.ir
در ﻣﺎده  5اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف ﻣﺼﻮﺑﻪ  828ﺑﻪ اﻧﺤﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻄﺎي ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ذﯾﺮﺑﻂ و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮاد و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي 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 واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﺗﻮﺻﯿﻔﻰ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻰ

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده  5و  6آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ ـ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﺘﺎب
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت و راﻫﮑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي رﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻨﺞ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺗﺎ ﺳﺎل  1394در  80ﻋﻨﻮان ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎل اﺳﺖ ،و از ﺳﺎل  1395ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،در ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ رﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺗﻘﺪﯾﺮي
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.
• ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ رﺷﺪ

»ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ رﺷﺪ« ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺎده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺘﺎبﻫﺎي رﺳﯿﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در
دورهﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و
ﻣﻌﻠﻤﺎن ورزﯾﺪه و ﻣﺠﺮب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،اﻣﺘﯿﺎزي ﺑﻪ
آن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  60درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ از  60درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺟﺰﺋﯽ
و دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺘﺎب ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ :آﯾﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﻻزم
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟؛ درﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ،آﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ 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 ﺑﺮاي ﮐﺪام ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن؟
• ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ

اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎپِ اول ﺳﺎل  1394و ﯾﮏ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ  701ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺷﻤﺎره  /17ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول

7
ردﯾﻒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ﻣﻮﺿﻮع
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25
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ﻣﻮﺿﻮع

ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻗﺮآن

ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﻣﺠﻤﻮع  1071ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب رﺳﯿﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ) 3ﻋﻨﻮان( ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ) 361ﻋﻨﻮان( ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن  387ﻧﺎﺷﺮ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ  45ﻋﻨﻮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ  42ﻋﻨﻮان و
اﻧﺘﺸﺎرات ذﮐﺮ ﺑﺎ  41ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻠﻖ دارد .در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  195و 60
ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺷﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ  78ﻋﻨﻮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺒﺘﮑﺮان
ﺑﺎ  51ﻋﻨﻮان و اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮآت ﺑﺎ  44ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را در ارﺳﺎل ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ.
• ﺷﯿﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس»ﻣﻮﺿﻮع« و در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ،ﭼﮑﯿﺪهاي از ﻣﺤﺘﻮا و اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ :ﺷﻤﺎره
ﮐﺘﺎب؛ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ؛ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب؛ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ؛ ﻣﺤﻞ
ﻧﺸﺮ ،ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ و ﺳﺎل ﻧﺸﺮ؛ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت؛ ﻗﻄﻊ ﮐﺘﺎب؛ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺘﺎب؛ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ؛ ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪي و ﭼﮑﯿﺪه ﮐﺘﺎب.
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• ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎي ﮐﺘﺎب
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ،ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ،و ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﺮ ﻧﯿﺰ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎي ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ
اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل و ب ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮﺳﺖ.
• ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

در ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻣﺎدهﺳﺎزي اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻣﺎدهﺳﺎزي اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻧﻈﺮات و ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
■ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ :زﻫﺮا ﺗﺨﻤﻪﭼﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر ﻣﻘﺪم
■ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺿﻮاﻧﻔﺮ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺎهﻣﺤﻤﺪي
■ ﭘﯿﺎمﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ :ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ دﻟﺒﺮي ،ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺷﮑﺮاﻧﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮﺟﺎد ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎدري
■ ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ :روﻓﯿﺎ دﻫﻘﺎنﻣﻨﺸﺎدي
■ داﺳﺘﺎن :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪوي ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎدري ،ﺣﺒﯿﺐ ﯾﻮﺳﻒزاده
■ رﯾﺎﺿﯽ :ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﻣﯿﺮي ،ﺷﻬﺮﻧﺎز ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ،ﺳﭙﯿﺪه ﭼﻤﻦآرا ،ﺧﺴﺮو داودي ،ﺳﻤﯿﻪﺳﺎدات
ﻣﯿﺮﻣﻌﯿﻨﯽ
■ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :ﺳﯿﻤﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎرﺳﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﯾﺒﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪي ،رﺿﺎ ﺧﯿﺮآﺑﺎدي ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ وﺣﯿﺪ،
ﺳﯿﺪﺑﻬﻨﺎم ﻋﻠﻮيﻣﻘﺪم ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزي
■ ﺷﻌﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ
■ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ :ﻣﺮﯾﻢ اﻧﺼﺎري ،ﺣﺴﻦ ﺣﺬرﺧﺎﻧﯽ ،روحاﻟﻪ ﺧﻠﯿﻠﯽﺑﺮوﺟﻨﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ،ﺑﺘﻮل ﻓﺮﻧﻮش
■ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ :ﺳﻌﯿﺪ راﺻﺪ ،ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮ رون ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺎﻓﯽ
■ ﻗﺮآن :ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺳﯿﻒ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮﺟﺎد ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد وﮐﯿﻞ ،رﺿﺎ ﻧﺒﺎﺗﯽ
■ ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري :ﻣﺤﺴﻦ ﮐﯿﺎﻻﺷﮑﯽ ،ﺑﻬﻨﺎم ﻧﯿﮏﻧﮋاد
■ ﻣﺮﺟﻊ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ذواﻟﺠﻨﺎﺣﯽ ،آذردﺧﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﮐﺮم ﻋﯿﻨﯽ
■ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻮادﯾﺎنﺳﺎﻟﻤﯽ ،ﺣﺸﻤﺖاﻟﻪ ﺳﻠﯿﻤﯽ ،زﻫﺮا ﻣﺮوﺗﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻠﮏﻋﺒﺎﺳﯽ
■ ﻫﻨﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ ﭘﻨﺎﻫﯿﺎنﭘﻮر ،رﺿﺎ ﺻﻔﺮي ،ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻻﺷﮑﯽ.
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 راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دارد و ﺑﺮاي ﮐﺪام ﮔﺮوه از
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ :ﺷﻤﺎره ﻣﺪﺧﻞ ﮐﺘﺎب )در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ( ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
و ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ )ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎن( ،ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ،ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ،ﻧﺎﺷﺮ و
ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ،ﻗﻄﻊ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺘﺎب و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اوف ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪي و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﮑﯿﺪه ﮐﺘﺎب.
ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮد درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺘﺎب،
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  4آﻣﻮزشوﭘﺮورش ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
آﻣﻮزﺷﯽ ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  (021) 88306071ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
وﺑﮕﺎه اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ:
http://samanketab.roshdmag.ir

آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺷﻤﺎﺳﺖ.
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آموزشمبتنیبرطنزرهیافتیبرایمربیانپیشدبستانی،دبستانی

.1بزرگي ،فرشاد /عظيمي ،امير.
ومتوسطهاول.تهران :راشدین64 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786007233573 :
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،مدیر ،مشاور 
کلماتکلیدی:تعليم و تربيت ،روش تدریس ،طنز 
چکیده:نویسندگان این اثر با رویکرد تدریس مبتني بر طنز سعي دارند تا آن را به عنوان رهيافتي آموزشي
و پرورشي ارائه كنند تا مربيان با به كارگيري آن به هرچه دلپذیرتر شدن آموزش و كالسهاي درس نزدیک
شوند .این كتاب بر پایه مطالعات تجربي و پژوهشهاي كيفي استوار است و بنا دارد با تمركز بر
ساختارشکني در محتواي درس و جاذبههاي طنز گفتاري و طنز رفتاري مربيان ،رویکردي را به مخاطبين
ارائه كند كه تأثير بسزایي در به كارگيري روشهاي نوین تدریس خواهد گذاشت.
 .2عابدي جزي ،ربابه .اتل متل ضرب المثل .كاشان :مرسل156 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:
 9789649723426
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:فرهنگ عامه ،انواع ادبي ،ضربالمثل 
چکیده :ضربالمثلها جملههاي كوتاهي هستند كه از جهانبيني ،عقاید ،قوانين ،آداب و رسوم و
آموختههاي یک ملت سخن ميگویند .در این كتاب به تفکيک حروف الفبا ،ضربالمثلهاي ایراني گردآوري
و ارائه شده است.
انشاوشیوههایآموزش

.3بشيري ،عوض /فاتح عسگر خانلو ،بهرام /فخيمي ،نقي /شفایي اجيرلو ،جمال.
آن.تهران :سخنوران94 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786003831650 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،مهارتهاي آموزشي ،نوشتن 
چکیده:راهبردهاي تقویت قدرت علمي دانشآموزان در نوشتن انشا معرفي و توضيح داده شده است .هدف
از این آموزش تقویت قوه استدالل ،تفکر و دقت دانشآموزان و تشویق آنها در درست دیدن ،درست نوشتن
و بيان كردن روشن و ساده دیدهها و شنيدههاست .هدف دیگر این آموزش شکوفایي استعدادهاي نهفته و
ایجاد حس اعتمادبهنفس در دانشآموزان است.
برگزیدهیداستانهایشاهنامه

.4عزیزي ،مریم .گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:
فردوسیجلداول.تهران :مهرآموز96 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786009121403 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،داستانهاي حماسي ،ادبيات كالسيک 
چکیده:تمدن دیرپا و ماندگار زبان فارسي حاصل كوششها و تجارب اندیشمندان و بزرگاني است كه در
گستره زمان و مکاني پهناور در زمينههاي گوناگون تالش كردهاند .در این كتاب گزیدهاي از داستانهاي
شاهنامه به زبان امروزي بازنویسي شده است .در تدوین اثر سعي بر آن بوده تا ضمن وفاداري به متن و
مفاهيم اصلي ،محتواي هر داستان با تلفيق شعر و نثر به مخاطب عرضه شود.
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برگزیدهیداستانهایشاهنامه

.5عزیزي ،مریم .گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:
فردوسیجلددوم.تهران :مهرآموز152 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786009121410 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،ادبيات كالسيک ،داستانهاي حماسي 
چکیده:زبان پربار فارسي گنجينه ارزشمند و جلوهگاه راستين هنر و معارف بشري است .این اثر دربردارنده
بازنویسي و نگارش منتخبي از داستانهاي شاهنامه به زباني ساده و امروزي است .متن كتاب تلفيقي از شعر
و نثر است و به داستان تولد و رشد رستم ،تولد سهراب ،نبرد رستم و اسفندیار و چگونگي مرگ تهمتن
اختصاص دارد.
 .6ميركيایي ،مهدي .بیایید داستان بنویسیم .تهران :طالیي160 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786006229645
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم ،مدیر ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:آموزش ،داستاننویسي ،نوجوانان 
چکیده:نویسنده در این كتاب داستاننویسي را به مخاظبان آموزش مي دهد .بدین صورت كه موضوعي
داده و از آنها مي خواهد داستان را بنویسند یا اینکه داستانهاي دیگر را در كتاب آورده و آنها را از دید
عناصر داستاني بررسي مي كند .مخاطبان با مطالعه این كتاب تا حدودي از عناصر داستاني سر در مي آورند.
نویسنده كوشيده در آوردن مثال از مطالب كتابهایي داستاني خود استفاده كند.
 .7موسویان ،انسيه .بیایید شعر بگوییم .تهران :طالیي160 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786006229638
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:عروضوقافيه ،شعر ،ادبيات فارسي 
چکیده:براي سرودن شعر تنها استعداد و ذوق ادبي كافي نيست و الزم است شاعران با ظرافتهاي هنري و
علمي این حيطه نيز آشنا باشند .محور و اساس مباحث این كتاب آموزش اصول و مباني شعر سنتي
(كالسيک) و سپس قالبهاي سپيد و نيمایي است و به جریانها و موجهاي شعري مدرن كه در سالهاي
اخير بهوجود آمده ،اشارهاي نشده است .براي آشنایي مخاطبان ،در مثالها و تمرینها از نمونه اشعار شاعران
كهن و معاصر استفاده شده است.
 .8ایتينن ،ریتا .ترجمه برای کودکان .حسين ابراهيمي ،ليال شمسزاده اميري ،نيلوفر مهدیان ،شاهده
سعيدي ،رقيه صاعلي ،شهال انتظاریان ،شهرام اقبالزاده .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
280 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643915131 :
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،كتابدار ،مشاور 
کلماتکلیدی:روانشناسي كودک ،ادبيات كودكان ،ترجمه 
چکیده :طي سالهاي گذشته نهتنها فرهنگ كودكان دچار تغييرات شده ،بلکه در فعاليتهاي علمي و
پژوهشي مربوط به آنها نيز دگرگونيهاي اساسي بهوجود آمده كه لزوم توجه به این حوزه را بيش از پيش
نمایان كرده است .نگارنده در این كتاب به فلسفه ادبيات كودک به عنوان مقولهاي چندصدایي و كارناوالي
توجه دارد و درباره ضرورت انتقال این نوع دیدگاه در ترجمه آثار ادبي كه مخاطب آن كودكاناند تأكيد دارد.
وي همچنين در باب اهميت توجه به فرهنگ و زبان كشور مقصد و جایگاه خواننده كودک و نوجوان در
برگردان متون بحث ميكند.
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.9نجفي پازوكي ،معصومه .چگونهبنویسیم :ازخواندنتانوشتن.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،
76 ،1394ص .رقعي .شابک 9789640808900 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،نوشتن 
چکیده :نوشتن یکي از مهارتهاي زباني است كه ظرایف و ویژگيهاي خاص خود را دارد .امروزه براي
آموزش نگارش خالق معموال از روشهایي مانند «بدیعهپردازي» استفاده ميشود .این روش با استفاده از
یک سري قياسها به پردازش ذهن نویسنده و خالقيت كمک ميكند .در روش بدیعهپردازي با حركت از
جزء به كل ابتدا واژهها و عبارتها توليد ميشوند و سپس جملهها و پاراگرافها شکل ميگيرند .كتاب حاضر
به آموزش نوشتن اختصاص یافته كه رویکرد جزء به كل در آن رعایت شده است.
خواهرانهدرتوفان؛زندگیواشعارشاعرهمعاصرزندهیادسپیدهکاشانی.تهران:

.10هنرجو ،حميد.
كتاب ابرار176 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007790045 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،انواع ادبي ،منابع اطالعاتي 
چکیده:در اثري كه پيش رو دارید ،نگارنده به عنوان یک پژوهشگر كوشيده است آرا و اندیشههاي یکي از
پيشکسوتان ادبي را با رعایت اختصار و با زباني ساده براي نسلهاي جدید تأليف و تدوین كند .در این كتاب
عالوه بر رویدادهاي زندگي این شاعر ،فعاليتهاي فرهنگي و ادبي وي در جریان اتفاقهاي معاصر بازگو شده
است.
.11سلماني ،مهرانگيز /مهاجراني ،سيدعلي .مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط :دفترامالینهم.تهران:
تاج72 ،1394 ،ص .خشتي .شابک 9786009586783 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:امالي فارسي ،رسمالخط ،ادبيات فارسي 
چکیده:مهمترین ماده درسي كه طي آن دانشآموزان باید درستنوشتن را بياموزند ،امالي فارسي است .در
این كتاب سعي شده است از فعاليتهاي گوناگون به منظور تقویت حافظه دیداري دانشآموزان ،پرورش
حس كنجکاوي ،ترغيب به تکرار و تمرین استفاده شود تا شکل صحيح نگارش لغات در ذهن دانشآموزان
ثبت شود.
.12سلماني ،مهرانگيز /مهاجراني ،سيدعلي .مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط :دفترامالیهشتم.
تهران :تاج72 ،1394 ،ص .خشتي .شابک 9786009586776 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:امالي فارسي ،رسمالخط ،ادبيات فارسي 
چکیده:مهارت درستنویسي واژگان در صورتي كه در دوران مدرسه تقویت نشود ،در بزرگسالي ميتواند
نقطه ضعف بزرگي براي افراد تحصيلكرده به حساب آید .در این كتاب تمرینها و فعاليتهاي آموزشي
متنوع براي ارتقاي مهارت نگارش و دیکته كلمات درج شده است .در هر یک از دروس ،واژههاي دشوار هر
درس معرفي شده است و در ادامه ،سؤالهاي متنوع براي كاربرد لغات در نظر گرفته شده است.
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.13سلماني ،مهرانگيز /مهاجراني ،سيدعلي .مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط :دفترامالیهفتم..
تهران :تاج72 ،1394 ،ص .خشتي .شابک 9786009586769 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:امالي فارسي ،رسمالخط ،ادبيات فارسي 
چکیده :اهميت نوشتن و نياز به آن در ایجاد ارتباط با دیگران بر كسي پوشيده نيست .در این كتاب
تمرینهاي متنوعي براي تقویت دانش واژگاني و نوع نگارش كلمات درج شده است .كلمههاي هر درس از
جنبه امالیي معرفي شده و در تمرینهاي مختلف بهكار گرفته شدهاند .همچنين به نکتههاي ظریف در
نوشتن دیکته كه دانشآموزان را در صحيحنویسي هدایت ميكند نيز اشاره شده است.
هاوبزرگترها .فرزانه فخریان.


گوییبرایبچه

گویی:راهنمایقصه

رازهایقصه
.14مونتهرو ،بآتریس.
تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان240 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786000101596 :
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم ،كتابدار 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:قصهگویي 
چکیده:مربيان ،پدر و مادرها و آنان كه به ادبيات و بهخصوص قصهگویي عالقه دارند ،با خواندن این كتاب
در واقع دورۀ فشردهاي از آموزش قصهنویسي را تجربه ميكنند .نویسندۀ این كتاب از معروفترین
قصهگوهاي كودک و نوجوان است كه مهارت فوقالعادهاي در قصهگویي دارد .او حاصل تجربههاي خود را در
این كتاب گردآورده است و راههاي قصهگویي به مخاطباني از هر گروه سني را آموزش ميدهد.مطالعۀ این
اثر براي مخاطبين در هر سطحي از دانش قصهگویي ،مفيد است و نکات آموزندهاي در بر دارد .رمز و رازهاي
قصهگویي این كتاب ،براي دورههاي سني متفاوت طبقهبندي شده است.
 .15عامليان ،سيدعلي .فارسی 9ام (کتاب کار) .تهران :خيلي سبز126 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9786004120364
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تکاليف درسي ،رشد دانش ،پرسشها 
چکیده :مقدمه درست نوشتن ،خوب خواندن و درست فهميدن است و این مهم در پرتو تقویت درس
فارسي تحقق ميپذیرد .در این كتاب مجموعه تمرینها و دستورزيهایي براي مرور و بازخواني مطالب
اصلي و نيز پرسشهایي به عنوان فعاليتهاي فوقبرنامه دانشآموزان در نظر گرفته شده است .در ابتداي هر
فصل همچنين نکتههاي مهم هر مبحث به صورت مختصر درج گردیده است.
.16سلطاني مطلق ،زهرا /یزداني ،زینب /خرازي ،جعفر /قندالي ،معصومه /حنيفهزاده ،شهریار /مدیحي ،اكرم/
احمدي فيروزجایي ،فاطمه .فارسیآساننهمدورهاولمتوسطه.تهران :تيرگان138 ،1394 ،ص .رحلي.
شابک 9786003241435 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي 
چکیده:در كتاب حاضر با بهرهگيري از شيوههاي تدریس فعال ،به آموزش مباحث درس ادبيات فارسي
پرداخته ميشود .در این آموزش به بيان معناي شعر و واژههاي زباني و شرح نکات ادبي توجه شده است.
همچنين ارائه توضيح كوتاهي درباره نحوه خواندن متنهاي مختلف در ابتداي دروس ،دانشآموزان را با
آداب خواندن متون آشنا ميسازد.
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.17یزداني ،زینب /سلطاني مطلق ،زهرا /قهرماني ،سوسن /ایوبيزاده ،افسانه .فارسیآسانهشتم(دوره
اولمتوسطه).تهران :تيرگان136 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003241428 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،ادبيات فارسي ،آزمونها 
چکیده:كتاب ،درسهاي مربوطه را منطبق با رویکرد فعاليتمحور مرور كرده است .معناي نظم و نثر ،تاریخ
ادبيات ،قالب شعر ،معناي واژگان ،پيام و محتواي متن ،واژههاي مهم نوشتاري و امالیي و دانشهاي ادبي
بررسي شده است .پرسشهاي تکميلي و چهارگزینهاي ميزان یادگيري دانشآموزان را مورد سنجش قرار
ميدهد.
.18یزداني ،زینب /سلطاني مطلق ،زهرا /رحال ،صالح /الهياري ،طاهره /راستي ،ليال .فارسیآسانهفتم
(دورهاولمتوسطه).تهران :تيرگان130 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003241411 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي 
چکیده:با بهرهمندي از تازهترین شيوههاي تدریس به شرح دروس مرتبط با كتاب درسي پرداخته شده
است .سپس فعاليتها و تمرینهایي در راستاي درس مورد نظر در قالب جاي خالي ،كامل كردن جمله،
جدول و ....ارائه شده تا ميزان یادگيري دانشآموزان سنجيده شود .تالش این كتاب برآن است تا بتواند
مطالب ادبيات فارسي را به صورت مفهومي به مخاطبش منتقل كند.
.19كاظمي ميقاني ،مریم .فارسیپایهنهم(دورهاولمتوسطه)..تهران :بينالمللي گاج152 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9786003591837 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:پرسشها ،تکاليف درسي ،آزمونها 
چکیده:مجموعه پيش رو حاوي خالصه نکتههاي كليدي مباحث كتاب و مجموعه سؤالهایي براي مرور و
تقویت آموختههاي كالسي است .در بخشهاي گوناگون ،آموزههاي دستوري و نگارشي ،مهارت درک اشعار و
متون قدیمي و بازنویسي آنها به زبان معيار ،تمرینهایي براي تقویت روحيه پژوهشمحور در دانشآموز و
فعاليتهایي براي ایجاد نشاط در نظر گرفته شده است.
.20شاهسون ،مصطفي .مجموعه كتابهاي كار و تمرین پله :فارسینهم(متوسطه) .تهران :تاج،1394 ،
96ص .رحلي .شابک 9786008043027 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،مواد درسي 
چکیده :براي تثبيت آموختههاي كالسي الزم است بعد از فرایند آموزش ،اطالعات جدید مرور شوند و
تکاليفي براي بهخاطرسپاري انجام شود .در این كتاب براي هر یک از دروس خالصه نکتههاي مهم و
پرسشهایي با الگوهاي متنوع در نظر گرفته شده است .در ادامه ،فعاليتهاي كمکآموزشي براي سرگرمي و
آموزش غيرمستقيم ارائه شده است.
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.21قاسمي ،رضا /نجفي ،علي /شيخي ،علي اكبر /شاهيني ،علي اصغر /طيبي ،محسن /قدوسيان ،عبدالحميد/
غالمي ،بهمن /صادقي ،علمدار .فارسینهمازدیدگاههشتمدرس .قم :ابتکار دانش200 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786001110399 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،آزمون ،راهنماي آموزشي 
چکیده:این كتاب با هدف آسانسازي فهم دانشهاي زباني و ادبي ،به منظور حل سریع و راحتتر سؤالهاي
تستي براي ورود به مدارس نمونه و تيزهوشان ،و شركت در المپياد نگارش یافته و دربردارندۀ مطالبي فراتر از
سطح كتاب درسي به همراه تمرینها و پرسشهاي مناسب است.
 .22سلطاني مطلق ،زهرا .مجموعه رشادت :فارسی نهم برای دانشآموزان تیزهوش .تهران :مبتکران/
پيشروان248 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640723524 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:خودآموزها ،تمرینها ،پرسشها 
چکیده:آموختن زبان و ادبيات و بهكار بردن صحيح آن در هر جامعهاي ،پایه و اساس فراگيري دیگر علوم
است .اثر پيش رو دربردارنده نکتههاي اصلي هر یک از دروس به همراه پيشدرآمدي از محتواي موضوعي
درس به منظور تقویت روانخواني و درک و دریافت دانشآموزان از مطالب است .در ادامه ،معاني واژگان،
تمرینهاي تشریحي ،نکتههاي امالیي و تمرینهاي تقویت صحيحنویسي نيز درج گردیده است.
.23بوالحسني ،نعمتاله /اروجي ،شيرین .كار و تمرین :فارسینهمدورهاولمتوسطه .تهران :گلواژه،
152 ،1394ص .رحلي .شابک 9786003371699 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،ادبيات فارسي 
چکیده :با در نظر گرفتن اهداف كتاب درسي ،نکات آموزشي هر درس بيان شده ،سپس بر مبناي اصول و
روشهاي علمي ــ عملکردي ،تمرینهایي به منظور تثبيت یادگيري در دانشآموزان ارائه ميشود .خود
ارزیابيها و نمونه سؤاالت مطرح در كتاب ،با هدف ارزشيابي سطح آموختهها و نيز آشنایي با آزمونهاي
ورودي مختلف آورده شده است.
 .24شاهسون ،مصطفي .مجموعه كتابهاي كار و تمرین پله :فارسی هشتم (متوسطه) .تهران :تاج،
96 ،1394ص .رحلي .شابک 9786008043010 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،تکاليف درسي ،مواد و روشهاي آموزشي 
چکیده:مجموعهاي كه پيش رو دارید ،عالوه بر آموزش موضوعات و مفاهيم كتاب درسي ،فعاليتهایي را در
بر دارد كه دانشآموزان را با نکتههاي ادبي و زباني آشنا ميكند .در هر بخش در كنار خالصه نکتههاي مهم
درسي ،تمرینهاي تشریحي و پرسشهاي چهارگزینهاي و نيز فعاليتهاي خالقانه ادبي در نظر گرفته شده
است.
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.25سلماني ،مهرانگيز .مجموعه رشادت :فارسیهشتمبرای دانشآموزانتیزهوش .تهران :مبتکران/
پيشروان284 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640721674 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:آزمونها ،امتحانات ،تمرینها 
چکیده:كتابهاي كمک درسي در زمره ابزارهاي آموزشي و با كار ویژه تثبيت آموختهها تدوین ميشوند.
این كتاب در گام نخست ،نکتههاي كليدي و اصلي هر درس در حوزه واژگان و متن را یادآوري ميكند .در
ادامه ،مجموعهاي از تمرینها و فعاليتهایي ارائه ميدهد كه عالوه بر تکرار درسهاي پيشين ،نکتههاي
جدید را در قالب پرسش براي دانشآموزان بازآموزي ميكند.
 .26كاردگر ،حسين /موسوي هفتادر ،رضا .مجموعه كتابهاي گفتگو محور :فارسی هشتم دوره اول
متوسطه.تهران :مشاوران آموزش148 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786002180155 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:پرسشها ،تمرینها ،تکاليف درسي 
چکیده:زبان و ادبيات فارسي ميراث گرانبهاي سرزمين ماست و همواره در طول تاریخ باعث فخر ایرانيان
بوده است .اثر پيش رو دربردارنده نکات مهم و كليدي هر درس به همراه پرسشهاي كوتاه پاسخ و تشریحي
مرتبط با محتواي درس است .سعي نگارندگان بر آن بوده كه به دانشآموزان در فهم و یادگيري مطالب
كتاب درسي یاري رسانده شود.
.27شاهسون ،مصطفي .مجموعه كتابهاي كار و تمرین پله :فارسیهفتم(متوسطه).تهران :تاج،1394 ،
104ص .رحلي .شابک 9786008043003 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،مواد درسي 
چکیده:در كتابي كه پيش رو دارید ،در هر بخش شماي كلي از متن درس براي مرور مطالب اصلي در
اختيار دانشآموزان قرار گرفته است .در ادامه ،سؤالهایي از متن اصلي طراحي شده تا ضمن پاسخ به آنها
نکتههاي مهم مرور شود .عالوه بر فعاليتهاي تشریحي مربوط به درک معنا و مفهوم عبارات ،سؤالهاي
چهارگزینهاي ،نکتههاي ادبي و زباني نيز در خالل كتاب گنجانده شده است.
.28سلماني ،مهرانگيز .مجموعه رشادت :فارسیهفتمبرایدانشآموزانتیزهوش..تهران :مبتکران/
پيشروان250 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640723371 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:تکاليف درسي ،رشد دانش ،آزمونها 
چکیده:این كتاب مجموعه فعاليتها و تمرینهایي را در بر دارد كه دانشآموز را به سوي یادگيري و تکرار
درس هدایت ميكند و موجب تثبيت آموختههاي پيشين ميگردد .در ابتداي هر بخش مهمترین
موضوعهاي هر مبحث ،شامل نکتههاي امالیي ،آرایههاي ادبي ،دانش واژگاني و ...درج گردیده است .در
ادامه ،پرسشهایي با الگوهاي چهارجوابي ،كوتاهپاسخ و تشریحي در نظر گرفته شده است.
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 .29نصراصفهاني ،ميترا /سجادي ،سعيد .مجموعه كتابهاي گفتگو محور :فارسی هفتم دوره اول
متوسطه.تهران :مشاوران آموزش264 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786002180162 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکیده :كتاب پيش رو فرصتي براي دانشآموزان فراهم آورده تا عالوه بر تمرین بيشتر در درس زبان
فارسي ،تثبيت آموزهها ،استغراق و فهم بهتر متون ادبي و غيرادبي را آسانتر كند .در هر بخش ،نکتههاي
كليدي و مطالب اصلي هر درس برگزیده و ارائه شده است .در ادامه ،پرسشهاي چهارگزینهاي ،تشریحي،
جاي خالي و نيز آزمونهایي در نظر گرفته شده است كه مطالب در فصل و سطح یادگيري مخاطب را
ارزیابي ميكند.
.30سيفي ،زهرا .فرهنگلغاتمتشابهوهمآوایزبانفارسی.قم :ابتکار دانش144 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786005169935 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:واژهنامهها ،ادبيات فارسي ،مواد درسي 
چکیده:مطالعه كتاب حاضر این امکان را براي خوانندگان فراهم ميكند تا بتوانند پاسخ سؤاالت خود را در
یافتن واژههاي همآواي كلمه بيابند و با یادگيري اینگونه كلمات ،قدرت تشخيص و كاربرد آن را بياموزند.
آشنایي با این واژهها درستنویسي را در مخاطبان تقویت ميكند.
 .31داوودي ،حسين .قطره و جویبار .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان112 ،1393 ،ص .رقعي.
شابک 9789640807521 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي ،امالي فارسي 
چکیده:كتاب نکتههاي آموزشي از كاربردهاي زباني و ادبي فارسي امروز را ارائه كرده است .در این راستا
هر یک از مباحث مرتبط با دستور زبان و دستور خط فارسي با ذكر مثال و نيز بيان كاربرد مرسوم آن آورده
شده و همچنين صحيح یا اشتباه بودن آن اثبات شده است .هدف از این مطالعه آشنایي و شناخت بيشتر با
زبان فارسي به منظور استفاده صحيح واژگان در گفتار و نوشتار است.
.32قليپور ،علي /هداوند ميرزایي ،ابراهيم /رضایي ،علي .كار طالیي :کارطالییفارسیپایهنهم(دوره
متوسطهاول)..تهران :كاگو152 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789643408510 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،ادبيات فارسي 
چکیده :جلد نهم از كتاب «كار طالیي» با تکيه بر كتاب فارسي پایه نهم به توضيح مفاهيمي از تاریخ
ادبيات ایران و آشنایي با شاعران برجسته آن ميپردازد .كتاب پيش رو ،دربردارنده واژهنامه فارسي در هر
درس و تمرینها و سؤالهاي تستي مربوط به درس ميباشد .یکي از ویژگيهاي بارز این كتاب كه آن را از
دیگر كتابها متمایز ميكند ،فعاليتمحور بودن آن است.
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.33هداوند ميرزایي ،ابراهيم /قليپور ،علي .كار طالیي :کارطالییفارسیهفتم(دورهاولمتوسطه)..
تهران :كاگو132 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789643407964 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،ادبيات فارسي ،مواد درسي ،ارزشيابي آموزشي 
چکیده:در جلد هفتم از كتاب «كار طالیي»كه با تکيه بر دروس ادبيات فارسي پایه هفتم تنظيم شده
است ،ضمن معرفي آرایههاي ادبي ،به بيان شرححال مختصري از شاعران ایران زمين پرداخته است .در این
مجلد تمرینهاي امالیي و سؤالهاي تستي نيز ارائه شده است .همچنين در كتاب با ارائه بخشي تحت عنوان
«آزمونهاي مستمر» تالش بر آن است تا ميزان یادگيري دانشآموزان سنجيده و اشکاالت آنها رفع شود.
 .34سلطاني مطلق ،زهرا .کار و تمرین فارسی نهم .تهران :مبتکران216 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9789640724309
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،ادبيات فارسي 
چکیده:در جلد نهم از راهنماي آموزشي« كار و تمرین» در سه بخش ،درسنامه و تمرین و تکليف ،سعي
بر آن است تا آمادگي دانشآموزان براي شركت در آزمونهاي مختلف تقویت شود .پس از ارائه هر درس با
توجه به كتاب درسي آن مقطع ،تمرینهایي بهمنظور رفع ضعفها و اشتباهات دانشآموزان آورده شده است.
پرسشهاي بخش تکليف نيز براي ارزشيابي كل درس است.
 .35آسمي ،مهدي /باحشمتجویباري ،جواد .کار و تمرین فارسی هشتم ..تهران :مبتکران،1394 ،
100ص .رحلي .شابک 9789640724231 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،ادبيات فارسي 
چکیده:جلد هشتم از راهنماي آموزشي « كار و تمرین» ميكوشد مطابق با محتواي كتاب درسي ،با فراهم
كردن فعاليتهایي در قالب تمرین و تکليف ،موقعيتهاي یادگيري بيشتري را براي دانشآموزان ایجاد كند.
هدف از این نوع آموزش ،تقویت مهارتهاي خودآموزي و یادگيري مستقل در دانشآموزان است.این كتاب
به عنوان یک ابزار مناسب ،بهمنظور كنترل فرایند یادگيري دانشآموزان ،توسط معلمان نيز بهشمار ميآید.
.36قاسمي ،رضا .کتابکارامالیفارسیپایهنهم..قم :ابتکار دانش144 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786001112591
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،امالي فارسي ،آزمونها 
چکیده :اثر حاضر یک كتاب كمک آموزشي است كه در آن بهمنظور درستنویسي سعي شده است تا
ارزشيابي درس امال به دو شيوه « امالي تقریري» با هدف تقویت قدرت ذهن در تداعي شکل صحيح واژهها
و «فعاليت امالیي» با هدف تقویت درس امال و كسب خالقيت و فعال كردن دانشآموزان توضيح داده شود.
همچنين در كتاب نمونه آزمونهاي فعاليت امالي تقریري براي سنجش اندوختههاي دانشآموزان آورده
شده است.
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.37رجببلوكات ،نسرین /حيدري رزوه ،كبري /چيتساز ،محمدحسين .کتابکارفارسیهفتمپایهاول
هفتمدورهاولمتوسطه.تهران :باغ روشنان80 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786009269280 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،آزمونها ،آموزش زبان فارسي 
چکیده:دانشآموزان با مطالعه این كتاب ميتوانند تمام آموختههاي خود را مرور كنند و به نقاط قوت و
ضعف خود پي ببرند .به این منظور اشعار و نثرهاي كتاب درسي ارائه و براي معناي آنها جاي خالي در نظر
گرفته شده است .دانشهاي ادبي تحت عنوان «بيشتر بدانيم» بيان شده و پس از آن سؤاالت مربوط آورده
شده است .شایان ذكر است این نوع از تمرین منجر به یادگيري عميقتر مطالب ميشود.
.38عبادتي ،شهناز .بسته مدیریت كالسي :کتابکاروتمرینفارسیپایهنهم -دورهاولمتوسطه.
تهران :مرآت140 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007977040 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،تکاليف درسي 
چکیده:كتاب كار و تمرین ميدان اندیشه و عمل است و در طراحي آن به گونهاي عمل شده كه فعاليتها
در كنار تمرینها قرار گيرند .در كتابي كه پيش رو دارید ،مجموعه سؤالهایي در نظر گرفته شده است كه با
ساختارهاي گوناگون ،محتواي درس را براي دانشآموزان مرور و بازیابي ميكند .در حاشيههاي كتاب نيز
مطالبي براي اطالعات بيشتر گنجانده شده است.
.39گروه مؤلفان .گنجينه برتر :گنجینهبرتر 7فارسیپایههفتم .تبریز :عقيق برتر280 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786009591602 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،ادبيات فارسي ،آزمونها ،مواد درسي 
چکیده:در این كتاب ،پس از بيان مطالب كتاب درسي ،پرسشهایي به صورت طبقهبندي شده ارائه شدهاند
تا دانشآموزان بتوانند با حل آنها خود را براي شركت در آزمونهاي گوناگون آماده كنند .همچنين در
كتاب به منظور تقویت مهارت شعرخواني ،وزن عروضي هر شعر در كنار آن درج شده است.
.40گروه مؤلفان .گنجينه برتر :گنجینهبرتر 8فارسیپایههشتم .تبریز :عقيق برتر264 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786009591619 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،ادبيات فارسي ،آزمونها 
چکیده:در این كتاب ،با تکيه بر كتاب درسي فارسي پایه هشتم و در رویکردي تلفيقي ،دانشهاي زباني و
آرایهها به ترتيب از آسان به مشکل توضيح داده شده و سپس تعدادي تمرین و پرسش چهارگزینهاي به
منظور عمق بخشيدن به آموختهها ارائه شدهاند .مطالب كتاب به گونهاي تنظيم شدهاند كه مباحث كتاب
درسي را از زوایاي متفاوت ارزشيابي ميكنند.
 .41گروه مؤلفان .گنجينه برتر :گنجینه برتر  9فارسی پایه نهم .تبریز :عقيق برتر320 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786009591626 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،ادبيات فارسي ،مواد درسي ،آزمون 
چکیده:كتاب حاضر حاصل پرداختن نویسنده به دستور زبان فارسي و تمامي آرایههاي مطرح در كتاب
فارسي نهم است .در این كتاب تمرینهایي ارائه شدهاند كه حل آنها سبب تعميق و تثبيت آموختهها در
ذهن دانشآموزان ميشود.
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 .42مجيب ،فرشته .نحوه کاربردهای ادبیات کودک ونوجوان .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان100 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789643916114 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم 
کلماتکلیدی:ادبيات كودكان ،رشد دانش ،مهارتهاي مطالعه 
چکیده:در كتاب پيش رو با ترسيم یک زنجيره كاربردي ،نحوه كتابخوان كردن كودكان و نوجوانان و
چگونگي انتخاب كتابهاي مناسب براي هر یک توضيح داده شده است .همچنين در این كتاب پس از
بازگویي مراحل كتابخواني و روشهاي مطالعه ،رابطه بين كتابخواني و زندگي از ابعاد مختلف بررسي شده
است.
 .43تواناعلمي ،جعفر /باقري ،مصطفي .نکته به نکته .مشهد :فرشيم104 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786009595310
مخاطب :دانشآموز 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:نویسنده تالش كرده است با بيان مطالب دستور زبان فارسي و آرایههاي ادبي به زبان ساده و نيز
ارائه سؤاالت تشریحي و به دنبال آن سؤاالت تستي مناسب ،دانشآموزان را براي شركت در آزمونهاي نمونه
دولتي و تيزهوشان آماده سازد.
 .44مهرباني ،فاطمه .نگاه ثمین ادبی .نجف آباد :مهر زهرا(س)192 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007177785
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي ،مواد درسي 
چکیده:در كتاب حاضر با بهرهمندي از روش رمزگرداني تصویري ،فرایند یاددهي ـــ یادگيري كتاب درسي
بهتر صورت ميپذیرد .هدف از این آموزش باال بردن دقت دیداري و نوشتاري در دانشآموز ،ایجاد
اعتمادبهنفس و آشنایي با عناصر زیبایي سخن است .همچنين در این نوع از آموزش یادگيري بيشتر از
طریق هوش مکاني رخ ميدهد.
.45پارسازاده ،محمدعيسي /قدسي ،محدثه /اقبالي ،كبري /هاشمي زاوه ،معصومه /طاهرنيا ،نرگس .نگاهی
ژرف به ساختار فارسی هشتم .مشهد :آفرنگ شرق144 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007573174
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،ادبيات فارسي ،آزمونها 
چکیده:در این كتاب با تکيه بر رویکرد تحليل ساختاري ،همه مباحث مرتبط با كتاب فارسي ارائه شده،
سپس نمونه سؤاالتي در حوزههاي معناي واژگان ،امالي واژگان ،نکات زباني و ادبي ،معناي شعر و نثر ،درک
و دریافت ،معناگرایي و تاریخ ادبيات آورده ميشود .با پاسخگویي به این سؤاالت دانشآموزان آماده ورود به
آزمونهاي تيزهوشان خواهند شد.
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.46رئيسي دهکردي ،فریدون /قاسمي ،رضا .همگامباادبیّاتوعلومادبی .قم :ابتکار دانش،1394 ،
192ص .وزیري .شابک 9786001114076 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي ،تمرینها 
چکیده :كتاب حاضر با توجه به روش آموزشي « گروهمحور» درصدد است با ارائه مثالهایي در قالب
سؤاالت تکميلي ،صحيح ــ غلط و چهارگزینهاي به آموزش مفاهيم دستور زبان فارسي و دانشهاي ادبي با
هدف ارتقاي مهارتهاي زباني بپردازد .بيان نکات كليدي هر مبحث و نيز ارائه تمرینها موجب پایدار
ساختن مفاهيم در ذهن مخاطبان ميشود.
.47سيگارودي ،فاطمه .همگامباقرآندرادبیاتفارسی .كرج :چکامهي باران94 ،1394 ،ص .وزیري.
شابک 9786008026105 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،كتابهاي آسماني ،راهنماي آموزشي 
چکیده:نویسنده در این كتاب تالش دارد تمام مباحث درس ادبيات فارسي را با توجه به تطابق موضوعي
آنها با آیات قرآن ،به دانشآموزان بياموزد .در این نوع آموزش ،دانشآموز با اصول ،مهارتها و مسير درست
زندگي ،بر اساس دین اسالم آشنا ميشود.

.48دربندي ،سيدمحمدرضا .آغازوانجامهستیوراهبریانسان؛رویکردینویندرطرحمباحث
اعتقادی.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي288 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789644763656 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:نظامهاي مذهبي ،اسالم ،قرآن 
چکیده :ادیان الهي در اولين پيامهاي خود به موضوع آغاز و انجام هستي و راه هدایت انسانها تأكيد
داشتهاند و سخن مشترک همه آنها ،اعتقاد به وجود خداي یگانه ،پيروي از پيامبران و یادآوري معاد بوده
است .در این كتاب سعي شده مباحث و مطالب به جاي اینکه به صورت مقایسهاي یا تطبيقي ميان ادیان
بيان شود ،به روش علمي و منطقي ارائه گردد .مطالب با محوریت معرفي دیدگاههاي اسالم در باب
پرسشهاي پربسامد تدوین شده است.
.49اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :آفتابکرامت .تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت70 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489724 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،اخالق اسالمي 
چکیده:براي ساختن جامعهاي نمونه و تربيت انسانهاي كامل و سالم ،اصول و روشهایي الزم است كه
انسان در سایه آنها بتواند به دور از هرگونه انحراف ،مسير سعادت را بپيماید .بيتردید چنين روشهایي را
ميتوان در زندگي ،رفتار و گفتار ائمه معصومين(ع) بهدست آورد .این نوشتار به بررسي سيره تربيتي امام
حسن مجتبي(ع)مي پردازد.
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.50ميرجليلي ،عليمحمد .اسرارتربیتینمازازدیدگاهقرآنواحادیث .قم :جمال152 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9789642024681 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اسالم ،تعليم و تربيت ،آموزش اخالق 
چکیده:انسان به عنوان موجودي اجتماعي فطرت الهي دارد و ميتواند با خداي خود ارتباط برقرار كند.
یکي از راههاي ارتباطي در دین اسالم ،اقامه نماز است .در این مطالعه آثار تربيتي نماز بررسي شده و هر یک
از آثار آن به تفکيک موضوع به بحث گذاشته شده است .ایجاد حالت خلوص ،ایجاد روحيه صبر ،آشکار شدن
توحيد و پرورش روحيه برخورد نيکو با مردم ،نمونهاي از این آثار است .همچنين آثار تربيتي نماز جماعت به
طور مجزا بيان شده است.
 .51ایرواني ،جواد .سلسله مباحث اقتصاد در سبک زندگي اسالمي :اسالم چه مصارفی را نادرست
میداند؟.مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوي60 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک 9786007044100 :

مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،اقتصاد ،اخالق اسالمي 
چکیده:نویسنده در این كتاب بر مبناي جهانبيني توحيدي ،آسيبها و محدودیتهاي مصرف از نگاه قرآن
كریم و روایات را بررسي ميكند .اسراف و زیادهروي یکي از آسيبهاي مهم مصرف است كه پيامدهاي آن از
بُعد اخالقي ،ارزشي و اقتصادي در كتاب مورد مطالعه قرار ميگيرد.
.52ایرواني ،جواد .سلسله مباحث اقتصاد در سبک زندگي اسالمي :اسالمدربارهفقروثروتچهمی
گوید؟.مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوي72 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک 9786007044056 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:فقر اقتصادي ،اخالق اسالمي 
چکیده :ثروتاندوزي و فقر دو پدیده نامطلوب اقتصادي است كه آثار زیانبار بيشماري در تکوین
شخصيت ،روان و اخالق انساني و نيز در فرهنگ عمومي جامعه بر جاي مينهد .آموزههاي اسالمي با نگاهي
واقعبينانه ،پيامدهاي ناگوار فقر و تکاثر را باز نمودهاند و راههاي مبارزه با آن را در قالب قوانين الزامآور و
سياستهاي تشویقي ارائه كردهاند .این اثر نگاهي است به این آموزهها و بررسي شيوههاي مقابله فرهنگي با
تکاثر و فقر.
.53اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :اسوهنیایش .تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت74 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489748 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم ،
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،تعليم و تربيت 
چکیده:یکي از شيوههاي تربيتي دین اسالم شناخت ائمه معصومين(ع) از ابعاد سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي
و عقيدتي است كه در سازندگي و رشد روحي انسانها نقش مهمي دارد .در این راستا و در این مطالعه،
ضمن بررسي دوران زندگي امام سجاد(ع) ،سلسله برنامههاي ارشادي و تربيتي ایشان معرفي و به اختصار
درباره هر یک توضيح داده شده است.
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.54ایرواني ،جواد .سلسله مباحث اقتصاد در سبک زندگي اسالمي :الگویمادرمصرفصحیحچیست؟.
مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوي168 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک 9786007044094 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:اسراف ،اقتصاد ،زندگي اسالمي 
چکیده:سبک زندگي بازتابي از فرهنگ جامعه است كه در صورت سازگاري با آموزههاي وحياني و خرد
انساني ،سعادت مادي و معنوي را به ارمغان ميآورد .نوشتار حاضر ،بخشي از سلسله مباحث اقتصاد در اسالم
است كه با استناد به آیات و روایات به تبيين آموزههاي دیني درباره الگوي مصرف در عرصههاي مختلف
زندگي ميپردازد.
.55اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :امامرئوف.تهران :مؤسسه فرهنگي منادي
تربيت60 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489786 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:امامان ،سرگذشتنامهها ،فرهنگ اسالمي 
چکیده:یکي از راههاي خداشناسي ،شناخت سيره ائمه معصومين(ع) است كه جلوهاي خدایي دارند .این اثر
به بازنمایي زندگينامه و سيره امام رضا(ع) ميپردازد تا با الگوگيري از آن حضرت راه حصول به تربيت الهي
فراهم شود.
 .56رحيمي ،عباس .امت واحده اختالف چرا؟ .قم :جمال88 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک:
 9789642024308
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:قرآن ،اسالم ،مسلمانان 
چکیده:قرآن مسلمانان را به وحدت دعوت ميكند و به دوري از تفرقه و جدایي فراميخواند .در این جستار
موضوع وحدت ميان مسلمانان ،اهميت و ضرورت آن با توجه به وضعيت سياسي اجتماعي عصر حاضر و با
رویکردي تحليلي به تاریخ اسالم بررسي و تبيين شده است .نگارنده در خالل مباحث براي مستند كردن
مطالب از آیات قرآن ،سخنان پيامبر گرامي اسالم(ص) ،سخنان اهل بيت(ع) و بنيانگذران انقالب اسالمي
عصر حاضر شواهدي همراه با تحليل و توضيح آورده است.
.57زورق ،محمدحسن .انتظارتاریخ .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي136 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789644763625
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تاریخ اسالم ،فرق اسالمي ،والیت ،مهدویت 
چکیده:نوشتار پيش رو درصدد است ریشه تضادهاي اجتماعي در ميان مسلمانان را از نظر تاریخي ردیابي
كند .نگارنده با بررسي سير تحوالت دنياي اسالم از زمان بعثت پيامبر اكرم(ص) تا والیت امامان شيعه و
جانشينان ایشان در دورههاي گوناگون سعي در شناسایي ریشههاي مشترک تاریخي براي شناخت بهتر
هویت اسالمي و دیني و رسيدن به وحدت بيشتر داشته است.
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اندیشههایاستادمطهری(جلداول)؛تکاملاجتماعیانساندر

.58حسيني مؤمنزاده ،سيدامراهلل.
تاریخ .قم :مركز بينالمللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)584 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9789641953487
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:جهانبيني ،جامعهشناسي ،اجتماعي ،اسالم 
چکیده:تکامل اجتماعي انسان در مقابل تکامل طبيعي و زیستي قرار دارد .این تکامل به دست و اختيار
خود انسان شکل ميگيرد و انسان ميتواند آن را دوره به دوره از طریق تعليم و تعلم به دیگران منتقل كند.
این كتاب آرا و اندیشههاي استاد مطهري از رویکرد جامعهشناسي و دیني در مباحث انسان ،جامعه ،تاریخ و
در مجموع آنها تکامل اجتماعي انسان در تاریخ است.
اندیشههای استاد مطهری (جلد دوم)؛ دینشناسی .قم :مركز

 .59حسيني مؤمنزاده ،سيدامراهلل.
بينالمللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)480 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789641953494 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اسالم ،فلسفه دین ،جهانبيني 
چکیده:این كتاب مشتمل بر آرا و اندیشههاي شهيد مطهري درباره دین و فلسفه و آینده دین و نيز ترسيم
عقالني از دین است .همچنين ،آراي ایشان در مباحث ایدئولوژیک ،درخصوص عناصر مکتب یعني
شناختشناسي ،جهانبيني و ایدئولوژي ،آمده و مشخصات و ویژگيهاي اسالم از این سه منظر بيان شده
است.
اندیشههای استاد مطهری (جلد سوم)؛ اصول عقاید .قم :مركز

 .60حسيني مؤمنزاده ،سيدامراهلل.
بينالمللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)1040 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789641952787 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:اسالم ،علم كالم ،اعتقادات مذهبي 
چکیده:از نظر اسالم ،آنچه در قلمرو ایمان است ،آموختنش به همه افراد به صورت فرد به فرد واجب عيني
است و به یقين باید جزو قلمرو آموزش و تعليم و تفکر منطقي قرار گيرد .بر همين اساس ،اصول دین یک
امر تحقيقي است نه تقليدي .این كتاب آرا و اندیشههاي استاد شهيد مرتضي مطهري درباره كسب شناخت
و معرفت درباره موضوع قدیمي علم كالم ،یعني اصول دین و عقاید ،به معناي خاص خود و مسائل مربوط به
هر یک از آنها را دربرميگيرد.
 .61رشيدپور ،عبدالمجيد .انسان و تعالی روح .تهران :انجمن اوليا و مربيان364 ،1393 ،ص .وزیري.
شابک 9789644512902 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:قرآن ،رشد شخصيت ،خودآگاهي 
چکیده:روح انسان همانند دریاي بزرگي با امواج متالطم است و شرط حصول آرامش در زندگي ،مداومت
بر توجه و شناخت حقيقت است .مفهوم محوري كتاب پيش رو چگونگي كسب آرامش ،شناخت خود و
چگونگي برخورد با مشکالت گوناگون و بردباري در صحنههاي مختلف زندگي است .مطالب كتاب با
بهرهگيري از تعاليم دین اسالم و آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) نگارش یافته است.
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 .62نصري ،عبداهلل .انکار قرآن .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي572 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789644763526
مخاطب :معلم ،سایر كارشناسان 
کلماتکلیدی:وحي ،علوم قرآني ،اسالم 
چکیده:در طول تاریخ تفکر اسالمي ،وحي به عنوان دریافت پيام از سوي خدا مطرح بوده و پيغمبر پيام
الهي را با همان مضمون و كالمي كه از خداوند دریافت ميكرده ،به دیگران ميرسانده است .برخي دیگر
معتقدند كه پيامبر فقط دریافتكننده وحي نبوده ،بلکه نقش توليدكنندگي در وحي داشته است .نویسنده
در این كتاب نظریه دوم را تجزیه و تحليل كرده و با زباني ساده و بيپيرایه ،اما مستدل به نقد این نظریه
كوشيده است.
 .63احمدنژاد ،امير .بررسی روش تفسیری راغب اصفهانی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1394 ،
150ص .وزیري .شابک 9786002981158 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،علوم قرآني 
چکیده:نوشتار پيشرو گام كوچکي در راه معرفي روش تفسيري راغب اصفهاني است .این تحقيق با هدف
شناساندن تفسير راغب و تبيين اهداف آن و نيز آشنا شدن با كيفيت نگاه مفسران گذشته به علم تفسير
نگاشته شده است .همچنين در بخش آغازین كتاب ابعاد شخصيتي و مذهبي راغب با تکيه بر آثارش بررسي
شده است.
.64اسکندر جعفرزاده ،فریبا .بررسیوتبیینآیاتاعتقادیدرروایاتاصولکافی .تبریز :هنر اول،
340 ،1394ص .وزیري .شابک 9786007460047 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اسالم ،امامان ،تعليمات دیني 
چکیده:این اثر شرح بخشهایي از كتاب «اصول كافي» است كه محمدبنیعقوب كليني برمبناي مباحث
اعتقادي به قلم نثر درآورده و هدف از این مطالعه ،بيان جایگاه عقل در شناخت مباني اعتقادي با توجه به
بيانات معصومين(ع) ،كسب معرفت حقيقي به توحيد ،اثبات استمرار وجود معصوم در ميان انسانها بهعنوان
حجت ظاهري براي هدایت انسان و اثبات مقام امامت است.
.65مکارم شيرازي ،ناصر .برگزیدهپیامقرآنروشیتازهدرتفسیرموضوعیقرآنمجید:جلد.1قم:
امام علي بن ابيطالب(ع)632 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789645332103 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،خدا شناسي ،توحيد 
چکیده:در تفسير موضوعي ،آیات متعددي كه درباره یک موضوع در قرآن مجيد در حوادث و فرصتهاي
گوناگون آمده است ،جمعآوري و جمعبندي ميشود و از مجموع آنها ،نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد
آن روشن ميشود .در این كتاب ،بهطور ویژه مبحث توحيد و خداشناسي بررسي شده است .بر این اساس،
ابتدا آیات مربوطه معرفي و سپس ترجمه آنها ارائه ميشوند .در پایان نيز تفسير و جمعبندي آیات آورده
ميشود.
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.66روحافزا ،سعيد .بوي گلمحمدي :بهسویاو .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
102ص .وزیري .شابک 9789643919979 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:تعليمات دیني 
چکیده:این كتاب با بهرهمندي از آیات قرآن كریم و با توجه ویژه به زندگي پيامبران الهي ( ابراهيم(ع)،
موسي(ع) و  )...و نيز سود جستن از قصههاي قرآني ،به توضيح یکي از اصول دین ،یعني معاد و مبحث
آفرینش و زندگي پس از مرگ ميپردازد.
.67سليماني ،نقي .پیامبر.تهران :بهنشر240 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789640221068 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:پيامبران ،زندگينامهها ،رمان 
چکیده :دربارۀ زندگي پيامبر اسالم بسيار گفتهاندو بسيار خواندهایم .كتاب حاضر نيز به روایتي دیگر از
زندگي پيامبر پرداخته است .در این جلد ،دورۀ ميانسالي زندگي حضرت محمدبه صورت رماني بلند و با
بياني متناسب با زبان جوانان شرح داده شده است .محتواي نوشتههاي این كتاب بر اساس آیات قرآن و با
استفاده از نهجالبالغه ،كتابها و روایتهاي معتبر ،مستند سازي شده اند و نویسنده براي هر حکایت و
ماجرایي كه در كتاب آورده ،سند معتبر تاریخي نيز ذكر كرده است .عالوه بر داستان ،در جاي جاي كتاب
توضيحات مفصلي نيز دربارۀ شرایط آن دوره و آداب و رسوم آن زمان به خواننده داده شده است.
.68اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :پیشوایاندیشه.تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت74 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489762 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،اخالق اسالمي 
چکیده:امروزه هدایت و تربيت انسانها بيش از گذشته مورد توجه اندیشمندان جامعه قرار دارد .بيشک
اسالمشناسي و به تبع آن شناخت سيره رفتاري ائمه معصومين(ع) ميتواند بهترین نسخه شفابخش در نشر
و حفظ تربيت دیني باشد .در این كتاب با بررسي دوران زندگي امام صادق(ع) ،با شيوههاي رفتاري ایشان با
مردم و دستورالعملهاي آن حضرت در برخورد با قشرهاي مختلف به ویژه جوانان آشنا ميشویم.
 .69اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :پیک امین .تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت88 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489694 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:پيامبران ،اسالم ،فرهنگ اسالمي 
چکیده :شناخت ائمه معصومين(ع) نقش مهمي را در ایجاد اعتقاد و محبت و در پي آن اطاعت هرچه
بيشتر از والیت ایفا ميكند .این شناخت از راههاي گوناگون حاصل ميشود .در این كتاب با ارائه زندگينامه
و سيره عملي و اخالقي پيامبر اكرم(ص) راه تحصيل این شناخت براي دانشآموزان فراهم آمده است.
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جامعهشناسی انقالب پیروز امام حسین(ع) .قم :بخشایش68 ،1393 ،ص.

 .70زند وكيلي ،مهدي.
وزیري .شابک 9789641822288 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:امامان ،اصحاب ائمه 
چکیده:حركت انقالبي امام حسين(ع)كه از مدینه آغاز و به كربال ختم شد حدود ده ماه طول كشيد .این
واقعه ،وارث تمام پيامبران الهي و توحيدي و امامان است كه عالوه بر اینکه اسالم را از نابودي و مسخ نجات
داد به بشریت آموخت در برابر ظلم ایستادگي كنند .این اثر معنوي مرور مختصر دارد به موقعيت جغرافيایي
كربال و اوضاع جهان اسالم در آن موقع .همچنين با اشاره به مفهوم امام ،اسالم و معرفي اصحاب امام
حسين(ع) وقایع قبل و بعد از عاشورا را به تصویر ميكشد.
.71ملکي سهلآباد ،كبري .جایگاهفردیواجتماعیحیادراسالموادیاندیگر .ري :بيکران دانش،
126 ،1394ص .وزیري .شابک 9786009606023 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اخالق اسالمي ،حجاب 
چکیده :از نظر رهبران اسالم ،بيشتر بدبختيهاي جامعه بشري محصول لغزشهایي است كه به خاطر
سركوب نيروهاي نامرئي؛ چون شرم و عفت پيش ميآیند .در این اثر با تکيه بر فطريبودن حيا به گستره آن
در ادیان پرداخته و ابعاد و مراتب و مرزهاي آن بازكاوي شده است .آثار فردي و اجتماعي عفت بيان و تاثير
آن در پوشش زنان ،نگاه مردان و عرصه فرهنگي بررسي شده است.
چرانمازمیخوانیم؟.قم :زائر72 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک 9789641803799 :

.72محدثي ،جواد.
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اعتقادات مذهبي ،عبادت ،كودک و نوجوان 
چکیده:توفيق بندگي و ارتباط با خدا با عبادت آگاهانه استمرار ميیابد .نتایج این عبادت پایههاي دیني و
اعتقادي انسان را محکمتر ميكند و او را به سوي روح زندگي سوق ميدهد .این كتاب مجموعهاي از قطعات
ادبي ،شعر و نثر روان است كه به جایگاه نماز و فلسفه آن و ادب و آداب بندگي ميپردازد.
 .73علياننژادي دامغاني ،ابوالقاسم .چهل حدیث اخالقی برگرفته از اصول کافی .قم :امام علي بن
ابيطالب(ع)208 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789645331861 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:احادیث ،فضایل اخالقي ،رذایل اخالقي 
چکیده:اصول كافي شامل مباحث اخالقي ارزندهاي است و از مهمترین منابع حدیثي و جزو كتب اربعه
محسوب ميشود .اثر حاضر درسگفتارهایي از جلسات سخنراني آیتاله مکارم شيرازي در شرح و تفسير
چهل روایت از این كتاب است كه با شواهدي از آیات و احادیث ائمه مستند شده است.
 .74رضایي ،محمدمهدي .چهل حدیث عالمه شهید آیتاهلل مرتضی مطهری؛ شرح  40روایت
اعتقادی،اخالقیواجتماعی.قم :جمال288 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789642023929 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:احادیث ،اسالم ،قرآن 
چکیده:بيشک روایات و سخنان ائمه اطهار(ع) در آثار شهيد مطهري بسامد باالیي دارد و كمتر بحثي
ميتوان یافت كه در آن از احادیث استفاده نشده باشد .در این كتاب از مجموع روایاتي كه استاد مطهري در
كالم خود به صورت مستقل یا به مناسبت به آنها اشاره كرده است ،چهل روایت اعتقادي ،اخالقي و اجتماعي
همراه با مطالب مربوط به آنها از ميان آثار پراكنده ایشان گردآوري ،تلخيص و بازنویسي گردیده است.
توضيحات مربوط به منابع آیات و نقلقولها در پينوشتها و پاورقيهاي كتاب درج گردیده است.
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.75سوزنچي ،حسين .حجاب در آیات و روایات:نقدیبرکتابحجابشرعیدرعصرپیامبر(ص).
تهران :بسيج دانشجویي دانشگاه امام صادق(ع)88 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786007850152 :
مخاطب :معلم کلماتکلیدی :اعتقادات مذهبي ،فرهنگ اسالمي ،زنان
چکیده :این كتاب نقدي است بر كتاب «حجاب شرعي در عصر پيامبر» نوشته امير تركاشوند .كتاب
تركاشوند عليه حجاب شرعي نوشته و سعي شده است تا به شيوهاي جدید به جاي نقد و مقابله با تعاليم
اسالم ،بحث حجاب وارونه جلوه داده شود .در این كتاب با آوردن نمونههایي از ادعاها و استداللهاي آن
كتاب ،جایگاه حجاب در اسالم تبيين و بياساس بودن شبهات مطرح در آن كتاب اثبات شده است.
 .75علياننژادي دامغاني ،ابوالقاسم .حسن خلق .قم :امام علي بن ابيطالب(ع)216 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9789645332172 :
مخاطب :معلم کلماتکلیدی:آموزش اخالق ،احادیث 
چکیده:اهميت رعایت مباني اخالق در تمامي شئون جامعه از آنجا مشهود است كه در آیات قرآن و روایات
اسالمي بسيار از معاشرت خوب با مردم سخن گفته شده است .این جستار تحقيق و بازنگري درسگفتارهاي
آیتاهلل مکارم شيرازي درباره نقش رفتار نيکو در زندگي انسان است كه ثمرات مادي و معنوي آن با ذكر
احادیث و منابع ذكر شده است .همچنين به آثار مخرب بداخالقي هم پرداخته شده است.
.76والیتي ،علي اكبر .آفتاب عصمت :حضرتفاطمهزهرا(س).تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير،1394 ،
288ص .جيبي .شابک 9789643036218 :
مخاطب :معلم کلماتکلیدی:امامان ،احادیث ،زنان ،فرهنگ اسالمي 
چکیده :نویسنده كتاب درصدد است با تکيه بر منابع تاریخي و حدیثي كهن و آثار تحقيقي به بازگویي شرح
حال و بازشناسي شخصيت و خصایص حضرت زهرا(س) بپردازد .همچنين ،در این مطالعه ،تفکر فني حضور زن
در جامعه بررسي و شيوه حضور زنان در جامعه بهصورت مؤثر و پویا و مطابق با قوانين اسالمي تحليل ميشود.
حکایتنامه پیامبر .قم :جمال938 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:

 .77حيدريابهري ،غالمرضا.
 9789642024933
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:اسالم ،پيامبران ،ادبيات دیني 
چکیده:این كتاب شامل بيش از  850حکایت در  162موضوع از دوران زندگي پيامبر گرامي اسالم است .بيشتر
حکایتها از كتاب «بحاراالنوار» انتخاب شده است .مخاطب با مطالعه این حکایات ،نهتنها با سيره حضرت محمد(ص)
آشنا ميشود ،بلکه سبک و شيوه زندگي تعاليبخش و درک عملي اصول اخالقي را نيز خواهد آموخت.
 .78رمضاني ،عباس .حیا از منظر قرآن و حدیث .تهران :كتاب تارا80 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
9786007606186
مخاطب :معلم کلماتکلیدی:رفتار اجتماعي ،اخالق اسالمي 
چکیده :كتاب حاضر بر اساس آیات ،احادیث و روایات بر پایه فطرت انسان و با تأملي ویژه در موضوع
خودشناسي و خداشناسي به بحث درباره یکي از زیباترین صفات وجودي انسان« ،حيا» ميپردازد.بحث درباره
انواع حيا ،موانع حيا و پيامدهاي بيحيایي موجب خواهد شد تا مخاطبان نهتنها به تأثيرگذاري این موضوع در
زندگي پي ببرند ،بلکه به تنظيم رفتار و اعمال خود نيز بپردازند و زمينههاي ایجاد حيا را در خود تقویت كنند.
خیرالعمل :پاسخ به 20پرسش در باره نماز جهت مربیان ،والدین و
حیعلی 
 .79یوسفيان ،محمد .
نوجوانانباروشتمثیلوتشبیه.قم :هماي غدیر72 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789648493764 :
مخاطب :دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:اسالم ،اعتقادات مذهبي ،عبادت 
چکیده :نویسنده كوشيده است با بهرهگرفتن از صنعت تشبيه و تمثيل به برخي از پرسشهاي مطرح
درخصوص نماز ،فواید ،علت و آداب آن پاسخ دهد .نماز با ایجاد رابطه عاطفي ،انسانها را به یکدیگر نزدیک
ميكند و اتحاد اسالمي را شکل ميدهد.
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خانههای آسمانی .قم :ایده گستر96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:

 .80كریمشاهي بيدگلي ،حسين.
 9789642696666
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:جدولها ،سرگرميها 
چکیده:یکي از كارهایي كه افراد در ساعات استراحت و اوقات فراغت با عالقه به آن ميپردازند ،جدول حل
كردن است .این كتاب بر آن است كه مفاهيم دیني و مذهبي را در قالب سرگرمي و جدول به خوانندگان
ارائه دهد تا ماندگاري بيشتري ایجاد نماید.
.81اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :خسروخوبان .تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت40 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489823 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:اعتقادات مذهبي ،سرگذشتنامهها ،امام زمان (عج) 
چکیده:از امتيازاتِ بزرگِ تشيعِ در انتظار مصلح جهاني این است كه آینده روشن و اميدبخشي را چشم به
راه است كه توسط عدلگستر جهان ایجاد خواهد شد .این كتاب مطالعهاي است درباره زندگي حضرت
مهدي (عج) كه یک الگوي كامل قرآني براي هدایت انسان به منظور رسيدن به تکامل است .شایان ذكر
است ،در كتاب به اختصار به معجزات و كرامات آن حضرت نيز اشاره شده است.
.82دینپرور ،سيدجمالالدین .دانشنامهنهجالبالغه(جلداول).تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،
504 ،1394ص .وزیري .شابک 9789640808757 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:فرهنگ اسالمي ،راهنماي آموزشي ،دانشنامه 
چکیده:كتاب با نگاهي جامع و با استناد به قرآن كریم به شرح مفاهيم و مضامين خطبهها ،نامهها و كلمات
قصار حضرت علي(ع) در كتاب«نهجالبالغه» پرداخته است .این مضامين موضوعات دیني ،علمي ،فرهنگي،
تعليم و تربيت ،اخالق ،سياست و ...را در بر گرفته و براساس مدخلهاي مستقل تدوین شده است .این
دانشنامه براي استفاده بهتر نسل جوان ،بهعنوان مخاطبان اصلي و براساس جدیدترین استانداردهاي
دانشنامهنویسي تنظيم شده است.
.83دینپرور ،سيدجمالالدین .دانشنامهنهجالبالغه(جلددوم).تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،
918 ،1394ص .وزیري .شابک 9789640808764 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،امامان ،اخالق اسالمي 
چکیده:در دانشنامهاي كه مطالعه ميكنيد ،مفاهيم مطرح در نهجالبالغه سيدرضي با توضيحات تکميلي
(شناخت دین ،اقسام ظلم ،راههاي عبرتپذیري ،فقر ،فطرت و )...ارائه شده است .كتاب ،عالمان بزرگي كه در
نشر و تدوین نهجالبالغه شركت داشتهاند و نيز صحابي خاص امام علي(ع) را معرفي كرده است .همچنين
متن نامههاي  1تا  79نهجالبالغه بههمراه شرح موضوعي آنها در كتاب درج شده است.
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.84گروه تدوین متون آموزشي ترجمه و مفاهيم صحيفه سجادیه /محمدي ،حميد /امينایي ،سعيد /هاشمي،
رسول /صادقي و جمعي از پژوهشگران حوزه و دانشگاه .مجموعه آموزش ترجمه و معارف صحيفه سجادیه:
درسنامه صحیفه سجادیه جلد اول .تهران :دارالعلم232 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9789642042920
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:امامان ،فرهنگ اسالمي ،كتب مذهبي 
چکیده:راهنماي آموزشي حاضر دربردارندۀ درسنامههایي از كتاب «صحيفه سجادیه» امامسجاد(ع) است
كه براساس آن ،مخاطبان ضمن آشنایي با معارف عرفاني ،اخالقي و اجتماعي آن كتاب ،ميتوانند با تدبر و
اندیشه در مضامين باالي آن سطح معرفت دیني خود را افزایش دهند .همچنين در هر درس در بخشي با
عنوان «اشارت و هدایت» داستاني از كتابهاي معتبر نقل شده است كه ميتواند به ملموستر شدن بحث
مطرح شده كمک كند.
 .85گروه تدوین متون آموزش ترجمه و مفاهيم نهجالبالغه /امننژاد ،حميد /نظري ،محمد /عليقلي،
محمدمهدي /اسدزاده ،عطااهلل .مجموعه آموزش ترجمه و مفاهيم نهج البالغه؛ سطح متوسطه :درسنامه
نهجالبالغهجلددوم(خطبهها).تهران :دارالعلم200 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786009413423 :

مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی:امامان ،خطبه 
چکیده :این درسنامه با هدف تسهيل امر یادگيري ،معرفتافزایي ،پاسخ به نيازهاي بينشي و انگيزشي
مخاطبان در فهم خطبههاي امام علي(ع) تدوین شده است .چينش درسها به گونهاي است كه مباحث
اخالقي ،رفتاري ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي مؤثر در تکامل فردي و اجتماعي را در بر ميگيرد .نهجآموز
به تدریج روانخواني ،ترجمه متن و درک مفاهيم و معاني واژگان را ميآموزد و مهارت مطالعه در موضوعات
نهجالبالغه و شرح و ترجمه خطبهها را كسب ميكند.
 .86اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :دریای جود .تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت50 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489793 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم ،دهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،فرهنگ اسالمي 
چکیده:امام جواد(ع) ،به عنوان امام و جانشين رسول خدا(ص) ،نسبتها و ارزشهاي ناب الهي را در طول
حيات خویش برپا و احيا كرد تا روشنيبخش راه زندگي بشر باشد .در این كتاب ،با نگاهي اجمالي به زندگي
امام جواد(ع) ،سيره و راه و روش عملي آن حضرت در رسيدن به سبک زندگي اسالمي تبيين شده است.
 .87زارعي ،رضا .دعا از منظر قرآن و حدیث .تهران :كتاب تارا120 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786007606285
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،مناجات ،امامان ،اسالم 
چکیده:مبحث دعا و نقش و اهميت آن در رابطه انسان با خدا ،با استناد به آیات قرآن و احادیث ائمه
معصومين(ع) ارائه شده است .با این مطالعه گوشهاي از راه و رسم دینداري و نيز مراحل رسيدن به تکامل
بازگو ميشود .همچنين اميد داشتن به خدا ،استمرار و كثرت در دعا از شرایط استجابت آن معرفي شده و
درباره هریک به اختصار توضيح داده ميشود.
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.88بشير ،حسن .دعوتاسالمی؛مفاهیمبنیادینفرهنگاسالمی .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي،
424 ،1393ص .وزیري .شابک 9789644763311 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تبليغات مذهبي ،اسالم ،آزاديهاي سياسي 
چکیده:بررسي سازوكار دعوت اسالمي و دیني یک مطالعه بينرشتهاي را طلب ميكند و این نوع مطالعه از
جمله مشکلترین رویکردهاي كنوني در حوزههاي علم است .در این كتاب جنبههاي گوناگون و تعاریف و
راههاي تبليغات اسالمي و دعوت دیني با نگاه همهجانبه به علوم انساني و ارتباطات بررسي و تشریح شده
است .نگارنده در موارد لزوم ،مطالب را با آیات قرآن مستند كرده است.
راهبردهایمدیریتدرنظاماسالمی؛عهدنامهامیرالمومنینعلی(ع)بهمالک

.89انواري ،حسين.
اشتر.تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير312 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789640018231 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:حکومت اسالمي ،سياست ،امامان 
چکیده:این كتاب نگاهي تحليلي است به عهدنامه اميرالمؤمنين(ع) به مالک اشتر نخعي .این عهدنامه در
واقع سخنان امام به كارگزاران و كاركنان و وصایاي آن حضرت به خویشاوندان و یاران در باب سياستآموزي
و تدبير حکومت و حاكميت است .در كتاب آشکار ميشود كه سبک مدیریت اسالمي استحکام تلفيق
سياست با دیانت است و چنين نگرشي ميتواند موجب رشد مجموع نظامهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي،
تربيتي ــ اخالقي و سياسي جامعه انساني شود.
جوانان(پسران)؛مطابقبافتاوایآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی.

.90مکارم ،مسعود .رسالهاحکام
قم :امام علي بن ابيطالب(ع)176 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789645330581 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:اسالم ،اعتقادات مذهبي ،احکام شرعي 
چکیده:دستورات و تکاليف عملي و درک احکام اسالم از منابع دیني سبب هدایت و ارشاد انسانها به
سعادت ابدي ميشود .این كتاب شامل گزیدهاي از احکام شرعي در موضوعات مختلف بر طبق فتاواي
آیتاهلل العظمي مکارم شيرازي است كه براي مطالعه پسران جوان و نوجوان آماده شده است.
احکامجوانان(دختران)؛مطابقبافتاوایآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی.

.91مکارم ،مسعود .رساله
قم :امام علي بن ابيطالب(ع)184 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789645330574 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:فقه ،ادبيات نوجوانان ،احکام شرعي 
چکیده:به منظور رفع نياز جوانان و پاسخ به سؤالهاي آنها در زمينه احکام ،این رساله زیر نظر و طبق
فتاواي آیتاهلل مکارم شيرازي تدوین شده است .احکام واجب ،حرام و غير آن به زباني ساده و دور از
اصطالحات دشوار فقهي ذكر شده است .گفتني است رساله حاضر شامل تمام مسائل احکام نيست بلکه
قسمتهایي از احکام شرعي مورد نياز دختران نوجوان وجوان را تأمين ميكند.
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اهلل
 .92محمدقاسمي ،حميد .رویارویی صحنهها و چهرهها در تاریخ اسالم عصر رسول خدا صلی 
وسلم.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي560 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9789644763366 :
آله 
و 
علیه 

مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تاریخ اسالم ،قرآن ،پيامبران 
چکیده :در تاریخ اسالم شاهد صحنههاي مختلفي از رویارویي هدایت و ضاللت ،عزت و ذلت ،وحدت و
تفرقه و حق و باطل بودهایم .در این اثر تالش گردیده تا با مطالعه دقيق تاریخ بيست و سه ساله رسالت
پيامبر اكرم(ص) ،نمونههایي از مواجهه چهرهها در آن دوران سرنوشتساز گردآوري و تدوین گردد و هر یک
از موقعيتها بررسي شود.
.93شيرازي ،مکارم .زندرتفسیرنمونه .قم :امام علي بن ابيطالب(ع)712 ،1393 ،ص .وزیري .شابک:
 9789645331878
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اسالم ،تفسير قرآن ،زنان 
چکیده:محتواي این كتاب به صورت تفسير موضوعي ـــ ترتيبي تنظيم شده است .به این صورت كه موضوع زن و
جایگاه او در اسالم در «تفسير نمونه» ،اثر آیتاهلل مکارم شيرازي جستوجو شده و سپس در هفت موضوع با زیر
موضوعاتش به ترتيب سورههاي قرآن مرتب شده است .تالش صورت گرفته در كتاب بر آن بوده است كه همه آیات
مربوط به زنان به همراه نکتههاي خاص آنان در كتاب ذكر شود.
.94هدایتي فخر داوود ،ابوالفضل .زنگیاسین .قم :مؤسسه بوستان كتاب120 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:
 9789640915455
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،تفسير قرآن 
چکیده :این نوشته تالشي است براي آشناكردن مخاطب با هدایتهاي استوار قرآني .نویسنده با علم بر
اینکه از رهگذر درک درست مفاهيم « یاسين» ميتوان به طرح كلي از كتاب حکيم دست یافت ،در قالب
گفتوگوي دوستانه معلم و شاگردان ،گامي در جهت شناخت این سوره و آموزههاي معنوي آن برداشته
است.
 .95عزیزي ،شهناز .زهد در دیدگاه امام علی(ع) .تهران :نظري168 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786002892621
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:اخالق اسالمي ،امامان ،عرفان 
چکیده:زهد در نگاه امام علي(ع) گوشهگيري ،ژندهپوشي و بيتفاوتي نيست ،بلکه اساس و حقيقت زهد از
نگاه ایشان ،كوتاه كردن آرزوها و دل بسته دنيا نبودن است .در این نوشتار ،شيوهها و روشهاي حضرت
علي(ع) در تبيين زهد و تربيت زاهدانه و راهکارهاي نظري و عملي پيوستن مردم به این صفت ،در قالبي
جدید و با رویکردي روششناختي ارائه ميشود.
.96قاسمي ،محمد .سبکزندگی.ساري :شوق312 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007246375 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:آموزش اخالق ،مهارت هاي رفتاري 
چکیده:با توجه به جهانشمولي و خاتميت دین اسالم ،كاملترین برنامه زندگي و الگوي رفتاري در این
دین عرضه شده است .سير در این مسير تربيتي ،نابسامانيهاي اخالقي و اجتماعي را رفع و روابط پایدار و
صميميتري ميان افراد جامعه بر محور توحيد ایجاد ميكند .در این اثر ،مؤلف با تبيين روش زندگي اسالمي
به بازشناسي خداگرایي از دنياگرایي پرداخته و خصوصيات هر یک را به تصویر كشيده است و راههاي
دستیافتن به خوشبختي دنيوي و اخروي را با تکيه بر كالم بزرگان دین رهنمون شده است.
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.97عليان نژاد دامغاني ،ابوالقاسم .سخنانامامهادیعلیهالسالم.قم :امام علي بن ابيطالب(ع)،1394 ،
184ص .رقعي .شابک 9789645331946 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:امامان ،احادیث ،آموزش اخالق 
چکیده:اثر حاضر در قالب چهل حدیث اخالقي امام هادي(ع) تدوین شده كه معني هر روایت و شرح و
تفسير آنها را در بر دارد .محتواي احادیث بيشتر به شکر نعمت ،آثار حلم و سفاهت ،محبت ،حب ذات،
آمادگي براي ظهور حضرت مهدي(عج) و حکمت اختصاص دارد.
سرچشمهحکمت؛جرعهاول:سیاستوحکومتدرنهجالبالغه.تهران :دفتر

.98اسماعيلي ،محسن.
نشر فرهنگ اسالمي168 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789644763410 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:نظامهاي سياسي ،حکومت دیني ،اسالم ،شيعيان 
چکیده:نگارنده طي مباحث این كتاب سعي دارد پرسشهاي اساسي در حوزه فلسفه ،حقوق و سياست را
پاسخ دهد .وي در گام نخست در باب دالیل نياز به دولتها بحث كرده و در ادامه ،كاركردهاي حکومت و
وظایف آن را تشریح كرده است .در بخش پایاني كتاب نيز نقش و جایگاه مردم در حکومتي كه بر پایه
اندیشه علوي بنيان نهاده شده را شرح و بسط داده است.
علیهم السالمچهاردهمعصومدورهکامل..تهران :فيض

سیرهعملیاهل 
بیت

.99ارفع ،سيدكاظم.
كاشاني803 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789644030154 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سيره نبوي ،امامان ،پيامبران 
چکیده:در جهان امروز كه استکبار و به خصوص آنها كه كينهاي دیرینه از جامعه تشيع دارند به تبليغات
دامنهداري عليه ما دست زدهاند و عملکرد برخي مسلمانان هم باعث بيزاري افراد سادهلوح از خدا و دین
شده است .ارائه سيره عملي اهل بيت(ع) این نتيجه را در پي دارد كه عواطف پاک اشخاص از دستبرد دزدان
حقيقت و فضيلت در امان باشد .این كتاب گامي است در جهت تبيين رفتار فردي اجتماعي سياسي و
مذهبي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع).
.100ملکزاده ،فهيمه .شهروندمسئولبارویکردیبهامربهمعروفونهیازمنکر.تهران :خرسندي،
328 ،1393ص .وزیري .شابک 9786001143946 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:مسئوليتپذیري ،اخالق اسالمي ،حقوق فردي و اجتماعي 
چکیده:نویسنده كتاب پيش رو در نگاهي به دین مبين اسالم و توجه ویژه به رویکرد امر به معروف و نهي
از منکر تالش دارد تا چگونگي كسب حقوق انساني را در راستاي تبدیل شدن به یک شهروند مسئول،
آموزش دهد .درواقع اندیشه اصلي مطرح در كتاب بر این اصل استوار است كه هر انساني نهتنها در برابر
اعمال خود مسئول است ،بلکه در برابر عملکرد جامعهاي كه در َآن زندگي ميكند نيز مسئوليت دارد .در این
مسير عالوهبر بعد دیني ،نقش فردي انسان و نيز نقش محيط در شکلگيري شخصيت اجتماعي مورد
مطالعه قرار گرفته است.
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.101اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :شهریارنیکی .تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت44 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489816 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:امامان ،فرهنگ اسالمي ،ارزشهاي اخالقي 
چکیده:از آنجا كه امامان معصوم برترین نمونه و اسوه كامل صفات عالي انساني بودهاند ،رفتار آنان در همه
مهارتها ميتواند براي پيروانشان درسآموز باشد .در این اثر سيره عملي امام حسن عسگري(ع) بهطور ویژه
در صحنههاي اجتماعي با توجه به دو اصل «توال» و «تبرا» بررسي ميشود.
شیوههای حکومتی حضرت سلیمان(ع) .قم:

 .102رضاپور درویش ،الهام .آثار قرآني سرمهي سعادت:
مركز نشر هاجر88 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786006817590 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:پيامبران ،رهبران دیني 
چکیده:پيامبران الهي الگویي براي بشر بودهاند تا انسان سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين كند .از جمله
این پيامبران كه در آیات ذكر آن به ميان آمده ،سليمان نبي است .در این تحقيق كه موضوعات تفسيري،
روایي ،تاریخي ،اخالقي و اجتماعي زندگي حضرت را در بر ميگيرد با تأمل در ابعاد مختلف زندگي و
حکومت ایشان ،شيوههاي حکومتي و معيارهاي مدیریتي حضرت نيز واكاوي شده است.
 .103صدرينيا ،حسين .روابط ،ارتباطات و تعامالت انسان :عالم قیامت .تهران :سایه روشن،1394 ،
304ص .رقعي .شابک 9786005352146 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:رستاخيز ،جنبههاي قرآني 
چکیده:كتاب حاضر ،جلد پنجم از مجموعه «روابط ،ارتباطات و تعامالت انسان» است كه در آن به موضوع
قيامت پرداخته شده است .در فصل اول كتاب ،دنيا و آخرت ،بهعنوان دو عالم عام و كآلنكه همه مخلوقات
را در برگرفتهاند با استناد به قرآن كریم و تفاسير ذیل آیات بررسي شدهاند .سپس مطالبي در مورد عالم
قيامت ارائه شده است .در برخي از موارد كه تعداد آیات مرتبط با یک موضوع زیاد بود ،براي اجتناب از
تطویل كالم در داخل متن به یک یا چند آیه اشاره و بقيه آنها در پانویس نام برده شدهاند.
.104عليزاده ،عبدالرحمان .عجلهوشتابزدگیازدیدگاهقرآنوروایات .قم :مؤسسه بوستان كتاب،
200 ،1394ص .رقعي .شابک 9789640916599 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،اخالق اسالمي ،ارزشهاي اجتماعي 
چکیده :عجله و شتابزدگي در اغلب موارد ،اخالق زشت و ناپسندي است كه در اعمال انسان به
صورتهاي گوناگوني آشکار ميشود .البته عجله فينفسه بد نيست ،بلکه از آنجا كه فرصت اندیشيدن و
كسب معرفت را از انسان ميگيرد ،مذموم است .بررسي دقيق اقسام عجله و پيامدهاي آن ميتواند در فهم
انسان در رویارویي با مسئوليتهاي اجتماعي بسيار سودمند باشد .از اینرو ،این كتاب به شتابزدگي در
مسئوليتهاي اجتماعي و درمان آن در قرآن و روایات ميپردازد.
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.105حسيني نيشابوري ،سيدعلياكبر .عفافدرقرآنبهضمیمهعنصراصلیدرنهضتحسینی .قم:
دارالمبلغين144 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786009457816 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سخنوري ،پاكدامني ،قيام عاشورا 
چکیده:این كتاب حاصل سخنرانيهاي آیتاهلل سيداحمد خالقي است .در این سخنرانيها مفهوم «عفاف»
از شش بعد پاکدامني ،پاکگفتاري ،پاکچشمي ،پاکلقمهاي ،پاکپوششي و پاکرفتاري بررسي ميشود.
همچنين ،عناصر اصلي نهضت حسيني تبيين شده است كه ميتواند سوژه سخن براي خطباي مجالس
ابيعبداهلل باشد .به همين دليل تمركز ویژه بر عنصر بصيرت در نهضت حسيني است.
.106بشير ،حسن .فرهنگوقف؛مفاهیمبنیادینفرهنگاسالمی .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي،
326 ،1393ص .وزیري .شابک 9789644763397 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:عقود ،عقد معين ،فقه 
چکیده:بشردوستي به معناي خدمت به انسانها ،مساعدت به آنها و خيررساني به همنوعان است .در این
كتاب تالش شده است درباره مفهوم وقف به عنوان یک حوزه مهم علمي از منظر اسالمي و دیگر علوم
مختلف اجتماعي ،بهویژه ارتباطي و فرهنگي بحث شود .نگارنده مطالب علمي را در جاي جاي كتاب با
استناد به مقاالت و كتابهاي مرتبط درج كرده و همچنين از آیات قرآن و احادیث اسالمي نيز براي تدقيق
مطالب بهره برده است.
 .107یثربي ،سيدیحيي .فلسفه خرافات .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير302 ،1393 ،ص .وزیري.
شابک 9789640015650 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:خرافات ،رذایل اخالقي 
چکیده:خرافه خطرناکترین بيماري جامعه است كه آثار زیانبار آن ،زندگي انسان از اخالق تا اقتصاد و از
دین تا سياست و مدیریت را تحت تأثير قرار ميدهد .این نوشته تالشي است براي نگرشي فلسفي به مسئله
خرافه كه با تحليلي علمي و عقالني از پيدایش و آثار آن بحث ميكند و در جهت روشناندیشي و مبارزه با
خرافه علل مؤثر در بقاي آن و روشهاي مبارزه با آن را مطرح ميكند.
قرآنوعترتریشههایاحکام شرعی .قم :دليل ما268 ،1393 ،ص .وزیري.

.108گلپور ،محسن.
شابک 9789643979287 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:احادیث ،امامت ،احکام شرعي 
چکیده:یگانه راهي كه انسان را به مقام عبودیت و رهایي از عذاب آخرت رهنمون ميسازد اطاعت از اهل
بيت و دستورات اسالم است .این اثر با استناد به آیات قرآن راههاي تقویت مباني اعتقادي را بيان ميكند و
با تأكيد بر اینکه كليات اصول و احکام در كتاب الهي آمده است ،این احکام را به صورت طبقهبندي
گردآوري و ارائه ميكند.
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 .109یزدي ،عباس .کلمات قصار منظوم حضرت علی علیهالسالم .تهران :فرهنگ دانشجو،1394 ،
80ص .وزیري .شابک 9789648479775 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اسالم ،امامان ،شعر 
چکیده:این اثر حاوي اشعاري استادانه و فصيح از موالنا مکتبي شيرازي است كه سخنان حضرت علي(ع) را
به نظم در آورده است .سبک این اشعار به سبک سنایي و یا به اوحدي شبيه است و ميتوان اشعار را به
شعراي قرن ششم هجري نسبت داد .توضيحات الزم درباره اشعار نيز در پانوشت سخنان درج شده است.
.110اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :کوثرجاودان .تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت66 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9786003900660 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم ،دهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،زنان 
چکیده:شناخت سيره و روش زندگي بزرگان و عالمان دین سبب ميشود كه انسانها در هر مقطع فکري،
سني ،زماني و مکاني بتوانند راههاي حصول به تربيت الهي را دریافت كنند .از اینرو در مطالعه حاضر ،با
بررسي دوران زندگي و ویژگيهاي اخالقي حضرت زهرا(س) ،سعي بر آن است تا الگویي جامع براي تمامي
انسانها بهویژه بانوان مسلمان ایراني معرفي شود.
 .111اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :کیمیای دانشوری .تهران :مؤسسه
فرهنگي منادي تربيت70 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489755 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،فرهنگ اسالمي 
چکیده:معصومين(ع) نهتنها در بعد تربيت دیني ،بلکه در دیگر ابعاد زندگي انسان ،چراغ هدایت پيروان
خویش بودهاند .در این مطالعه پرتوي از زندگينامه و سيره امام باقر(ع) با رویکرد سه عنصر اساسي
«حدیث»« ،سيره» و «كرامات» ارائه ميشود تا روشنيبخش زندگي جامعه بشري باشد.
.112محمدیان ،محمد .گزارشیمستنداز حوادثبعدازکربال(برگرفتهازاحادیثاهلبیتعلیه
السالم و اسناد معتبر تاریخی) .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير160 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:
 9789640016336
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:تاریخ اسالم ،امامان ،قيام عاشورا 
چکیده:نویسنده در این كتاب در یک نگاه اثباتي و با استناد به روایات معصومين(ع) و كتابهاي تاریخي
معتبر ،گزارشي مستند از حوادث پس از واقعه كربال ،یعني از لحظه شهادت امامحسين(ع) تا ورود كاروان
اسيران به كوفه و سپس به شام و بازگشت آنان به كربال و پس از آن به مدینه ارائه ميدهد.
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.113پرورش ،سيدعلياكبر .مردان آنجلس .اصفهان :حدیث راه عشق166 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک:
 9786006722450
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،حکومت اسالمي ،مکتبهاي سياسي 
چکیده:در این مطالعه ،گزیدهاي از سخنرانيهاي سيدعلي اكبر پرورش درباره مکتب آنارشيسم ـ نهضتي
كه حکومتهاي گوناگون را به هيچ ميگيرد و با هر نوع حکومتي به شدت مخالف است ـ اینکه آیا اسالم
حکومت فرد بر مردم را ميپذیرد یا خير ،ارائه شده است .در این بررسي ،تمركز اصلي بر تفسير «سوره
كهف» از قرآن كریم است كه براساس آن به بازشناسي حکومت «اهلل» پرداخته شده است.
 .114زارعي ،رضا .معاد از منظر قرآن و حدیث .تهران :كتاب تارا192 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786007606292
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،اعتقادات مذهبي ،معاد 
چکیده:اعتقاد به معاد روح انسان را پرورش داده و باعث تکامل ميشود .در كتابي كه مطالعه ميكنيد،
موضوع زندگي پس از مرگ از نگاه قرآن كریم و با استناد به آیات و روایات و احادیث ائمه معصومين(ع)
بررسي ميشود .هدف از این مطالعه معطوف كردن توجه انسان به اصول اعتقادي و قرار گرفتن در مسير
حق و حقيقت و پایبندي به آن است.
 .115احمدي ،نسرین .مقربین درگاه الهی .تهران :خورشيدباران148 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789648515831
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:عرفان ،احادیث 
چکیده:در تعاليم اسالمي همواره هدف از خلقت بندگان ،تکامل انسانها در جهت عبودیت و قرب الهي
معرفي شده است .در این كتاب پس از بررسي مفهوم قرب الهي و عوامل مهم رسيدن به این مرتبه ،ویژگي
مقربين و آثار و پاداش آنها در دنيا و آخرت تشریح شده است .مباحث كتاب با استناد به منابع مستند
حدیث و قرآن تدوین شده است.
.116روح افزا ،سعيد .بوي گلمحمدي :مهربانیاو.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
74ص .وزیري .شابک 9789643919948 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،تعاليم قرآن ،خداشناسي ،آفرینش 
چکیده:آشناكردن نوجوانان با آیات قرآن ،به خصوص به صورت موضوعي ،بينش آن ها را دربارۀ این كتاب
بيشتر مي كند .كتاب حاضر از مجموعۀ بوي گل محمدي ميكوشد مخاطب را با موضوع مهرباني خداوند و
نمونهها و مصداقهاي این مهرباني آشنا كند .به همين خاطر ،مثالها و نمونههایي از محبت خداوند را ،كه
در آیات قرآن به آنها اشاره شده است ،گرد آورده است.در پي نوشت كتاب نيز اصل عربي تعدادي از آیاتي
را كه كتاب به آن ها استناد كرده است ،مي بينيم.
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نقشپیامبرانابراهیمیدرتمدنسازی .قم :دفتر نشر معارف،

.117منتظر القائم ،اصغر /سليماني ،زهرا.
272 ،1394ص .وزیري .شابک 9789645318718 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:حکومت اسالمي ،پيامبران ،تمدن 
چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسي و تبيين نقش پيامبران الهي در بنيانگذاري و پيشرفت مدنيت
پویاي دیني ،اركان تمدن الهي ،یعني علم ،نظم ،امنيت ،وحدت ،دین ،اقتصاد ،حکومت و سازمان سياسي را
معرفي ميكند و علم را اساسيترین ركن آن ميداند .در این كتاب روشن ميشود كه پنج پيامبر دولتمرد،
ابراهيم ،موسي ،داوود ،یوسف و محمد(ص) چگونه در ایجاد یک دولت اسالمي قدرتمند موفق بودهاند.
.118اسکندر جعفرزاده ،فریبا /اسکندر جعفرزاده ،رقيه .نمازسکویاعتالیانسان.تبریز :هنر اول،1393 ،
160ص .رقعي .شابک 9786007460054 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:نماز ،عبادت 
چکیده:نماز پرچم عبادات و سرود وارستگي و آزادگي است ،نماز سخن گفتن با خداست ،نماز رهایي از
همه ي الهه ها و پيوند با اهلل است ،نماز سکوي اعتال و معراج انسان است ،نماز رهایي از وابستگي ها و
منادي وارستگي هاست ،نماز پيمان تسليم و معيار حق جویي و شکوفه ي جوانه هاي وجود است ...
.119طبيب ،محمد .آسمان چه ميگوید :نیکیونیکان،احسان،انفاقودستگیری،احترامبهپدرو
مادر.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان184 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789643919023 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:اخالق اسالمي ،قرآن ،داستان كوتاه ،فضایل اخالقي 
چکیده:كتاب حاضر ،از مجموعه «آسمان چه ميگوید» سعي دارد مفاهيم قرآن را بهصورت موضوعي ،ساده
و روان بيان كند .این داستان به موضوع نيکي ،انفاق و احترام به پدر و مادر ميپردازد .در داستان ميخوانيم:
«من و ناصر ،همسال و همكالسي و البته دوست صميمي بودیم و هر دو خود را براي آزمون سراسري آماده
ميكردیم .ناصر ،عموي طلبهاي داشت به اسم محسن ،عموي او تنها چهار سال از ما بزرگتر بود ،بااینحال
به خاطر ادب ،وقار و متانتش مثل یک مرد چهلساله رفتار ميكرد».
وصیتنامهسیاسیالهیحضرتامامخمینی(ره) .تهران :خرسندي،

.120مرادي ،صادق /سبزي ،داود.
144 ،1393ص .وزیري .شابک 9786001144080 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:رهبران دیني ،انقالب اسالمي ،تاریخ معاصر ایران 
چکیده:كتاب به ارائه و بررسي وصيتنامه سياسي ــ الهي امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسالمي
ایران كه در  26بهمن ماه  1361ه.ش نگاشته شده است ،اختصاص دارد .این وصيتنامه از یک مقدمه 8
هشت صفحهاي ،دو تذكر اساسي و هجده بند تشکيل شده است .مخاطبان با مطالعه این كتاب با
اندیشههاي امام خميني(ره) در نفي طاغوت و معرفي اسالم ناب محمدي(ص) و نيز مختصات فکري ایشان
با تکيه بر رهيافتهاي چهارگانه فقهي ،عرفاني ،فلسفي و كالمي آشنا ميشوند.
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.121اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :هادیامت .اداره كل قرآن ،عترت و نماز
معاونت پرورشي .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت54 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک:
 9789643489809
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم ،دهم 
کلماتکلیدی:اسالم ،امامان ،ارزشهاي اخالقي 
چکیده:پيشوایان معصوم انسانهاي كامل و برگزیدهاي هستند كه به عنوان الگوهاي رفتاري براي هدایت
جامعه از سوي خدا تعيين شدهاند .در این كتاب گفتار ،رفتار و منش امام هادي(ع) ترسيم شده است تا
طبيعت انساني با تمامي ارزشهاي الهي آشنا شود و بتواند در وجودش چنين ارزشهایي را متبلور سازد.
.122اداره كل قرآن ،عترت و نماز معاونت پرورشي .سبک زندگي :همایرحمت .تهران :مؤسسه فرهنگي
منادي تربيت94 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک 9789643489700 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،امامان ،اخالق اسالمي 
چکیده :اصل الگوگيري از شخصيتهاي آسماني یکي از خواستههاي بزرگ اهل ایمان است؛ چرا كه
سيماي آنها ،سيماي انسان كامل است .در این كتاب سيماي حضرت علي(ع) به عنوان یک الگوي كامل
ترسيم و زندگي پرفراز و نشيب ایشان بررسي ميشود تا به سبب آن و با شناخت آن حضرت ،الگوپذیري از
اخالق و رفتار حسنه ایشان ميسر شود.
.123بهجتپور ،عبدالکریم .همگامباوحی؛تفسیرتنزیلی(بهترتیبنزول)ج .4قم :تمهيد،1394 ،
608ص .وزیري .شابک 9786005079333 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،ارزشهاي اجتماعي 
چکیده:این كتاب در رویکردي تفسيري ،محتواي سورههاي «شعرا»« ،نمل»« ،قصص» ،و «بنياسرائيل» را
بررسي ميكند .هدف آن است كه حلقههاي برنامه جامع قرآن براي تحول انسانها در جامعه معاصر تبيين
شود تا انسانها بتوانند براساس الگوهاي قرآني ،بينش ،باورها ،ارزشها ،آداب و رفتارهاي فردي و اجتماعي
را ارتقا دهند.

 .124الریجانيان ،سيدضياالدین .آموزش تنیس روی میز در سطح مبتدی با قوانین جدید به زبان
سادهبرایهمه.تهران :آرادمهر44 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789642689132 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ورزش ،سالمتي ،كودک و نوجوان 
چکیده :مفاهيم ،اصطالحات رایج و اصول و و قواعد ورزش تنيس روي ميز ،به عنوان پرتحرکترین،
سریعترین و كمخطرترین ورزش ،در این كتاب شرح داده شده است .این ورزش بدون هيچگونه محدودیت
سني براي بازیکنان ،باعث افزایش سرعت عمل و عکسالعمل و نيز توانایي تجسم در ورزشکاران ميشود.
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هایملیومحلیایرانزمین .اصفهان :بهتا پژوهش144 ،1394 ،ص .رقعي.


بازی
.125مریدزاده ،فریبا.
شابک 9786007093870 :
مخاطب :دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:تعليم و تربيت ،روانشناسي كودک ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :بازي نهتنها در گذراندن اوقات فراغت سالم كودكان نقش دارد ،بلکه در آموزش و تربيت صحيح و
همچنين در شکلگيري شخصيت آینده آنها مؤثر است .كتاب تعدادي از این بازيها را معرفي كرده است و در
شرح هر یک از آنها به اهداف ،نحوه اجرا و چگونگي دستيابي به هدف اشاره ميكند .نيازهاي جسمي ،فکري و
روحي كودكان در اجراي این بازيها مورد توجه قرار گرفته است.
 .126سيلور استاین ،الوین /سيلور استاین ،ویرجينيا /سيلور استاین نان ،لورا .سالمت من :دردها و
کشیدگی عضالت .محمدرضا كياننژاد .تهران :تيمورزاده /طبيب48 ،1394 ،ص .خشتي .شابک:
 9789644209222
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سالمتي ،نوجوانان ،درمان 
چکیده:درد و كشيدگي عضالني و نيز آسيبهاي ناشي از انقباضات عضالني (سندرم مجراي مچ دستي،
رگ به رگ شدن ،التهاب مفاصل و ،)...مواردي است كه در این كتاب درباره آنها بحث و راههاي درماني
هریک از آسيبهاي مذكور آورده شده است .با مطالعه این كتاب شما ميآموزید كه چگونه همه قسمتهاي
بدن با همکاري یکدیگر حافظ سالمتي شما هستند.
.127روبرتسون ،لورن .چراهاي شگفتانگيز :هنرهایرزمی .رویا خویي .تهران :محراب قلم32 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9786001038785 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ورزش ،تربيت بدني ،راهنماي آموزشي 
چکیده:نویسنده در كتاب به مجموعهاي از مهمترین پرسشهاي كودكان درباره هنرهاي رزمي پاسخ داده
است .با مطالعه این پرسشها ،كودكان به طور جزئي اطالعاتي درباره موضوعاتي مانند مبدأ پيدایش هنرهاي
رزمي ،سبکهاي آن ،انواع ورزشهاي رزمي و ابزار ورزشي به دست ميآورند.

 .128ابوالفضلي ،الهام /معينيكيا ،مهدي .آموزش تفکر انتقادی .تهران :طلوع دانش108 ،1394 ،ص.
پالتویي .شابک 9786006637167 :
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،سایر كارشناسان 
کلماتکلیدی:تفکر خالق ،تعليم و تربيت 
چکیده :كتاب حاضربراي آموزش شيوه تفکر به بررسي فرایندهاي یادگيري ميپردازد كه بنمایه تفکر
شناختي است .بدین منظور ضمن بيان ضرورت و اهميت تفکر نقادانه در آموزش مسئله محور ،شيوههاي
رشد و آموزش آن را در كالسهاي درسي و نيز كاربردهاي مختلف این نوع تفکر را مورد واكاوي قرار داده
است.
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 .129نجفي ،محمد /مرادي ،محمدرضا /نوروزي ،رضاعلي /بابازاده ،طاهره .آموزش تفکر به کودکان
(تمرینات عملی برای کودکان  8-14سال) .اصفهان :یار مانا116 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007768198
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفکر خالق ،حل مسئله ،روانشناسي كودک 
چکیده :دانشآموزان باید با فرایندهاي تفکر صحيح آشنا شوند و یاد بگيرند درباره مسائل و موضوعات
مختلف درست فکر كنند .در این كتاب فرایندهاي تفکر در قالب تمرینهایي در زمينههاي تفکر
سازماندهنده ،تحليلي ،انتقادي یا ارزیابانه ،و خالق آموزش داده شده است .پرسشهاي كتاب فضایي براي
دانشآموزان فراهم ميآورد تا فرایندهاي اصلي اندیشيدن را تمرین كنند و طي آن ،همواره از خود
سوالهایي را بپرسند.
 .130هيبتي ،خليل .اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی :مروری بر مجموعهای از رفتارهای
پسندیده.تهران :اشتياق نور168 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786003650220 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:آداب معاشرت ،تعامل اجتماعي ،رفتار جمعي 
چکیده :رفتار پسندیدۀ اجتماعي از نکتههاي ضروري در تربيت است كه در صورت نادیده گرفتن آنها
مقبوليت فرد در اجتماع كاهش ميیابد .در این كتاب سعي شده با زباني ساده ،مجموعهاي از رفتارهاي
پسندیده در فرهنگ ایراني ،در موقعيتهاي مختلف طبقهبندي و معرفي شود.
.131پورعباسي ،عطااهلل /ابراهيمنژاد شيرواني ،محبوبه سادات .فراگيران سالم :امدادونجات:سالمتدر
اردوها،راهنمایداروهادرمدرسهواردوها،مبارزهباآتش.تهران :تيمورزاده /طبيب48 ،1394 ،ص.
پالتویي .شابک 9786002381743 :
مخاطب :دانش آموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:بهداشت ،بيماريها ،آسيبشناسي ،داروها 
چکیده:دانشآموزان در اردوها بيشتر در معرض ابتال به مشکالت بهداشتي و سالمتي قرار دارند .در این اثر
كمکهاي اوليه در پانسمان و نگهداري از زخمها ،نکتههاي بهداشتي براي پيشگيري و درمان سردرد و نيز
اطالعات دارویي مورد نياز براي درمانهاي مقطعي درج گردیده است.
.132اشکان ،ساناز .انضباطدرمدارسورفتارهایانضباطی-اجتماعیدانشآموزان .تهران :كمال
اندیشه164 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786006547435 :
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور 
کلماتکلیدی:روانشناسي آموزش و پرورش ،اقتدار مدرسه ،مدارس 
چکیده:براي دستيابي به نظم مطلوب در محيطهاي آموزشي به ابزاري نياز داریم كه دسترسي به آن را
آسانتر كند .نگارنده در این پژوهش ضمن ارائه تعاریف و مقدمات بحث و لزوم توجه به این مفهوم،
روشهاي برقرار كردن نظم در محيط مدارس و در ميان دانشآموزان ،مشکالت معمول انضباطي و بهترین
راهکار براي رفع آنها را بررسي كرده است.
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بااسترس(فشارهایروانی،اجتماعی)چهمیتوانکرد؟ .تهران:

.133گروه مولفين انتشارات باهدف.
باهدف192 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786009533510 :
مخاطب :والدین ،معلم ،مشاور 
کلماتکلیدی:روانشناسي ،سالمتي ،روشهاي رواندرمانگري 
چکیده:نویسنده با نگاهي واگرایانه پس از بيان تعریف استرس و ترسيم نمودار نيازهاي «ابراهم مازلف» به
بيان ویژگيهاي فردي و مشترک افراد مبتال به استرس ميپردازد تا از این طریق مخاطبان بتوانند شناخت
بيشتري از این موضوع كسب كنند .در پایان روشهایي براي درمان و ایجاد تغيير در زمينه استرس معرفي
ميشود .مساوي دانستن فردا با امروز یکي از مهمترین نکاتي است كه براي كنترل استرس در كتاب به آن
اشاره شده است.
.134عزیزي ،مهدي .بيمه براي همه :بدنهدرد(بیمهبدنهخودرو).تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي
ایران48 ،1394 ،ص .خشتي كوچک .شابک 9786007079157 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:بيمه اتوموبيل ،قوانين ،منابع اطالعاتي 
چکیده:استفاده از بيمه بدنه ماشين قوانين و مقرراتي دارد كه آگاهي از آنها براي بيمهشونده ضروري است.
در این كتاب بندهاي گوناگون آیيننامه این نوع بيمه و تعهدات بيمهگذار با جملههاي كوتاه همراه با
كاریکاتور تبيين شده است .همچنين حقوق و وظایف بيمهشونده ،توصيههاي ضروري براي دارندگان بيمه و
مواردي كه تحت پوشش بيمه قرار نميگيرد با زبان ساده و نقاشيهاي طنزآميز بيان شده است.
 .135ميدلمن ،امي /گران والد ،كيت .بلوغ پسران .محبوبه رمضانزاده .تهران :كتابدرماني،1394 ،
104ص .وزیري .شابک 9786006483122 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:روانشناسي نوجوان ،بلوغ ،بهداشت 
چکیده:دورۀ نوجواني از مهمترین دورههاي زندگي پسران است و آنها براي پاسخ به سؤالهاي خود باید از
منابع قابل اعتماد كمک بگيرند .این اثر دربردارندۀ راهکارهایي دربارۀ آمادگي براي مواجهه با تغييرات دورۀ
بلوغ است .تغييرات فيزیکي و احساسي ،اهميت ورزش و تغذیه و روبهرو شدن با احساسات جدید از جمله
موضوعات این جستار است.
.136ناجي ،سعيد /پازوكي ،فاطمه /شفایي ،شيوا .گروه فبک :تفکرنقادانهدرعمل.تهران :پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي114 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789644265686 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:فلسفه ،تربيت معلم ،كودكان 
چکیده:ابعاد مختلف رویکرد برنامه فلسفه براي كودكان و نوجوانان بررسي شده و مهمترین سرفصلهاي
تفکر نقادانه شرح داده ميشود .آشنایي با ویژگيهاي این نوع از تفکر و رایجترین مغالطههاي مطرح در آن
سبب ميشود تا مخاطب به داوري و قضاوت درست فراخوانده شود.
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 .137صادقكوهستاني ،عطيه .تکبر.قم :بزم قلم96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007294352 :
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:اعتقادات مذهبي ،ارزشهاي اخالقي ،اخالق اسالمي ،كتابهاي آسماني 
چکیده«:كبر» خُلقي است نفساني و حالتي است دروني كه در انسان بهخاطر خودبرتري و خودبزرگبيني
نسبت به دیگران پيدا ميشود .در این مطالعه با واكاوي آیات و روایات مطرح در موضوع مورد بحث،
مخاطبان با تعریف و اقسام كبر آشنا ميشوند و چالشها و خطرات اجتماعي و اخالقي این صفت را
ميشناسد .پس از طرح این چالشها راههاي برونرفت از آنها ارائه ميشود.
 .138صادقكوهستاني ،عطيه .تهمت و سوظن .قم :بزم قلم96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786007294369
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:اخالق اسالمي ،كتابهاي آسماني ،روانشناسي 
چکیده« :تهمت» نسبت دادن چيز غيرواقعي به كسي است كه از آن عيب مبراست و «سوظن» همان
بدگماني است .این كتاب با یک جستوجوي تحليلي در قرآن و كتب دیني معتبر به واكاوي و بررسي دقيق
بسياري تهمت و سوظن ميپردازد و مخاطب را با مضرات دنيوي و اخروي این بيماري آشنا ميكند.
.139ایزدي ،محسن .مجموعه بيمه براي همه :چگونهدرزمانسوختننسوزیم؟ .تهران :بيمه مركزي
جمهوري اسالمي ایران48 ،1393 ،ص .خشتي كوچک .شابک 9786007079119 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:بيمه حوادث ،قوانين ،منابع اطالعاتي 
چکیده :در بيمههاي آتشسوزي ،انفجار و صاعقه نيز به عنوان خطرات اصلي تحت پوشش بيمه قرار
ميگيرند .در این كتاب شرایط بيمه آتشسوزي و وظایف و حقوق متقابل بيمهشونده و بيمهگذار با زبان
طنزگونه و با كاریکاتور معرفي و تشریح شده است .همچنين موقعيتهایي كه مشمول این نوع بيمه
نميشود نيز به صورت مختصر بيان شده است.
 .140ایزدي ،محسن .بيمه براي همه :چگونه روی حادثه را کم کنیم؟ .تهران :بيمه مركزي جمهوري
اسالمي ایران48 ،1394 ،ص .خشتي كوچک .شابک 9786007079126 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:بيمه حوادث ،قوانين ،منابع اطالعاتي 
چکیده:بعضي از بالیاي طبيعي غير قابل پيشبيني اند و براي در امان ماندن از خطرات پيش رو ميتوان از
انواع بيمهها استفاده كرد .در این كتاب اطالعات اساسي درباره كاربرد بيمه و انواع آن به زبان طنزآميز
نوشته شده است .طي مطالب كتاب قوانين بيمه شدن ،توصيههاي ضروري براي بيمهشونده و حقوق و
وظایف طرفين بيمه با زبان ساده بازگو شده است.
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 .141مرادي ،حسين .چیست آن؟ .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد72 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786007633113
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم ،سایر كارشناسان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:ادبيات شفاهي ،چيستان ،كودک و نوجوان 
چکیده:كتاب دربردارنده مجموعهاي از چيستانهاي شيرین و قابل تأمل است كه در پنج بخش طبقهبندي
و ارائه شده است .معماها از نوع معمولي و بر اساس حروف الفبا ،علمي و ریاضي ،تفنني و با نکته انحرافي
انتخاب شده ،و لحظات سرگرم كنندهاي را براي مخاطب فراهم ميآورد.
.142صادقكوهستاني ،عطيه .حسد.قم :بزم قلم96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007294376 :
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:اعتقادات مذهبي ،ارزشهاي اخالقي ،كتابهاي آسماني 
چکیده«:حسد» ریشه در كفر دارد؛ چرا كه شخص حسود ،نعمتي را كه به انسان رسيده است ،از خدا
نميداند و درواقع مشرک به خدا شده است .در این كتاب ،با آوردن آیات و روایات مطرح در موضوع حسد و
نيز نقل داستانهاي قرآني ،به ریشهیابي و آسيبشناسي این موضوع پرداخته ميشود.
 .143گروه مولفين انتشارات باهدف .خشم و عصبانیت .تهران :باهدف232 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786009533527
مخاطب :والدین ،معلم ،مشاور 
کلماتکلیدی:روانشناسي ،كنترل ،روشهاي رواندرمانگري 
چکیده:مباحث ارائه شده درباره خشم و عصبانيت و اداره كردن است .نگاه كتاب واگرایانه و خالقانه است و
هدف آموزش درست اصول و قواعد و هنجارهاي تربيتي است تا مخاطبان با شناخت بيشتر خود بتوانند
عوامل به وجودآورنده ناهنجاريها را از خود دور كرده و حس مثبت را به دیگران منتقل كنند.
.144صادقكوهستاني ،عطيه .دروغ.قم :بزم قلم96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007294383 :
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم ،مشاور 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،اعتقادات مذهبي ،ارزشهاي اخالقي 
چکیده«:دروغ» نهتنها گناهي نابخشودني است ،بلکه گناهي است كه به سبب آن افعالي چون بياعتمادي،
حس حقارت ،خودستایي ،دورویي ،نفاق و ...نيز به وجود ميآید .در این كتاب با استناد به آیات قرآن و شرح
برخي از قصههاي قرآني ،درباره این گناه بزرگ توضيحاتي ارائه شده و ارتباط آن با بقيه گناهان و طول عمر
انسان آشکار گردیده است.
 .145پورمشير،عليرضا .راه حقیقت:در مسیر زندگی با رهنمودهایی از کالم امیر(علیهالسالم)..
تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان98 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789640808467 :
مخاطب :والدین ،معلم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،فضایل اخالقي 
چکیده:این كتاب با تفحص در حکمتها ،خطبهها و نامههاي حضرت علي(ع) ،سعي در بازشناسي راههاي
رستگاري در زندگي دنيایي را دارد .منبع هر كالم در پایان آن ارائه شده است .در این تفحص به موضوعاتي
چون سختكوشي ،توكل به خدا ،استواري در دین ،مهرباني با مستضعفان و ...اشاره شده است.
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سبکزندگیاقتصادی،انفاقشاهکلیدکمالراهیبهسویبازشدنچشم دل..

.146عارفي ،داود.
قم :جامعۀ القرآن الکریم104 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786005508963 :
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم ،مدیر ،مشاور 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،اخالق اسالمي ،انفاق 
چکیده:انفاق بخشيدن مال ،علم ،قدرت ،جان و هر آن چيزي است كه به مستضعفان اهدا ميشود تا آدمي
بتواند به «لقااهلل» برسد .در این كتاب ،با توجه به آیههاي قرآن كریم ،موضوع انفاق و فواید آن در زندگي
شرح داده شده است.
سبکزندگیحکیمانه،راهیبهسویحکیمشدن.قم :جامعۀ القرآن الکریم،1394 ،

.147عارفي ،داود.
96ص .رقعي .شابک 9786003580145 :
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،حکمت ،تفسير قرآن 
چکیده:در این كتاب با استناد به آیات قرآن كریم به اثبات حق و حقيقت و كشف اسرار آفرینش پرداخته
ميشود .همچنين نکاتي نيز در حوزه تدبير و اراده انسان مطرح ميشود كه در ارتباط با مسائل اخالقي،
خانوادگي و اجتماعي اوست.
سبکزندگیدراعماقمعرفت،راهیبهسویسرمنزلمقصود .قم :جامعۀ القرآن

.148عارفي ،داود.
الکریم112 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786003580138 :
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،مدیر ،مشاور 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،فرهنگ اسالمي ،تفسير قرآن 
چکیده:در این كتاب با نگاهي به آخرین آیات سورههاي «حمد»« ،بقره» و «آل عمران» و با پرداختن به
دعا و طلب و طریقه فطرت و صراط مستقيم ،سبک زندگي اسالمي و پرورش ویژگيهاي اخالقي ،مثل
شجاعت ،عدالت ،طهارت ،خلوص و والیتمداري توضيح داده شده است.
.149عارفي ،داود .سبکزندگیعاشقانه،راهیبهسویعشقپاک.قم :جامعۀ القرآن الکریم،1393 ،
108ص .رقعي .شابک 9786005508970 :
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،مدیر 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،خدا شناسي ،ارزشهاي اخالقي ،نوجوانان 
چکیده:تالش براي كسب رضایت دوست ،تنها نشانه محبت به اوست و الزمه این تالش آن است كه بدانيم
خداوند چه چيزهایي را دوست دارد تا آنها را فراهم كنيم و چه چيزهایي را دوست ندارد تا از آنها دوري
كنيم .این كتاب تحقيقي در كالماهلل براي كسب معرفت براي همه دوستداران حق و حقيقت است.
.150پورعباسي ،عطااهلل /ابراهيمنژاد شيرواني ،محبوبه سادات /جدیدیان ،اميرحسين .فراگيران سالم :سالمت
تغذیه :تغذیه اثربخش ،نوشیدنیها ،ریزمغذیها .تهران :تيمورزاده /طبيب60 ،1394 ،ص .پالتویي.
شابک 9786002381767 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رژیم غذایي ،بهداشت ،خوردنيها و آشاميدنيها 
چکیده:یکي از مهمترین اركان و كارآمدترین ابزارها براي پایدار نگه داشتن سالمت جسم و روان در سن
نوجواني تغذیه است .در این گفتار ،عالوه بر اطالعات علمي در باب مواد غذایي و عناصر تشکيلدهنده هر
یک ،بهترین برنامه تغذیه براي دوره بلوغ همراه با معرفي ویتامينها و مواد آلي تشکيلدهنده آنها درج
گردیده است.
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 .151پورعباسي ،عطااهلل /ابراهيمنژاد شيرواني ،محبوبه سادات .فراگيران سالم :سالمت روان :استرس از
منظر دانشآموز ،خواب مؤثر ،یادگیری اثربخش .تهران :تيمورزاده /طبيب48 ،1394 ،ص .پالتویي.
شابک 9786002381729 :
مخاطب :والدین ،مشاور 
کلماتکلیدی:بهداشت رواني ،روانشناسي نوجوان ،اضطراب 
چکیده :تعليم و تربيت یکي از راهبردهاي اساسي براي رشد شناختي ،اجتماعي ،هيجاني و جسماني
كودكان و نوجوانان است .در این كتاب ،راهکارهاي علمي و تجربي اثربخش براي داشتن تن و رواني سالم
گردآوري و تدوین شده است .این تکنيکها مخاطبان را براي مواجهه با بحرانهاي هيجاني در جریان
سالهاي رشد یاري ميرساند و مهارت مدیریت اختالالت هيجاني را به آنها ميآموزد.
.152پورعباسي ،عطااهلل /ابراهيمنژاد شيرواني ،محبوبه سادات .فراگيران سالم :سالمتومراقبتفردی:
دندانهای سالم ،سردرد در دانشآموزان ،سرماخوردگی .تهران :تيمورزاده /طبيب48 ،1394 ،ص.
پالتویي .شابک 9786002381750 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:بهداشت ،بيماريها ،آسيبشناسي 
چکیده:براي تحقق تعليم و تربيت اثربخش ،در كنار عواملي چون محيط مناسب و محتواي آموزشي ،باید
بستري مطلوب از سالمت جسم و روان نيز مهيا باشد .در این كتاب نکتههاي بهداشتي براي داشتن
دندانهاي سالم ،اطالعات كاربردي درباره بيماري شایع فصل سرما و نيز انواع درد در ناحيه سر و راه درمان
هر یک به صورت مختصر توضيح داده شده است.
 .153تدین ،نعيم .بيمه براي همه :شخص شخیص ثالث کوچک (بیمه شخص ثالث با تکیه بر
خودروهایسواری) .تهران :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ایران48 ،1394 ،ص .خشتي كوچک .شابک:
 9786007079133
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:بيمه اتوموبيل ،قوانين ،منابع اطالعاتي 
چکیده:در بيمه شخص ثالث نهتنها خسارت تصادفات زنان با مردان برابر است ،بلکه اقليتهاي مذهبي نيز
دیه مسلمانان را دریافت ميكنند .در كتاب پيش رو قوانين و مقررات قرارداد این نوع بيمه و ميزان تعهدات
مالي و جاني مندرج در بيمهنامه به زبان ساده درج شده است .هر یک از بندهاي آیيننامه با یک تصویر
كاریکاتوري همراه شده است.
.154صادقكوهستاني ،عطيه .عجب.قم :بزم قلم96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007294390 :
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز ،معلم ،مشاور 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،ارزشهاي اخالقي ،اعتقادات مذهبي 
چکیده :یکي از گناهاني كه عمل انسان را مستحق عذاب ميكند ،بيماري «عجب» است كه از گناهان
كبيره محسوب ميشود .در این جستار با تأملي در آیات و روایات و بيان قصهها و حکایتهاي قرآني ،بيماري
عجب و راههاي درماني آن توصيف شده است و چگونگي پرهيز از آن شرح داده ميشود.
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.155صادقكوهستاني ،عطيه .غیبت.قم :بزم قلم96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007294406 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،اعتقادات مذهبي ،ارزشهاي اخالقي 
چکیده:زبان از مهمترین اجزاي بدن انسان است كه بهوسيله آن انسان هم ميتواند به مقامهاي معنوي
دست یابد و هم به پایينترین مرتبه از درجات انساني برسد .در این مطالعه به بررسي موضوع «غيبت» از
زوایاي مختلف پرداخته شده و با ارائه داستانهاي قرآني این موضوع به روشني تبيين گردیده و راههاي
درماني آن شرح داده شده است.
معجزهیمحبتدرتعلیموتربیت .قم :مهر بيکران40 ،1394 ،ص .جيبي .شابک:

.156اميري ،مجيد.
 9786006022086
مخاطب :والدین ،معلم 
کلماتکلیدی:تعليم و تربيت ،فضائل اخالقي 
چکیده :دراین اثربه بررسي نقش محبت در تربيت دیني افراد پرداخته شده است .آن گاه به بررسي
معيارهاي محبت از منظر قرآن و سنت و نيز از نگاه شعر شاعران پرداخته شده و ضرورت محبت ،ميزان آن،
آثار مفيد آن و نيز كاركردهاي مهم آن در تعليم و تربيت فرزندان و دانشآموزان ،مورد بحث و بررسي قرار
گرفته است .در ادامه به شيوههاي ابراز محبت و برخي از آثار بيمحبتي ذكرشده است.
.157مکسول ،جانسي .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :هنراندیشیدن .معين خانلري .تهران :ابوعطا،
272 ،1394ص .رقعي .شابک 9789641700074 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:نوجوانان ،روانشناسي ،تفکر 
چکیده:كتاب با استناد به موفقيتها ،تجربيات و سخنان برخي از بزرگان جهان و معرفي یازده روش براي
اندیشيدن و نحوه چگونه فکر كردن ،به موضوعات مختلف آموزش پرداخته است .با به كارگيري روشهاي
معرفي شده در كتاب ،سيستم فکري شما نظم خاصي ميیابد و ميتوانيد شيوههاي تفکر منجر به موفقيت را
بشناسيد و زندگيتان را دگرگون سازید.

.158سرپرست ،مصطفي /پورقنبريقاضياني ،ليال .مجموعه علمي تفریحي :عیدانهسالهشتمدبیرستان
دورهاولمتوسطه.تهران :قاطع البرهان64 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789642604258 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:جدولها ،راهنماي آموزشي ،سرگرميها 
چکیده:این كتاب شامل جدولهایي است كه بر اساس مطالب درج شده در كتاب درسي دانشآموزان براي
استفاده آنها در ایام عيد نوروز طراحي شده است .حل این جدولها نهتنها مرور آموختهها را به دنبال دارد،
بلکه سبب فعالتر شدن ذهن ،افزایش تمركز و جلوگيري از زوال عقل ميشود.

کتابنامهمتوسطهاولشماره /17فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول


48

.159سرپرست ،مصطفي /باقرزاده ،عليرضا .مجموعه علمي تفریحي :عیدانهسالهفتمدبیرستاندوره
اولمتوسطه.تهران :قاطع البرهان64 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789642604197 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:جدولها ،سرگرميهاي آموزشي ،راهنماي آموزشي 
چکیده:در این كتاب جداولي بر اساس كتابهاي درسي دانشآموزان طراحي شده تا آنها در ایام عيد
نوروز ضمن سرگرمي ،درسهاي خود را مرور كنند .همچنين به منظور سرعت انتقال دادههاي ذهني و نيز
افزایش قدرت تصميمگيري 12 ،جدول سودوكو ارائه شده است.
 .160گروه علمي مبتکران .کتاب آزمون هفتم ..تهران :مبتکران168 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9789640723586
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:امتحانات ،حل مسئله ،تمرینها 
چکیده :هر فعاليت آموزشي باید نهایتاً منجر به یادگيري شود تا هدف آموزش برآورده شده باشد .پس
اساسيترین بخش آموزش و پرورش ،فرایند یاددهي و یادگيري است .در این كتاب مجموعه پرسشهاي
چهارگزینهاي براي درسهاي فارسي ،قرآن ،عربي ،انگليسي ،مطالعات اجتماعي ،علوم و ریاضي تدوین شده
است كه محتواي كتابها را براي دانشآموزان مرور و دانش آنها را ارزیابي ميكند.

.161دویل ،آرتوركانن .داستان هاي شرلوک هلمز :آخرینمعما .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643076856 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،كودک و نوجوان ،ادبيات بينالملل 
چکیده:در این داستان شرلوک هلمز با جنایتکاري طرف است كه بهاندازۀ خود او باهوش و زیرک و درواقع
نابغه است .هلمز براي به دام انداختن او همه كار ميكند ،ولي جاني نابغه قصد كشتن هلمز را ميكند .هلمز
از چند مهلکه جان سالم به در ميبرد ،ولي....
 .162دیکنز ،چارلز .رمانهاي كالسيک نوجوان :آرزوهای بزرگ .محبوبه كرمي .تهران :قدیاني،1394 ،
120ص .وزیري .شابک 9786002514301 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:نویسنده سرگذشت كودكي یتيم را ترسيم ميكند كه در خانوادهاي تهيدست رشد كرده است و با
حوادث بسياري روبهرو ميشود.این كودک با روحي بزرگ و دلي پر از آرزو قدم به صحنه پر آشوب زندگي
ميگذارد .او از خانهاي روستایي به شهري بزرگ ميرود و با لذتهاي زندگي آشنا ميشود؛ اما پيش از آنکه
حتي به یکي از آرزوهاي خود دست یابد ،ناچار ميشود به زندگي ساده روستایياش بازگردد.
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.163كليیري ،بورلي .رمان نوجوان :آقایهنشاوعزیز .پروین عليپور .تهران :افق112 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786003531031 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي بلند ،انواع ادبي 
چکیده:یادداشتهاي روزانه و نامه نوشتن دو راه ساده براي تمرین نویسندگي به شمار ميرود .این داستان
ماجراي نامهنگاريهاي پسر كوچکي به نام لي باتس است كه با مادرش زندگي ميكند و شاگرد جدید
مدرسه است .معلم لي براي پيشرفت بچهها در نامهنویسي ،از آنها ميخواهد به نویسندهاي نامه بنویسند .لي
هم تصميم ميگيرد براي نویسنده محبوبش ،آقاي هنشاو نامه بنویسد .زبان اثر ساده و روان است.
 .164اكرمي ،جمالالدین .رمان نوجوان :آناهید ملکهی سایهها .تهران :محراب قلم192 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9786001039041 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،ایران باستان 
چکیده:در این داستان زندگي آناهيد ،یکي از بزرگترین و محبوبترین ایزدان آریایي و آیين زرتشت در
ایران باستان به تصویر كشيده شده است .آناهيد ایزدبانوي آب و باران و باروري در مذاهب ایران باستان
است .هرچند در كتب تاریخي و كتيبهها چندان از این ملکه ایراني یاد نشده است؛ اما نویسنده تالش دارد
با كمک گرفتن از تخيل خود تا حد امکان آناهيد را از پشت سایهها و دیوارها بيرون كشيده و او را به
مخاطبانش بشناساند.
خانههایشان را خراب کردند .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي،1394 ،
آنها  
 .165روحافزا ،سعيد .
50ص .وزیري .شابک 9789644763502 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تاریخي ،ادبيات دیني ،تاریخ اسالم ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :پيامبر اسالم(ص) یهودیان را وادار نکردند كه دین اسالم را بپذیرند .ایشان به پيمانهایي كه
یهودیان با عربها داشتند احترام گذاشتند و قرار شد كه یهودیان آزادانه در كنار مسلمانان زندگي كنند،
ولي با دشمنان اسالم همکاري نداشته باشند .در همين رابطه ،رویدادي واقعي درباره طایفه بنينضير كه
گروهي از یهودیان مدینه بودند و پيمانشکني كردند در قالب داستان در كتاب پيش رو درج شده است.
.166دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز :اتاقدربسته .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643075798 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:زن جواني كه شغلش مراقبت از كودكان است ،در جستوجوي كاري جدید ،با مردي آشنا ميشود
كه حاضر است براي نگهداري از فرزندش حقوق بسيار زیادي به او بدهد .او از زن ميخواهد كه موهایش را
كوتاه كند .زن جوان با نگراني به شرلوک هلمز مراجعه ميكند و از او كمک ميخواهد .هلمز به او ميگوید
كار را قبول كند و از او ميخواهد اگر خطري پيش آمد ،خبرش كند .دو هفته ميگذرد ،ولي خبري نميشود
تا اینکه. ...
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.167احمدي ،احمدرضا .اسبوسیبوبهار .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
50ص .خشتي .شابک 9786000100896 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي آموزشي ،داستان كوتاه ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:نویسنده در این داستان كه روایتي آرام و رؤیاگونه دارد ،به كمک شخصيتهاي اسب ،سيب ،باران،
فاخته ،جنگل،جویبار ،گندمزار ،فضایي را ترسيم ميكند و به اثبات عشق در زمان حال ميپردازد .روایت تازه
كتاب از ویژگيهایي است كه باعث عالقهمخاطب ميشود .همچنين تصاویر كتاب به ترسيم فضاي ذهني در
مخاطب كمک ميكند.
اشرافزاده قهرمان .تهران :بهنشر116 ،1394 ،ص .رقعي.

 .168حکيمي ،محمود .گنجينه حکيمي:
شابک 9789640222010 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هشتم ،نهم ،
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،تاریخ اسالم ،داستاننویسي ،سرگذشتنامهها 
چکیده :داستاني كه مطالعه ميكنيد ،روایت زندگي مصعببنعمير ،یکي از یاران حضرت محمد(ص) و
نخستين سفير ایشان در مدینه است .مصعب زندگي اشرافي خود را رها ميكند و مسلمان ميشود .او یکي
از كساني بود كه زمينه هجرت پيامبر را به مدینه فراهم كرد .سرگذشت عبرتآموز مصعب الگویي براي
انسان امروز است.
 .169پالچيو ،آر.جي .رمانهایي كه باید خواند :اعجوبه .فرح بهبهاني .تهران :پيدایش516 ،1393 ،ص.
پالتویي .شابک 9786002961235 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،ادبيات ملل ،رمان 
چکیده:اگوست پولمن با صورتي غيرطبيعي به دنيا آمده و به همين دليل تا به حال به مدرسه نرفته است.
او حاال ميخواهد وارد مدرسهاي جدید شود و كالس پنجم را شروع كند و تنها آرزویش این است كه با او
مثل بچهاي معمولي رفتار شود .اما شاگردان مدرسه جدید نميتوانند از كنار صورت غيرعادي او عبور كنند.
 .170سناپور ،حسين .افسانه و شب طوالنی .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
40ص .رقعي .شابک 9786000103484 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:نوجوانان ،داستانهاي خانواده ،مسئوليتپذیري 
چکیده:این داستان دختري به نام افسانه است كه زندگي خویش را روایت ميكند .هر وقت پدر افسانه به
سفر ميرفت ،پدربزرگش به خانه آنها ميآمد .افسانه كه جاي خالي پدرش را بيشتر از هروقت دیگري
احساس ميكند ،تصميم ميگيرد براي پدربزرگش پيراهن بدوزد .او فکر ميكند ،در روزهاي نبودن پدرش
چه اتفاقاتي ممکن است پيش بياید و این فکر او را مضطرب و نگران ميكند.
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افسانهی خورشیدشاه و

 .171موسوي ،فرزانه .گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:
مهپری.تهران :مهرآموز80 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786006434285 :

مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كهن ،ادبيات كالسيک ،ادبيات فارسي ،ادبيات عامه 
چکیده:این اثر یکي از داستانهاي خواندني عاميانه است كه شرح دلدادگي خورشيدشاه به دختر پادشاه
چين و ماجراهایي كه براي او و همراهانش اتفاق ميافتد را بازگو ميكند .سمک عيار از این داستان وارد
زندگي خورشيدشاه ميشود و دوستي صادقانهاي بين آنها بهوجود ميآید .این اثر به نثر ساده امروزي
بازنویسي شده است.
 .172دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز :الماس سلطنتی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075859 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:الماس تاج سلطنتي گم شده و شرلوک هلمز براي پيدا كردن این الماس به هر راهي متوسل شده است.
او خود را به شکل پيرزن درآورده ،لباس گارگري پوشيده و حتي درست غذا نميخورد چون معتقد است كه با
شکم خالي فکرش بهتر كار ميكند .شرلوک هلمز مجسمهاي از خودش ساخته و پشت پنجره گذاشته تا دزدان را
غافلگير كند .باالخره با هوش و ذكاوت خود دزد را شناسایي ميكند ،ولي. ...
امپراتورسیبزمینیچهارم..تهران :مؤسسه فرهنگي  -هنري  -پژوهشي

.173محمدي ،محمدهادي.
تاریخ ادبيات كودكان184 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786009382774 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:محيط زیست ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده«:امپراطور سيبزميني چهارم یکي از عاشقان زمين بود و جانش را براي پایداري جهان سبز فدا
كرد .این داستان را تنها باید كساني بخوانند كه مادر زمين را دوست دارند» .این داستان فانتزي روایت نبرد
نيروهاي آشپزخانهاي با مهاجمان كثيفي است كه زیستبوم ما را نابود ميكنند .امپراطور این جنگ ،فرمانده
نيروهاي آشپزخانه است.
 .174دال ،روآلد .انگشت جادویی .امين توكلي .تهران :آبشن58 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786006260556
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي علمي-تخيلي ،كودک و نوجوان 
چکیده :دختري كوچک و هشت ساله انگشتي جادویي دارد كه هرگاه از اطرافيانش خشمگين ميشود،
انگشتش را به سمت آنها ميگيرد و ایشان را تنبيه ميكند .داستان با تصاویر طنز همراه است و دخترک
سعي دارد تا احترام به حقوق حيوانات را به خانواده آقا و خانم گریک كه در همسایگي او زندگي ميكنند،
آموزش دهد.
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 .175دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز :انگشت مهندس .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075767 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:در این داستان «ویکتور هدرلي» به سراغ شرلوک هلمز ميرود و ميگوید به سختي توانسته از
دست كلنل و گروهش فرار كند .هدرلي آنها را متهم به جعل سکه ميكند .شرلوک هلمز با همراهي دكتر
واتسون تالش ميكند این اتهام را اثبات كند.
 .176خواجهوند ،سولماز .عشق هاي فراموش شده :انیسه خاتون و توپازخان .تهران :هوپا،1394 ،
106ص .رقعي .شابک 9786008025009 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي عاشقانه ،ادبيات كالسيک ،نوجوانان 
چکیده:داستان این كتاب حکایت یک كنيز و دو برادر است .داستان «توپازخان و انسيه خاتون» ماجراي
دلدادگي یک شاهزادۀ ایراني به كنيزي تازهوارد است؛ عشق ممنوعهاي كه برادر شاه را به سلطنت ميرساند.
تالش دو عاشق براي رسيدن به هم ،دلباختگي آنان را به زیبایي ترسيم ميكند.
.177گریپه ،ماریا .بابایشب .پوران صلحكل .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
128ص .رقعي .شابک 9786000103743 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده :در كشور سوئد خانمهاي مسن ،داوطلبانه از بچههاي كوچک خانواده نگهداري ميكنند .آنها
«مادر روز» ناميده ميشوند .اما در مقابل «باباي شب» نيز وجود دارد .جوليا به اصرار مادرش كه پرستار
است ،پذیرفته كه باباي شب داشته باشد .باباي شب در گوشهاي از اتاق به سختي زندگي ميكرد و دلش
ميخواست یک رختخواب داشته باشد .این گونه بود كه داستان جوليا و باباي شب آغاز شد.
.178مالو ،هکتور .باخانمان .محمد قاضي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان200 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9786000103125 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حادثهاي ،نوجوانان 
چکیده:ماجراهاي تلخ و شيریني پشت سر هم براي شخصيت اصلي داستان كه دختري به نام پرین است،
اتفاق ميافتد .این ماجراها واقعيتهایي از زندگي امروز را انعکاس ميدهند .وضعيت پرین نااميد نشدن،
توجه به امور خانوادگي ،تالش و پشتکار براي رسيدن به هدف را به مخاطبان گوشزد ميكند .شایان ذكر
است ،مترجم به دليل طوالني بودن داستان ،آن را كوتاه كرده و با زباني ساده به قلم تحریر در آورده است.
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باددرشاخههایبید(داستانبلنددربارهانقالباسالمیایران).تهران :كتاب

.179درویشي ،روحاهلل.
تارا88 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007606278 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:تاریخ معاصر ایران ،نوجوانان ،ادبيات روستا 
چکیده:در دوران پهلوي ،پسري نوجوان در یکي از روستاهاي ایران زندگي ميكند .پدر او قهوهخانه دارد و
افراد مختلفي با تيپهاي متفاوت به آنجا رفتوآمد ميكنند .روزي مردي با همسرش وارد قهوهخانه شده و
با معرفي خود منجر به شگلگيري رخدادهایي ميشود كه حال و هواي روستا را تغيير ميدهد.
بازجوییخانوادهیقلندری .تهران :افق152 ،1394 ،ص .رقعي.

.180خرامان ،مصطفي .رمان نوجوان:
شابک 9786003530539 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:نوجوانان ،رمان ،داستانهاي بلند 
چکیده:كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع پليسي و فانتزي است .سرقتي از یک بانک اتفاق ميافتد و
پليس پس از كشمکشهایي ،موفق به دستگيري سارق ميشود و براي فهميدن شرح دقيق این دزدي ،از او
بازجویي ميكند .ماجرایي كه متهم تعریف ميكند خيالي و غير قابل باور است و همين موضوع باعث ميشود
كارآگاه براي كشف حقيقت از تکتک اعضاي خانواده او نيز بازجویي كند.
.181منادي ،انوشه .رمان نوجوان امروز :بازگرداندهشده .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
158 ،1394ص .رقعي .شابک 9789643917746 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي اجتماعي ،جنگ ایران و عراق ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:نویسنده داستاني در زمان جنگ ایران وعراق را روایت ميكند .سه نوجوان  15ساله براي تهيه
آذوقه مي روند و پس از گذر از راههاي كوهستاني و تحمل سختي بسيار و در حالي كه یکي از آنها تير
خورده ،موفق ميشوند مقداري نفت و آرد را به روستا برسانند و بين مردم تقسيم كنند .بهروژ ،یکي از این
سه نفر ،پدرش به جبهه رفته و او كه حاال خود را مرد خانه ميداند ،سعي دارد كه به دختر دایياش ثابت
كند كه بزرگ شده و دیگر بچه نيست .یک روز عراقيها به روستاي آنها ميآیند.
.182موسوي ،سميه سادات .مجموعه داستانهاي برگزیده اولين جایزه ادبي كومش :باندوالدرسرزمین
بومبا.سمنان :كتاب سمنگان96 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786005967623 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي بلند ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده:در كتاب حاضر داستان پسركي كه با خانوادهاش در جزیرهاي به نام بومبا زندگي ميكند ،روایت
شده است .او هم دقيقاً مانند همه پسرهاي همسنش شيطنتهاي خاصي دارد؛ ولي ظاهرش با بقيه فرق
دارد .گوش راستش از گوش چپش بزرگتر است و دست چپش از دست راستش بلندتر و چند تار موي سبز
رنگ روي سرش دارد .روزي براي او اتفاق عجيبي ميافتد .ویژگي كتاب مشقهایي براي شب است كه در
پایان هر قسمت آمده است ،البته این مشقها هيچ شباهتي به مشقهاي مدرسه ندارد.
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هایراهآهن .پري منصوري .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،

.183نسبيت ،ا .
بچه
256ص .رقعي .شابک 9786000103781 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:روبرتا ،پيتر و فيليپس در حال كشمکش با مشکالتي هستند كه ناگهان زندگي آنها را دگرگون
كرده است .فقر ،دوري از پدر و نگرانيهاي مادر از زندگي در كنار راهآهن ،شرایط را براي آنها دشوار ساخته
است؛ اما تماشاي قطارها و دست تکان دادن براي مسافران از سرگرميهاي لذتبخش بچههاست و همين
امر اتفاقات جالبي را براي آنها رقم ميزند.
برشانههایتقدیروچندداستاندیگر .تهران:

.184گلدوست ،حسين .چشمههایي به سوي خورشيد:
مؤسسه انتشارات اميركبير160 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789643035495 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي مذهبي ،جنگ ایران و عراق ،نوجوانان 
چکیده:در كتاب حاضر ،داستانهایي با الهام از نهجالبالغه نگاشته شده است .در یکي از داستانها به تقدیر
الهي اشاره شده و به این نکته تأكيد ميشود كه هيچكس نميتواند از سرنوشت فرار كند .در داستاني بعدي
جزاي عمل مطرح ميشود و در دیگري شجاعت افرادي كه در جنگ ایران و عراق خالصانه جنگيدند و به
شهادت رسيدند.
 .185كریستوفر ،جان .برکه آتش .محمدرضا زماني .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
184 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000103798 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:این داستان ادامه داستان «كوههاي سفيد» است .در این قسمت ادامه مبارزه با موجودات فضایي،
هجرت از كوههاي سفيد ،نفوذ به شهر دشمنان و نجات باقيمانده تمدن بشري از دست اربابان بيگانه بيان
ميشود .آیا پس از بيرون راندن موجودات بيگانه از زمين ،انسانها ميتوانند در صلح و در كنار هم زندگي
كنند؟
.186مبيني ،محمد .برگردیم...مجموعهداستانکوتاهکوتاه .تهران :قو88 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789641560777
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستان كوتاه ،ارزشهاي اخالقي ،ارزشهاي اجتماعي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :این كتاب حاوي تعدادي داستانک فارسي است .هر داستانک آن مبين نکاتي ارزشمند در
موضوعات تربيتي ،اجتماعي ،اخالقي و اعتقادي است .داستانکها در عين كوتاهي ،تعمقي عميق را در ذهن
مخاطب نسبت به مسائل جامعه خود ایجاد ميكنند.
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.187حکمت ،عالم .رمان نوجوان :بهخاطریکاسب .مهدي ضرغاميان ،مهناز عسگري .تهران :محراب
قلم148 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786004130776 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده :اوروس پسر عجيبي است .سركش و خياالتي ،تنومند و قوي و عاشق اسبها .او در اصطبل
ميخوابد تا تمام وقت نزدیک اسبها باشد .تا اینکه اسب جدیدي به نام رستم به مزرعه ميآید .رستم
سركش و وحشي است و اجازه نميدهد كسي سوارش شود و همه را به زمين ميكوبد؛ ولي اوروس با او
حرف ميزند و به راحتي سوارش ميشود .اوروس در كنار اسبها ،به خصوص رستم خوشحال و خوشبخت
است ،تا اینکه بر اثر حادثهاي مجبور ميشود رستم را فراري دهد.
.188ام.دریپر ،شارون .رمانهایي كه باید خواند :بیرونذهنمن .آنيتا یارمحمدي .تهران :پيدایش،1394 ،
395ص .پالتویي .شابک 9786002963499 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:نویسنده ،داستان دختر معلولي به نام ملودي را روایت ميكند كه عالوه بر معلوليت حركتي ،قادر
به حرف زدن هم نيست .ماجراها به صورت واگویههایي از زبان همين شخصيت روایت ميشوند و به
مشکالت زندگي او در اجتماع و مدرسه ميپردازد .نویسنده نتيجه ميگيرد كه معلوليت نميتواند سد راه
موفقيت باشد .همچنين به مخاطب فرصت ميدهد از نگاه یک معلول به دنيا بنگرد و درک بهتري از این
گونه اشخاص به دست بياورد.
 .189دویل ،آرتوركانن .داستانهاي شرلوک هلمز :بیماری در خانه .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643076764 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده :دكتر پرسي تروليون ،پزشکي موفق است ،ولي براي تحقيقات خود پولي ندارد .فردي بهنام
بلسينگتون حاضر است سرمایه الزم را به او بدهد و فقط سه چهارم از درآمد را ميخواهد .آقاي بلسينگتون
به علت بيماري قلبي در خانه دكتر تروليون ساكن ميشود؛ اما بعد از مدتي دچار ناراحتي و اضطراب
شدیدي ميشود .ترس از دزد تمام وجود او را فرا ميگيرد و هر روز حالش بدتر ميشود .دكتر پرسي براي
حل این ماجرا از شرلوک هلمز كمک ميخواهد.
پروندههایشرلوکهلمز .سيد حبيباهلل

.190دویل ،آرتوركانن .مشهورترین داستانهاي كارآگاهي جهان:
لزگي .تهران :ذكر144 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789643077150 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات ملل 
چکیده :كارآگاه هلمز مشهورترین شخصيت داستانهاي پليسي انگليسي است كه روح ماجراجویان و
كنجکاوان دنياي داستانخواني را اقناع ميكند .این كتاب جلدهاي  19تا  27را در بر دارد و حاوي
داستانهایي چون زن خونآشام ،الماس سلطنتي ،مرد خزنده و موكل برجسته است .كتاب با زباني ساده و
به دور از دشواري نگاشته شده است.
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پسرستاره(داستانزندگیابوعلیسینا) .تهران :دفتر نشر فرهنگ

.191فتاحي ،حسين .مفاخر ایران:
اسالمي84 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644763755 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،سرگذشتنامهها ،داستان كوتاه 
چکیده:این كتاب به داستان زندگي ابوعلي حسينبنعبداهللبنحسنبنعليبنسينا ،معروف به ابوعليسينا،
اختصاص دارد كه در غرب از او با نام «اوي سنا» یاد ميشود .از این پزشک و شاعر ایراني كه از مشهورترین
و تاثيرگذارترین فيلسوفان و دانشمندان ایران زمين است ،آثاري چون « قانون» در طب و «شفا» و ...به
یادگار مانده است.
 .192جهانگيریان ،عباس .حماسههاي ایراني :پسر نان و نمک .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان128 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789643919382 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستان كوتاه ،داستانهاي تاریخي ،نوجوانان 
چکیده:در كتاب به صورت داستاني گوشههایي از حوادث تاریخي دوران زندگي یعقوبليث صفاري (879
ـــ  840م) ،بنيانگذار سلسله صفاریان بررسي ميشود .در این روایت به حمله یعقوب ليث به فارس و
كشمکش ميان صفاریان و خالفت بغداد نيز پرداخته شده است.
 .193ریوردان ،ریک .قهرمانان المپ :2پسر نپتون .ثمين نبيپور .تهران :افق562 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786003530454 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حماسي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:روزهاي مبارزه و نبرد براي پسر ربالنوع دریاها به انتها نرسيده است .اكنون او با مهمترین آزمون
زندگياش روبهرو است و اگر در این نبرد شکست بخورد ،همه جهان در خطر نابودي قرار ميگيرد .این اثر
داستان عشقها ،شکستها و فداكاريها است .هفت دورگه ،الهه انتقامجو و ارتشي از هيوالهاي بيرحم و
ناميرا بازیگران این مجموعهاند.
پنجهستهیپرتقال .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،

.194دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز:
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643076771 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي پليسي 
چکیده:ماجراهایي عجيب پشت سرهم اتفاق ميافتد و هستههاي پرتقال در این اتفاقات نقش مهمي دارند.
چند نفر به طرز مشکوكي كشته مي شوند و با اینکه هيچ شاهد و مدركي وجود ندارد ،شرلوک هلمز موفق
ميشود پرده از این معما بردارد و حقيقت را كشف كند.
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 .195دانشگر ،بهزاد .سرداران ایران گودرز :پهلوانان پیر نمی شوند .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير،
128 ،1394ص .جيبي .شابک 9789643036102 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،داستانهاي حماسي ،نوجوانان 
چکیده:در روایتي داستاني ،زوایاي پنهان چهره گودرز ،پسر كشواد ،از پهلوانان بزرگ «شاهنامه» آشکار
ميشود .گودرزیان از بزرگترین خاندانهاي پهلواني بودند .گودرز در جنگهایي كه به خونخواهي سياوش
انجام شد ،حضور داشت و گاهي فرماندهي سپاه را نيز به عهده ميگرفت .او از پهلوانان دوران كيکاوس و
كيخسرو بود.
.196ماتوته ،آناماریا .پولیناچشموچراغکوهپایه .محمد قاضي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان184 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000103132 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند 
چکیده:دختري به نام پولينا كه پدر و مادرش را از دست داده است ،نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگي
ميكند .او با پسركي نابينا آشنا ميشود و با روشي خاص به آموزش او ميپردازد .از آن به بعد بسياري از
مردم با محبت از او یاد ميكنند و او را چشم و چراغ كوهپایه ميدانند.
 .197كریستان ،ژ .پیروزی بر شب .سيروس طاهباز .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
156 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000103477 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،سرگذشتنامهها ،نوجوانان 
چکیده :آنان كه ميتوانند ببينند و از خواندن لذت ببرند ،اغلب درک درستي از دنياي نابينایي ندارند.
فردي كه توانست به وسيله نقطههاي برجسته ،خط بریل ،روشنایي را به زندگي نابينایان ببخشد ،لوئي بریل
بود كه شرح زندگي و تالش بيوقفهاش در این راه ،با روایتي داستانگونه بازگو ميشود
.198حکيمي ،محمود .گنجينه حکيمي :پیکارسرنوشت .تهران :بهنشر144 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789640222003
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،ادبيات خارجي ،آزاديهاي سياسي ،مسلمانان 
چکیده :كتاب حاضر روایتي داستاني است از پيکار مسلمانان فيليپين در سالهاي ( 1980ــ )1960
ميالدي .در این سالها مسلمانان به صورت پيوسته براي دستيابي به حقوق انساني خود با حاكمان فيليپين
مبارزه ميكردند .شخصيتهاي اصلي این داستان پسري دانشجو به نام احمد و نامزد او به نام فائزه هستند.
یکي از پيامهاي این داستان آن است كه خوشبختي فرد با جامعه ارتباط مستقيم دارد.
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 .199روحافزا ،سعيد .پیوند ماه و خورشید .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي58 ،1394 ،ص .وزیري.
شابک 9789644763571 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،ادبيات دیني ،تاریخ اسالم 
چکیده:در كتاب پيش رو روایت زندگي حضرت علي(ع) از حدود سي سال پيش از به دنيا آمدن ایشان از
زبان مادر گراميشان نقل ميشود .حدود سي سال پيش از تولد آن حضرت ،والدت مبارک حضرت
محمد(ص) بوده است و در این اثر ،حضرت فاطمه بنت اسد از مهر و عالقهشان به حضرت محمد(ص) و نيز
لحظههاي بارداري ،تولد و بزرگ شدن حضرت علي(ع) سخن ميگوید.
 .200دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز :تاج یاقوت .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643076788 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:نيم تاج یاقوت در خانه رئيس بانک ( آقاي هولدر ) دزدیده ميشود .او با پسر و برادرزادهاش ،مري
زندگي ميكند .آقاي هولدر به پسرش كه قمارباز است ،شک ميكند و او را تحویل پليس ميدهد ،ولي براي
پيدا كردن نيم تاج به شرلوک هلمز متوسل ميشود .شرلوک هلمز حياط خانه ،اتاق آقاي هولدر و قفسهاي
را كه نيمتاج در آن قرار داشته ،بررسي ميكند .همچنين با مري ،برادرزاده آقاي هولدر صحبت ميكند و
طي این بررسيها متوجه نکته مهمي ميشود.
تاجیکهیوالییکهبیصداگریهکرد،بلندخندید.تهران :چکه،1393 ،

.201حاجي ميرزایي ،حميد.
96ص .رقعي .شابک 9786007216644 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي بلند ،آموزش اخالق 
چکیده:داستان حاضر روایت زندگي پسري به نام تاجيک است .او با همه پسرها فرق دارد .زانوهایش كمي
فنريتر از زانوهاي دیگران است و هنگام راه رفتن بيشتر باال و پایين ميرود .همه به او ميخندند و تاجيک
نهتنها از خودش دفاع نميكند ،بلکه خودش هم به خودش ميخندد .او هيچوقت عصباني نميشود .هر
تيمي كه تاجيک را دارد ،خيالش از توپ جمعكن راحت است .او به اندازه همه ميدود.
.202مشهدي ،بدري .تاراز.تهران :چکه104 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007216606 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،پند و اندرز ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:ماجراي دلبستگي عاطفي دختري نوجوان به نام ستاره روایت شده كه دلباخته مربي سواركاري
خود ميشود .مربي ستاره با نگاهي منطقي ،شاگرد خود را متوجه خطایش ميكند .هدف داستان آشنایي با
عشقهاي توخالي و زودگذر دوران نوجواني از دیدگاه نویسنده است.
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تشنهترازمن .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان24 ،1394 ،ص .خشتي.

.203حسنبيگي ،ابراهيم.
شابک 9789640808405 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مناسبتهاي اسالمي ،داستانهاي مذهبي ،امامان ،عاشورا 
چکیده:در روایت پيش رو گوشههایي از وقایع شب هشتم تا دهم محرم و نحوه به شهادت رسيدن حضرت
عباس(ع) از زبان حضرت رقيه(س) ،دختر امامحسين(ع) ،به تصویر كشيده شده است .در تصاویر كتاب به
خوبي آن لحظات بازسازي شده و مخاطب را با حال و هواي عاشورایي همراه ميسازد .صبر و مقاومت در
برابر مصائب ،یکي از پيامهاي آموزشي این داستان است.
 .204حکيميان ،هادي .رمان نوجوان امروز :تنگه زاغ .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
134 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000102838 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان ،ارزشهاي اجتماعي 
چکیده:در داستاني كه در این كتاب مطالعه ميكنيد ،رفاقت دو نوجوان یزدي در محيط كارشان روایت
ميشود .وقایع این داستان در شهر یزد رخ ميدهد و مربوط به دهه  1350است .حفظ رابطه دوستي،
حمایت از یکدیگر و كسب تجربيات محيطي از نکات مطرح در این داستان است .همچنين در این كتاب از
برخي از اصطالحات و واژههاي یزدي نيز استفاده شده است.
.205دیيري ،تري .ماجراهاي مصر باستان :توطئهدرهرم.مهرآیين اخوت .تهران :گيسا70 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9786006885469 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستان كوتاه ،نوجوانان 
چکیده :این داستاني واقعي از مصر باستان است .در این روایت آنتف ،سركارگر مغروري است كه رفتارش با
كارگران بسيار خشن و بيرحمانه است و به همين دليل آنها تصميم ميگيرند تا در حركتي بزرگ نسبت
به عمل او اعتراض كنند تا آنکه آنتف غيب ميشود .دفاع از حق خود مهمترین نکتهاي است كه در این
داستان مطرح شده است.
 .206دیيري ،تري .ماجراهاي مصر باستان :جادوگر و مومیایی .مهرآیين اخوت .تهران :گيسا،1394 ،
70ص .رقعي .شابک 9786006885476 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستان كوتاه ،نوجوانان 
چکیده:این داستاني واقعي از قصههاي مصر باستان است .نریا دختر كوچکي است كه به همراه پدرش در
خانه مردگان ،مردهها را طبق آداب و سنن مصريها موميایي ميكنند؛ تا اینکه فرعون ،پادشاه مصر ميميرد.
در آن زمان پادشاه نميتوانست بدون حيوانات خانگياش به خانه آخرت برود .نریا چگونه ميتواند گربه
فرعون را از مرگ نجات دهد.
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.207فاین ،آن .رمان نوجوان  :140-جادویمیخک .هدي لزگي .تهران :قدیاني168 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786002514165 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،رمان ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:كتاب پيش رو دربردارندۀ داستاني بلند دربارۀ دوستي دو همكالسي است .زبان اثر روان و بيتکلف
است و محتواي داستان حول رویدادهاي عادي زندگي دو نوجوان و گفتوگوها و پيشآمدهاي روزمره
زندگي آنان ميگردد.
تربیتها .4تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،

 .208شفيعي ،شهرام .جزیره بی
144ص .رقعي .شابک 9786000101497 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،نوجوانان ،طنز 
چکیده:مضمون پنج داستان این كتاب ،طنز اجتماعي است .رویدادهاي این داستانها در یک كاخ و در
جمع یک خانواده سلطنتي رخ ميدهد كه سالهاست به موزه تبدیل شده است .اكنون پادشاه ،سریدار و
ملکه ،آشپز این كاخ هستند و فرزندان آنها نيز بازدید كنندگان را مشایعت ميكنند و از آنها انعام
ميگيرند.
جشنتولدگلآلود .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان68 ،1394 ،ص.

.209خرمي ،فریده.
رقعي .شابک 9786000102241 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستان كوتاه ،نوجوانان ،آموزش اخالق 
چکیده:پنج داستان كوتاه و به هم پيوسته این مجموعه ،با محوریت شخصيتهاي طيبه ،سيما و تهمينه
شکل ميگيرد كه سه دوست هستند و براي ادامه تحصيل از شهر خود گرمسار به سمنان ميروند و در
منزل یکي از آشناهاي طيبه ،به نام عفت خانم ساكن ميشوند .ماجراي این داستانها در فضایي طنزآلود
شکل ميگيرد كه در ضمن آن نکاتي اخالقي آموزش داده ميشود.
جعبهی مقوایی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،

 .210دویل ،آرتوركانن .داستانهاي شرلوک هلمز:
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075828 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،كودک و نوجوان ،ادبيات بينالملل 
چکیده:در این داستان زني ،جعبهاي دریافت ميكند كه دو گوش بریدۀ انسان در آن است .او به پليس
مراجعه ميكند .تنها سرنخ این است كه سال گذشته این خانم به سه دانشجوي پزشکي اتاقي اجاره داده
بود ،ولي این سرنخ اشتباه است .با ورود شرلوک هلمز به این ماجرا ،راز قتلي دیگر فاش ميشود.
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 .211یوسفي ،محمدرضا .نوجوان :جمشید شاه پادشاه نوروز .تهران :دانشنگار32 ،1394 ،ص .رحلي.
شابک 9789642927746 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي حماسي ،ادبيات فارسي 
چکیده:ضحاک كه به یاري اهریمن جانشين جمشيدشاه شده بود ،نميتوانست پادشاهي كند و هر روز در
گوشهاي از ایرانزمين گروهي عليه او شورش ميكردند .این داستان به اقتباس از داستانهاي اساطيري
شاهنامه فردوسي و به نثر امروز بازآفریني شده است .پيروزي نمادین جمشيدشاه بر ضحاک و آغاز
جشنهاي نوروز در فصل بهار به مناسبت پيروزي روشني و نيکي بر اهریمن و تاریکي ،خالصهاي از ماجراي
داستان است.
جنابروباهشگفتانگیز .زهره كشاورزي .تهران :آبشن82 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:

.212دال ،روآلد.
 9786006260624
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:داستان كوتاه ،كودكان ،ادبيات ملل 
چکیده:این داستان كشمکش ميان مزرعهداران و حيوانات را روایت ميكند .آقاي روباه براي تأمين غذاي
خانواده خود از سه مزرعه دزدي ميكند .صاحبان مزرعه سعي ميكنند روباه را دستگير كنند .تصاویر كتاب
مرتبط با متن انتخاب شده است.
جنایتکاراعترافمیکند .تهران :افق144 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:

.213رجبي ،مهدي .رمان نوجوان:
 9786003531154
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،رمان ،داستانهاي بلند 
چکیده:خواننده این كتاب ،دفترچه یادداشتي را پيدا كرده است كه در آن ،نویسنده از مخاطب تقاضاي
كمک كرده است .نویسنده این دفترچه اميدوار است كه خواننده آدم ترسویي نباشد چون با خواندن
صفحههاي این دفترچه ،حوادث عجيب و غریب و ترسناک زیادي وارد زندگياش خواهد شد .بنابراین،
مخاطب با آغاز مطالعه این رمان ،یک اثر خوفناک را مطالعه خواهد كرد.
.214انده ،ميشل .جیمدگمه .یزدان خدابندهلو .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
252ص .رقعي .شابک 9786000103569 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:لوكاس ،راننده قطار در جزیرهاي به نام «لومرلند» زندگي ميكند .به غير از او افراد دیگري هم در
جزیره هستند؛ پادشاهي كه قصرش بين دو قله كوه است .او دو رعيت دارد؛ آقاي آرمل و خانم وااز .پادشاه
در روزهاي تعطيل كنار پنجره ميآید و با مهرباني دست تکان ميدهد و رعيتها برایش هورا ميكشند .در
لومرلند همه چيز خوب و زیباست تا روزي كه پستچي نامهاي براي خانم مالزان ميآورد؛ اما در جزیره
كسي با این نام وجود ندارد.
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.215برونته ،شارلوت .عاشقانههاي كالسيک :1جینایر( .)1نوشين ابراهيمي .تهران :افق482 ،1393 ،ص.
جيبي .شابک 9786003530638 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،رمان ،داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:رمان حاضر داستان زندگي زني است كه با وجود داشتن وقار ،جذابيت ،تشخيص و ذكاوت ،در برابر
مرزبنديهاي اجتماعي ،محدودیتهاي محيطي عصر خود و وظایف خانوادگي قرار ميگيرد .اثر پيش رو جلد
اول از این داستان معروف است كه با زباني ساده و قابل فهم همراه با توصيفات ادبي ترجمه شده است.
.216برونته ،شارلوت .عاشقانههاي كالسيک :2جینایر( .)2نوشين ابراهيمي .تهران :افق498 ،1393 ،ص.
جيبي .شابک 9786003530645 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،داستانهاي بلند ،رمان ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :قهرمان زن این داستان در زمان خودش شخصيتي بنيادستيز و باهوش است كه سعي دارد
آیندهاش را با توجه به قابليتهاي محدود ،اما مشخص ذهني و روحي خود بسازد .غير از پتانسيل داستان
براي حيرتزده كردن خواننده ،جدیت قهرمان داستان و پرمایگياش بر جذابيت داستان افزوده است .این اثر
جلد دوم از این كتاب است.
 .217ميركيایي ،مهدي .حبیب و میرزا شیپور .تهران :پيدایش168 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک:
 9786002961631
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،رمان ،داستانهاي تاریخي 
چکیده:كتاب پيش رو دربردارنده داستاني است كه رویدادهاي تاریخي عصر ناصري را با طنزي تلخ بازگو
ميكند .قهرمان قصه یکي از دلقکهاي آن دوره است كه سعي دارد یاریگر نوجواني باشد كه براي رهایي
پدرش از زندان تالش ميكند.
.218مهیه ،ونسان .حسگرمولکولی .مهدي ضرغاميان .تهران :محراب قلم88 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786004130349
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،نوجوانان ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده :نویسنده داستاني علمي ــ تخيلي را روایت ميكند كه در آن دانشمندي به نام آقاي دوبرویي،
خودروي جدیدي ميسازد كه با سوخت ئيدروژن كار ميكند و براي همين گرفتار جاسوسان ميشود .تا
اینکه اختراع او در یک تعقيب و گریز منفجر ميشود و او تصميم ميگيرد كارش را از نو شروع كرده و
اختراعش را تکميل كند.
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.219ایسبل ،ارزوال .رمان نوجوان :خندهدرتاریکی.گيتا رسولي .تهران :محراب قلم184 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9786001037528 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،نوجوانان ،داستاننویسي 
چکیده:این داستان زندگي پسر نوجواني بهنام واگني است .واگني بهدليل رفتن پدر و مادرش به امریکا،
مجبور است با پدربزرگش زندگي كند .در طي مدت یکسال كه او نزد پدربزرگ است ،اتفاقاتي رخ ميدهد
كه او را نسبت به پدر بزرگش بدبين ميكند ،بهگونهاي كه تصميم ميگيرد از منزل او فرار كند .سرانجام
واگني به كمک دوستانش متوجه ميشود كه پدر بزرگش مسبب اتفاقات روي داده نبوده است.
 .220كستنر ،اریش .خواهران غریب .علي پاکبين .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
120 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000103156 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده :وقایع داستان در مدرسهاي شبانهروزي اتفاق ميافتد .دو خواهر دوقلو كه از وجود هم بيخبر
هستند ،برحسب تصادف یکدیگر را مالقات ميكنند و ماجراهاي داستان شکل ميگيرد.
خورشیدخوارزم(داستانزندگیابوریحانبیرونی).تهران :دفتر نشر

.221شيخي ،مژگان .مفاخر ایران:
فرهنگ اسالمي112 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644763779 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،داستاننویسي ،مفاخر ایران 
چکیده:كتاب حاضر زندگي ابو ریحان محمدبناحمد بيروني ،دانشمند بزرگ و ریاضيدانَ ،ستارهشناس،
تقویمشناس ،انسانشناس ،هنرشناس و تاریخ نگار ایراني سده چهارم و پنجم هجري را در روایتي داستاني
بازگو ميكند .بيروني را از بزرگترین دانشمندان مسلمان ایراني در همه اعصار ميدانند .وي آثاري چون
«الصفينه مخاطب» و « قانون مسعودي» را خلق كرده است.
داستان سمکعیار .تهران:

.222موسوي ،فرزانه .گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:
مهرآموز96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786006434216 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كهن ،ادبيات كالسيک ،ادبيات فارسي ،ادبيات عامه 
چکیده:داستانهاي عاميانه ریشهاي بسيار قدیمي در تاریخ زندگي یک قوم دارند .این اثر حاوي داستاني
است كه دالوري ها و آداب پيکار عيّاران یا جوانمردان ،آداب دربار و وضع زندگي طبقات مختلف مردم در
عصر پهلواني را بازگو ميكند .قهرمان اصلي ماجراها ،مظهر دالوري ،خطرپذیري ،تدبير و جوانمردي است كه
حوادت داستان را با كارهاي شگفتانگيز خود ميآفریند.
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داستانهایتلفنی .مرضيه شجاعي دیندارلو .تهران :ذكر،1394 ،

.223روداري ،جاني .داستان نوجوان:
176ص .رقعي .شابک 9789643074715 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستان كوتاه ،نوجوانان 
چکیده :این كتاب مجموعهاي است از داستانهاي كوتاه كه پدري بازرگان هر شب از هتلهاي تجاري
مختلف ،به صورت تلفني براي دخترش تعریف ميكند .داستانهاي این كتاب تخيلي ــ علمي است .شادي
و القاي خوشبختي از عناصر جدایيناپذیر این داستانهاست كه شکفتن یک لبخند را به قصد تعليم و تربيت
براي كودكان و نوجوانان خلق ميكند.
داستانهای خوب و پندآموز .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،1394 ،

 .224كيانيفر ،محسن.
138ص .وزیري .شابک 9789640808788 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،پند و اندرز ،نوجوانان 
چکیده:قصههاي فراهم آمده در این كتاب از نسخه دستنویس كتاب «ریاضالملوک في ریاضياتالسلوک»
نوشته «نظامالدین شامي» بازنویسي شده است .داستانها از زبان جانوران بيان ميشوند و از احادیث و آیات
قرآني نيز بهره گرفته شده است .مطالعه این داستانها موجب بيداري و هوشياري انسانها ميشود.
داستانهای شرلوک هلمز .سيد

 .225دویل ،آرتوركانن .مشهورترین داستانهاي كارآگاهي جهان:
حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر144 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789643077167 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات ملل 
چکیده :شرلوک هلمز با دید تيز و شم كارآگاهي قوي خود ،زودتر از دیگران به قلب معماهاي جنایي
ميرسد و دكتر واتسون پزشک بازنشسته ارتش ،بهترین یار و یاور او در این ماجراهاست .در این كتاب 9
داستان از این مجموعه از جمله جعبه مقوایي ،صورت زرد و معاهده نظامي درج شده است.
.226چاپاري ،بنفشه /یزداني ،مریا /جوكار ،مرضيه .مجموعه داستانهاي برگزیده اولين جایزه ادبي كومش:
داستانهایی برای نوجوانی آهوی اول .سمنان :كتاب سمنگان88 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786005967654
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:داستان كوتاه ،داستانهاي اجتماعي ،نوجوانان 
چکیده :این كتاب حاوي گزیده داستانهایي است كه به قلم نوجوانان و والدین و مربيان آنها نوشته
شدهاند .در این داستانهاي اجتماعي نکاتي چون كمک به دیگران ،تصميمگيري عاقالنه ،بلندپروازيهاي
كودكانه و ...مطرح شدهاند كه هر یک ميتواند اصلي از اصول زندگي را به كودكان بياموزد.
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.227تدین ،نجمه .سرداران ایران كيخسرو :درمیانبرفها .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير،1394 ،
144ص .جيبي .شابک 9789643036133 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي حماسي ،نوجوانان ،داستان كوتاه 
چکیده :هدف كتاب ،آشنایي مخاطبان است ،با زوایاي پنهان چهره یکي از سرداران بنام ایراني با نام
كيخسرو ،پسر سياوش و فرنگيس ،بزرگترین پادشاه كياني ،دومين سلسله پادشاهي اساطير ایران .در این
مطالعه لشکركشي كيخسرو به توران ،به خونخواهي سياوش شرح داده شده است.
هاوروایتهاییدربارهپدرومادر).


دریایگذشت(داستان
.228رمضاني ،عباس /قاسمي ،صدیقه.
تهران :كتاب تارا48 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007606117 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي خانواده ،فضایل اخالقي 
چکیده:خداوند كمک به والدین را بر عبادت مقدم ميداند .كتاب دربر دارندۀ داستانهایي دربارۀ كمک و
نيکي به پدر و مادر است .سفارشها و توصيههاي پيامبر در مورد مراقبت از پدر و مادر و سخنان بزرگان در
این باره كتاب را تکميل ميكند.
.229دیيري ،تري .ماجراهاي مصر باستان :دزدانمقبره.مهرآیين اخوت .تهران :گيسا68 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9786006885452 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستان كوتاه ،نوجوانان 
چکیده :این اثر براساس قصههاي واقعي از مصر باستان نوشته شده كه بسيار هيجان انگيز است.
توتعنخآمون پادشاه جوان مصر ،مرده و جواهرات گرانبهاي او را از مقبرهاش دزدیدهاند .چگونه ربوده شدن
این جواهرات وسرانجام آن ،ماجراهاي این داستان را شکل ميدهد.
 .230لویي استيونسن ،رابرت .رمان كالسيک نوجوان :19-دکتر جکیل و آقای هاید .فرحناز عطاریان.
تهران :قدیاني128 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786002514820 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي علمي-تخيلي ،ادبيات ملل 
چکیده« :اگر ساختمانها را به چهرههایي تشبيه كنيم ،خانهاي كه االن مقابلش ایستادهاید ،یک چهرۀ
سنگي از معلمي سختگير است كه ميداند شاگردانش قصد انجام كاري را دارند ،اما نميداند چه كاري».
اثر حاضر دربردارندۀ داستاني كوتاهشده است كه طرح آن بر اساس وحشت و هيجان ریخته شده است .این
داستان داراي عوامل تعليق و ابهام است و خواننده را تا پایان در بهت نگه ميدارد.
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 .231موسوي ،سيده عذرا .دلقک و نارنج تلخ .تهران :قدیاني168 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786002517036
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انقالب اسالمي ،داستانهاي بلند ،سياست 
چکیده:نویسنده در كتاب حاضر رویدادهاي قبل از انقالب اسالمي را به تصویر كشيده است .حوادث در
شهر شيراز و در سال  1356رخ ميدهد« .مجتبي» همراه دوستش «همایون» كه در مسجد فعاليت دارند،
در جاهاي مختلفي مثل سينما اعالميه پخش ميكنند؛ ولي او و دوستش تحت نظر ساواک هستند و فردي
تمام رفت و آمدهاي آنها را گزارش ميدهد .در ادامه حوادثي رخ ميدهد كه باعث دستگيري و زنداني
شدن مجتبي ميشود.
دنیایمعرکهتامگیتس .آتوسا صالحي .تهران :افق256 ،1394 ،ص .رقعي.

.232پيشون ،ليز .تام گيتس:
شابک 9789643699871 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي بلند ،ادبيات ملل 
چکیده :كتاب حاضر درباره پسر كوچکي است كه اتفاقهاي تأثيرگذار زندگي خود را با زبان ساده و
طنزآميز روایت ميكند .او همه دغدغههاي روزانه خود را در مدرسه و در خانه و در برخورد با دوستان و
خانوادهاش با شکلها و جملههاي كوتاه بازگو كرده است.
.233هرتلينگ ،پتر .رمان نوجوان :دنیایهیربل .گيتا رسولي .تهران :محراب قلم68 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786001039980 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:نویسنده داستان پسري به نام هيربل را روایت ميكند كه در كودكي پدرش را از دست داده و
مادرش او را ترک كرده است .هيربل بيمار است و هنگامي كه بيمارياش شدت ميگيرد ،پدرخوانده و
مادرخواندهاش او را به آسایشگاه ميسپارند .او در آنجا هم تنها ميماند و حتي همسن و ساالنش نيز تحمل
او را ندارند .هدف نویسنده خلق دنيایي است كه كودكاني با وضعيت هيربل ،احساس امنيت كنند و آسوده
باشند.
.234حسنبيگي ،ابراهيم .دودستچوندوبال .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان32 ،1394 ،ص.
خشتي .شابک 9789640808382 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي مذهبي ،امامان ،اصحاب ائمه 
چکیده :در داستان پيش رو روایت شهادت «عابسبن ابيشيب» از اصحاب حدیث و از رؤساي قبيله
«بنيشاكر» آمده است .وفاداري ،شجاعت و والیتمداري عابس در این داستان به وضوح مشخص است.
رسيدن عشق به اوج كمال از دیگر نکاتي است كه از این داستان به مخاطبان منتقل ميشود.
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دوچرخهسوار تنها .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،

 .235دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز:
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075880 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،ادبيات خارجي ،نوجوانان 
چکیده:دوشيزه ویولت پدرش را از دست داده و تنها فاميلش عموي اوست كه در آفریقاي جنوبي زندگي
ميكند .آگهياي در روزنامه ميبيند كه افرادي به دنبال او و مادرش ميگردند .آگهي دهنده دو مرد هستند
كه ميگویند عموي ویولت قبل از مرگش از آنها خواسته تا از برادرزادهاش مراقبت كنند .یکي از این دو،
مرتب از ویولت خواستگاري ميكند و ویولت كه نامزد دارد هر بار جواب منفي ميدهد .نفر دوم با حقوق
بسيار باالیي او را استخدام ميكند تا به فرزندش موسيقي یاد دهد .ویولت كه از رفتار و حركات عجيب این
دو نفر نگران و سردرگم ميشود از شرلوک هلمز كمک ميخواهد.
 .236فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري :دیداری شگفت با خواجه نظام الملک.
تهران :نخستين64 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786001270987 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،ادبيات نوجوانان ،ادیبان ،دانشمندان 
چکیده:خواجه نظامالملک طوسي ملقب به سيد الوزرا ،دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار ملکشاه
سلجوقي بود .در این كتاب شخصيتهاي اصلي داستان با خواندن كتابهاي قدیمي به سفري خيالي به
گذشتههاي دور ميروند و در آنجا با این اندیشمند و سياستمدار مالقات و گفتوگو ميكنند.
غیاثالدینجمشید

.237فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري :دیداریشگفتبا
کاشانی.تهران :نخستين64 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786001270970 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،ادبيات نوجوانان ،علمآوران 
چکیده :غياثالدین جمشيد كاشاني را باید مخترع شيوههاي محاسبه چهار عمل اصلي (بهویژه ضرب و
تقسيم) دانست .وي در ریاضيات ،نجوم و گاهشماري در مکتب سمرقند ،تحول ایجاد كرد .در این كتاب دو
شخصيت اصلي داستان در سفري خيالي موفق به دیدار و گفتوگو با این دانشمند ميشوند و از آثار و احوال
وي در طول زندگي شخصياش آگاه ميگردند.
 .238فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري :دیداری شگفت با نصیرالدین طوسی.
تهران :نخستين64 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786001270994 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،شاعران ،ادیبان ،دانشمندان ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:خواجه نصيرالدین طوسي از مشاهير و اندیشمندان ایراني قرن هفتم است كه در زمينه ریاضي،
نجوم ،فقه و ادب جایگاهي بلند داشته و به سياست عملي نيز بيميل نبوده است .در این كتاب دو شخصيت
اصلي داستان طي سفري خيالانگيز ،موفق به دیدار و صحبت با این عالم بنام ميشوند و از مهمترین
دستاوردهاي وي در عرصههاي گوناگون علمي و سياسي آگاه ميگردند.
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.239فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري :دیداریشگفتبانظامیگنجوی .تهران:
نخستين64 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786001270819 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،شاعران ،ادبيات نوجوانان ،ادیبان 
چکیده :این كتاب حاوي داستان سفر خيالي یک خواهر و برادر به اعماق تاریخ است .آنها در شهر گنجه و
در بازار مسگرها موفق به دیدار خالق پنجگنج و گفتوگو با او ميشوند .در این اثر مهمترین رویدادهاي
زندگي این اندیشمند به همراه فعاليتهاي اثرگذار وي در عرصههاي گوناگون علمي در قالب داستان بازگو
شده است.
.240نجفي ،عبدالمجيد .رمان نوجوان امروز :رازخانهسهخواهرون .تهران :كانون پرورش فکري كودكان
و نوجوانان134 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101374 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي حادثهاي ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده :داستان ماجراجویانه و اسرارآميز است و حوادث آن در فاصله سالهاي  1300تا  1320اتفاق
ميافتد .سه خواهر با روحيات متفاوت در كنار هم زندگي ميكنند .سه جوان مخفيانه از راه ميرسند و
مهمان سه خواهر ميشوند .با آمدن آنها اتفاقات عجيبي رخ ميدهد و سه خواهر به رازهاي وحشتناكي
پيميبرند.
.241دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز :رمانواقعی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643076849 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده :پسر خانم ميبلي كه نویسنده موفقي بوده ،بهتازگي فوت شده است .بنگاه معامالت امالک
ميخواهد خانه و تمام وسایلش را با قيمت بسيار باالیي از او بخرد .خانم ميبلي كه مشکوک شده ،از شرلوک
هلمز تقاضاي كمک ميكند .چند روز بعد دزدها همه وسایل خانه را ميبرند ،ولي صفحهاي از كتاب جدید
پسر خانم ميبلي سرنخي براي كشف حقيقيت ميشود.
رنگکاربازنشسته .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،

.242دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز:
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075842 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،كودک و نوجوان ،ادبيات بينالملل 
چکیده :كتاب حاضر داستان مردیست كه همسرش پولهایش را دزدیده و با مرد دیگري فرار كرده
است.پليس نميتواند مشکل را حل كند .بنابراین ،شرلوک هلمز وارد این ماجرا ميشود .هلمز با تحقيقاتي
كه انجام ميدهد و با بررسي خانۀ مرد به حقيقت پي ميبرد.
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رودپرستارهیآسمان .نوشين ابراهيمي .تهران :افق224 ،1394 ،ص.

.243لين ،گریس .رمان نوجوان:
رقعي .شابک 9786003530768 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،رمان ،داستانهاي بلند ،ادبيات ملل 
چکیده:این رمان اثري امروزي و تركيبي از قصهها و حکایتهاي چيني است كه شخصيتها و ماجراهاي
رازآلود دارد .ماه از آسمان دهکده گم ميشود ،اما این موضوع به غير از رندي براي هيچكس مهم نيست.
رندي پسر جواني است كه خدمتکار مهمانخانهاي در دهکده است .یکي از روزها ،او با قصهگوي مرموزي
روبهرو ميشود كه راهي تازه در زندگياش باز ميكند.
.244مورلوا ،ژان كلود .رمان نوجوان :رودخانهیواژگونتومک .1نوید اعطار شرقي .تهران :محراب قلم،
168 ،1394ص .رقعي .شابک 9786001038358 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،نوجوانان ،داستاننویسي 
چکیده:تومک ،پسر بچه یتيمِ سيزدهسالهاي است كه تنها خواربارفروشي دهکدهاش را اداره ميكند .روزي
هنگام غروب ،دختري بهنام هانا وارد مغازه او ميشود و چيزي ميخواهد كه تومک را راهي سفري بزرگ
ميكند؛ سفري كه مبيّن رفتارهاي انساني و عاشقانهاي است كه در روزگاران پيشين ،همچون رنگينكمان
پس از باران ،خود را به رخ خوانندگانش ميكشد.
رودخانهیواژگونهانا .2زهره ناطقي .تهران :محراب قلم،1394 ،

.245مورلوا ،ژان كلود .رمان نوجوان:
152ص .رقعي .شابک 9786001038365 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:تومک ،قهرمان داستان ،مخاطب را با خود به جستوجویي شگفتانگيز براي یافتن رودخانهاي كه
آب آن مانع مرگ ميشود ،همراه ميسازد .ماجراي این سفر از زبان قهرمان داستان ،هانا ،روایت ميشود.
مخاطب با شنيدن قصه او ،سرزمين جدیدي را كشف ميكند و چشماندازهاي زیبایي چون جنگل ،مرغزار و
اقيانوس را باز ميیابد.
 .246خداجو ،فروزنده .روزی که لیمویی بود .تهران :قدیاني160 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786002516770
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رمان ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي خانواده 
چکیده:زندگي سرشار از رویدادهاي شيرین و ناگوار است و در جریان اتفاقهاي آن باید به رشد شخصي و
معنوي دست یافت .این كتاب حاوي داستاني با زبان ادبي است كه شرح رخدادهاي زندگي یک خانواده را
بازگو ميكند .ماجراها با تأكيد بر لزوم گفتوگو و برقراري ارتباط ميان اعضاي خانواده روایت شده است.
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 .247طلوعي ،محمد .رمان نوجوان :رئال مادرید .تهران :افق136 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643699994
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رمان ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي بلند 
چکیده :سوداي مسابقه با تيم نوجوانان رئال مادرید ،نوجوانان ماجراجوي آباداني را به امارات و دبي
ميكشاند .در غربت اما رؤیاهاي آنها تبدیل به كابوس ميشود .در این ميان یکي از فوتباليستهاي قدیمي
به فریادشان ميرسد و بچهها به زمين مسابقه ميرسند ،اما در ادامه با رویدادهاي دیگري مواجه ميگردند.
كتاب با زباني ساده و روان نوشته شده است.
.248ناصري ،علي .رمان نوجوان امروز :زمستانتماممیشود .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان158 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789643917784 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،داستانهاي خانواده ،نوجوانان 
چکیده :نویسنده زندگي پسر نوجواني به نام محبوب را روایت كرده است كه موهاي خود را از دست
ميدهد و این امر او را نگران ميسازد .حضور احساسات كودكانه ،رفتارهاي مرموزانه ،عکسهاي یادگاري و
چالشهاي ریزش موي محبوب ،وقایع این داستان را شکل ميدهد.
.249حقپرست ،نورا .زمستانسبز .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان208 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9789644325137 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:تاریخ معاصر ایران ،انقالب اسالمي ،داستانهاي بلند 
چکیده:خاطراتي از تظاهرات و فعاليتهاي ضد رژیم پهلوي قبل از انقالب با حضور راوي كه درواقع خود
نویسنده است ،ارائه ميشود .ليال فعاليتهاي خود عليه رژیم را از تابستان  1357آغاز ميكند .زماني كه
زمزمههاي حضور جدي مردم در خيابانها شنيده ميشود .توجه ویژه داستان به در صحنه بودن نوجوانان،
به خصوص دختران در فضاي پيش از انقالب است.
.250دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز :زنخونآشام .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643076832 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده :آقاي فرگوسن كه از ازداوج اولش پسري  15ساله دارد ،با زن جواني ازدواج ميكند و صاحب
فرزندي ميشود .پرستار بچه مادر را در حالي كه خون بچه را ميمکد ،ميبيند و به آقاي فرگوسن خبر
ميدهد .مادر جوان در اتاقي زنداني ميشود و مراقبت از كودک را پرستار بهعهده ميگيرد .آقاي فرگوسن
كه در حال دیوانگي است از شرلوک هلمز تقاضاي كمک ميكند .شرلوک هلمز به خانه آنها ميرود و. ...
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.251دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز :زنیباصورتپنهان .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075873 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:خانم مریلو هفت سال است كه در خانهاش اتاقي را به خانم روندر اجاره داده است .خانم روندر
هميشه صورتش را ميپوشاند ،ولي اجارهاش را مرتب پرداخت ميكند .چند روز است كه او بيمار شده و
ميخواهد شرلوک هلمز به دیدنش برود .خانم روندر در مالقات با شرلوک هلمز پرده از رازي بر ميدارد كه
هيچكس از آن خبر ندارد .او همسرش را كشته تا از دستش نجات پيدا كند ،ولي. ...
.252جهانگيریان ،عباس .سایههیوال .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان278 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9789643919849 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان ،حيات وحش 
چکیده :داستان دو برادر و خواهر است كه پدرشان محيطبان است و آنها ميخواهند تابستان را كنار
پدرشان بگذرانند .بيشتر ماجراها به موضوع درگيري این محيطبان با شکارچيان اختصاص یافته و
شخصيتهاي نوجوان داستان با حساسيت و اهميت شغل پدر آشنا ميشوند و در حد توان در حفظ حيات
وحش با پدر همراه و همدل ميشوند.
سایهایرویارلنگروند .گيتا رسولي .تهران :محراب قلم،1394 ،

.253ایسبل ،ارزوال .رمان نوجوان:
184ص .رقعي .شابک 9786001037535 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده :داستاني در ژانر وحشت ارائه شده كه فضاي آن در قلعهها و عمارتهاي بزرگ شکل ميگيرد.
كاتينا پس از چندین سال دوري از خانواده به خانه پدرياش بازميگردد و با برخورد سرد تنها خواهر
دوقلویش ،آلکس روبهرو ميشود .آلکس پس از مدت كوتاهي ناپدید ميشود و كاتينا كه خود را مسبب گم
شدن او ميداند ،تصميم ميگيرد كه به تنهایي به جستوجوي او بپردازد.
ستارةتوس (داستان زندگی خواجه نصیرالدین توسی) .تهران:

 .254كيانپور ،حسين .مفاخر ایران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمي192 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644763762 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،داستاننویسي 
چکیده :داستان زندگي ابوجعفر محمدبنحسن طوسي مشهور به خواجه نصيرالدین ،شاعر ،فيلسوف،
ریاضيدان و منجم ایراني سده هفتم ،در این كتاب آمده است .طوسي به القابي چون محقق طوسي،
استادالبشر و خواجه شهرت دارد .از آثار او ميتوان «آدابالمتعلمين» و « اخالق ناصري» را نام برد.
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االسالم

 .255نجفي ،عبدالمجيد .مفاخر ایران :سربداری دیگر (داستان زندگی شهید نیکنام ثقة 
تبریزی).تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي64 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644763793 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،تاریخ معاصر ایران ،نوجوانان 
چکیده:داستان زندگي ميرزا علي آقا تبریزي مشهور به «ثقۀاالسالم تبریزي» یا « ثقۀ االسالم دوم» را در
این كتاب مطالعه خواهيد كرد .ایشان از علماي آذربایجان و از مشروطهخواهان ایراني و پيشواي شيخيه
تبریز هستند كه «مرأۀالکتب» و «بثالشکوي» از آثار بهجاي مانده ایشان است .تبریزي به مشروطه مشروعه
معتقد بود و تالش ميكرد تا سلطنت را محدود كند .تأسيس «دارالشورا» براي مقابله با تالش دولتهاي
خارجي در تضعيف اسالم ،از اقدامات ایشان بوده است.
 .256مکنيش ،كليف .رمان نوجوان :سرزمین دراگونا جلد اول از طلسم دراگونا .پانتهآ خوشنویس.
تهران :محراب قلم264 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786001039768 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،نوجوانان 
چکیده:در پرتوي شعلههاي آتش و هجوم باد و تقالي پنجههاي سياه ،راشل و اریک از شکاف دیوار به
دنيایي دیگر سفر ميكنند .آنها هم مثل هزاران كودک دیگر به چنگ جادوگر مي افتند! راشل متوجه
ميشود كه قدرت ماورایي دارد؛ قدرتهاي جادویي مانند خود جادوگر .این كودک در نظر جادوگر وسيلهاي
است كه ميتواند او را به اهداف شيطاني اش برساند .گفتني است كتاب حاضر جلد اول از مجموعه "طلسم
دراگونا" ست.
.257رضایي ،محسن .سفربزرگکیوان.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان164 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786000102395 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:نوجوانان ،داستانهاي علمي-تخيلي ،تعليم و تربيت 
چکیده:داستان ،روایت زندگي نوجواني به نام كيوان است كه به دالیلي براي مدتي باید نزد مادربزرگش
زندگي كند .كيوان در ميان قصههاي مادربزرگ و خانه قدیمياش ،با ماجراهایي تازه مواجه ميشودكه او را
به سرزمينهاي دور و ميان دیو و ماه پيشاني و كاخ نشيناني ميبرد كه هریک براي او اتفاقاتي را رقم مي
زنند .كيوان پس از كسب تجربههاي جدید ،قصد دارد به خانه مادربزرگش بازگردد ،ولي با خود مياندیشد
كه آیا كسي حرفهاي او را باور خواهد كرد؟
 .258الفتينگ ،هيو .رمان هاي كالسيک نوجوان :18-سفرهای دکتر دولیتل .مازیار موسوي .تهران:
قدیاني120 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786002514837 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رمان ،داستانهاي علمي-تخيلي ،ادبيات ملل 
چکیده«:دكتر دوليتل در شهري بسيار كوچک به نام «پادلي» زندگي ميكرد .او یک دكتر درستوحسابي بود.
مردي باهوش كه بيماران زیادي را درمان كرده بود» .رمان حاضر داستان پزشکي است كه عالوه بر درمان انسانها،
قادر به درمان بيماريهاي حيوانات است .او زبان حيوانات را فرا ميگيرد و قادر ميشود با آنها صحبت كند.
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 .259خواسته ،سيدعلي .سلحشوران پارلهآن .تهران :افق472 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643699567
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رمان ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي بلند 
چکیده :این كتاب روایت جنگجویاني است كه در سرزميني شبيه ایران باستان با اهریمناني به نبرد بر
ميخيزند .این موجودات گاهي در قالب انسان ،گاه شعبدهباز ،گاه جادوگر و بيشتر وقتها مخوف و
ترسناکاند .زبان اثر ادبي و آكنده از توصيفهاي گوناگون است.
.260حکيمي ،محمود .گنجينه حکيمي :سلحشورانعلوی.تهران :بهنشر184 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789640222034
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،مسلمانان ،مغول 
چکیده:كتاب ،داستان زندگي افرادي است كه در دوران سلطنت ایلخاني در قرن هفتم هجري با ظلم و
ستم مغولها جنگيدند و از مرگ در راه پيکار با استبداد نترسيدند .این گروه خود را سربدار ميناميدند.
مبارزات شيخ مازندراني و شيخ حسن جوري در این مطالعه توضيح داده شده است.
.261كمري ،عليرضا .آشنایي با متون كهن فارسي :سلیمانوبلقیس.تهران :كانون پرورش فکري كودكان
و نوجوانان40 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789643914240 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،پيامبران ،نوجوانان 
چکیده:این اثر شامل دو داستان درباره حضرت سليمان از كتاب «تاریخ طبري» است .داستانها با تصویر
همراه است و درباره مسائلي مانند جهاد در راه خدا ،ایمان به خداوند ،تسليم امر خدا بودن ،بيتوجهي به
جاه و مال دنيا صحبت ميكند .یکي از داستانها به ماجراي عبور حضرت سليمان و سپاهش از سرزمين
مورچگان اختصاص دارد.
.262دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز :سهدانشجو .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643077013 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:سؤاالت امتحاني هيلتون سومز ،استاد دانشگاه دزدیده ميشود و آقاي سومز یا قبل از امتحانات باید
متقلب را پيدا كند یا امتحان را عقب بيندازد .سه دانشجو با استاد در یک ساختمان زندگي ميكنند.
شرلوک هلمز با بررسي اتاق كار آقاي سومز و صحبت با سه دانشجو به حقيقت ماجرا پي ميبرد.
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.263دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز :سهمردبایکنام .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075866 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستان كوتاه ،ادبيات ملل ،نوجوانان 
چکیده:مرد ثروتمندي ميميرد و در وصيتنامۀ خود ،ثروتش را به سه قسمت مساوي تقسيم ميكند .قرار
است هر قسمت به یک نفر برسد و شرطش این است كه این سه نفر یک نام داشته باشند ،ولي حقيقت
ماجرا چيز دیگري است كه شرلوک هلمز با شم كارآگاهي و زیركي خود به آن پي ميبرد.
.264بلوم ،جودي .قند عسل :2سوپرقندعسل .پرناز نيري .تهران :افق240 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:
 9786003530133
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:رمان ،ادبيات عامه ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :قند عسل پسر كوچکي است كه خيال ميكند از فضا آمده و قدرتمند است ،اما فقط برادر
بزرگترش پيتر ميداند كه او اهل همين زمين است و قدرت مافوق بشري هم ندارد .در این داستان
ماجراهاي سروكله زدن پيتر و قند عسل و دغدغه آنها براي كودكي كه به تازگي متولد خواهد شد با زبان
طنزآميز روایت شده است.
.265حکيمي ،محمود .گنجينه حکيمي :سوگندمقدس .تهران :بهنشر176 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789640222041
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،مسلمانان ،آزاديهاي سياسي 
چکیده:این داستان حکایتي از مبارزه مسلمانان به ویژه مبارزه شيعيان با استعمارگران فرانسه در كشور
گينه است كه در نيمه دوم قرن بيستم به استقالل گينه منجر شد .گوینده این داستان ،عبدالحميد است كه
از لبنان براي تبليغ اسالم و تشيع به گينه ميرود؛ اما از مقاصد استعمارگران آگاهي چنداني ندارد .او به
تدریج با مسلمانان عضو نهضت آزاديبخش گينه آشنا ميشود و به هدف استعمارگران آگاهي پيدا ميكند.
 .266بيرجندي ،سعيده .سی داستان جذاب جذاب برگرفته از مرزباننامه برای نوجوانان .مشهد
مقدس :مينوفر112 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786009548026 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،داستان كوتاه ،ارزشهاي اخالقي ،نوجوانان 
چکیده:در كتاب حاضر  30داستان كوتاه با اقتباس از كتاب «مرزباننامه» به نثر درآمده است .داستانهاي
كتاب از زبان حيوانات روایت شدهاند و قهرمان اصلي آنها حيوانات هستند .هر یک از داستانهاي كتاب
مبين یک نکته اخالقي براي مخاطبان است.
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 .267اصالني ،محمدرضا .مفاخر ایران :سیمرغ سهند (داستان زندگی سیدمحمدحسین شهریار).
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي200 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644763717 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،داستاننویسي ،شاعران 
چکیده:داستان زندگي محمدحسين بهجت تبریزي ،متخلص به شهریار ،شاعر ایراني اهل آذربایجان كه به
زبانهاي تركي آذربایجاني و فارسي شعر سروده ،در این كتاب آمده است .مهمترین اثر استاد شهریار،
منظومه «حيدر بابایه سالم» است كه از شاهکارهاي ادبيات تركي بهشمار ميآید .هدف از ارائه این اثر
معرفي یکي از بزرگان شعر ایران به كودكان و نوجوانان بوده است.
.268مرزوقي ،محمدرضا .عاشقانههاي ایراني :شاهدختبلخ .تهران :افق120 ،1393 ،ص .جيبي .شابک:
 9786003530188
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،ادبيات فارسي ،داستانهاي عاشقانه 
چکیده:روایت عشق از همه سرزمينها از اصليترین بنمایههاي ادبيات فارسي بوده است .در این كتاب
داستان عالقه رابعه بلخي ،شاعر پارسيگوي سده چهارم هجري به بکتاش كه غالم دربار برادرش بود،
بازنویسي شده است .زبان اثر ادبي و روان است و هر بخش از این داستان ،از زبان یکي از شخصيتهاي این
ماجرا بازگو شده است.
 .269گودرزنيا ،محدثه .رمان نوجوان امروز :شاهزاده خانومی در مترو .تهران :كانون پرورش فکري
كودكان و نوجوانان182 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000102234 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رمان ،داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:داستان كتاب حاضر ماجراي دختري را بازگو ميكند كه در فراق پدر و در ارتباط با مادرش با
چالشهاي جدي روبهرو است ،اما ارتباط او با مادربزرگش دوستانهتر است .طي ماجراهایي ،مادربزرگ
داستان شاهزادهاي را براي دخترک تعریف ميكند و دخترک بعد از تجربه رویدادهایي ميتواند شاهزاده
خانمي را كه مادربزرگ براي او ترسيم كرده بود ،در مترو مالقات كند.
 .270عربلو ،احمد .طنز نوجوان :شاهنامه آخرش خوش است .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان88 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789643919993 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تاریخي ،داستانهاي كوتاه ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :داستانخواني یکي از راههاي آشنایي با جریانهاي تاریخي و وقایع مهم است .كتاب پيش رو
دربردارنده داستانهاي كوتاهي است كه طي آنها ،رویدادهاي انقالب اسالمي و وقایع مرتبط با آن به زبان
طنز بازگو شده است .شخصيتهاي قصهها عموماً از قشر نوجوانان اند تا داستان ارتباط بهتري با مخاطب
برقرار كند .در صفحات كتاب نيز تصاویر رنگي مرتبط با هر بخش درج شده است.
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.271دیيري ،تري .ماجراهاي مصر باستان :شبحوماهیگیر .مهرآیين اخوت .تهران :گيسا70 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9786006885445 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي تاریخي ،نوجوانان 
چکیده :قصه ارائه شده بر اساس داستاني واقعي از مصر باستان تحریر شده است .منس كودكي است كه در
معبد درس ميخواند و براي آنکه پول بيشتري به دست بياورد ،شغل دعانویسي را انتخاب ميكند .روزي
منس با شخصي مواجه ميشود كه از او ميخواهد تا شبحي را از خانهاش دور كند؛ اما شبح بسيار شبيه
انسان است .منس تالش ميكند تا از واقعيت باخبر شود.
 .272دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز :شش مجسمهی ناپلئون .سيد حبيباهلل لزگي .تهران:
ذكر16 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789643076733 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:مرد ناشناسي اینطرف و آنطرف ميچرخد و مجسمههاي نيم تنه ناپلئون را ميشکند .مجسمهها
در جاهاي مختلفي هستند .در مغازه ،در خانه ،در مطب پزشک ،ولي براي مرد ناشناس فرقي نميكند او
همه را ميشکند ،تا اینکه یک نفر به قتل ميرسد .با شناسایي مقتول شرلوک هلمز ميتواند راز این معما را
كشف كند.
شعلهی نقرهای .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،

 .273دویل ،آرتوركانن .داستانهاي شرلوک هلمز:
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643076740 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:اسبي بهنام شعله نقرهاي كه طي چند سال برنده تمام مسابقات بوده است ،ناپدید ميشود و مردي
كه مسئول نگهداري از این اسب است به قتل ميرسد .شرلوک هلمز با صورت حساب و چاقویي كه در جيب
لباس مقتول پيدا ميكند ،ميتواند دزد و قاتل را پيدا كند.
.274پاالسيو ،آر.جي .رمان نوجوان :شگفتی! .پروین عليپور .تهران :افق440 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643699826
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رمان ،ادبيات ملل ،ادبيات نوجوانان ،روابط اجتماعي 
چکیده«:هفته آینده كالس پنجم را شروع ميكنم ،ولي از آنجا كه تا به حال در هيچ مدرسهاي نبودهام ،به
شدت نگرانم و دلهره دارم» .در این كتاب داستاني درباره یک پسر عادي با چهرهاي غيرمعمول بازگو شده
است .او تا سيزده سالگي به مدرسه نرفته و حاال خانوادهاش تصميم دارند او را به مدرسه بفرستند .این كتاب
روایت دغدغهها و نگرانيهاي این شخصيت و اتفاقهایي است كه براي او ميافتد.
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شمیمجادوجلددومازسهگانهطلسمدراگونا .پانتهآ خوشنویس.

.275مکنيش ،كليف .رمان نوجوان:
تهران :محراب قلم276 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786001039775 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،نوجوانان ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده:كتاب حاضر روایت داستاني علمي تخيلي است با شخصيتهایي از جادوگران و افسونگران نيک و
بد .راشل و برادرش ،اریک ،قدرتهاي خارقالعادهاي دارند .مهارت راشل در ساخت طلسم و برادرش در
باطل كردن آن طلسمهاست .هيبرا ،جادوگر اعظم ،ميخواهد راشل و اریک را شکست دهد و همه
افسونگران را نابود سازد .جادوگران سعي دارند لشکري از كودكاني با توانمنديهاي مشابه راشل و اریک
ترتيب دهند و از آنها سوء استفاده كنند؛ اما در پایان خير بر شرّ پيروز ميشود.
.276برآبادي ،محمود .رمان نوجوان :شهریارنامه:بازنویسیاز منظومهشهریارنامهسرودهعثمان
مختاریغزنوی.تهران :دانشنگار112 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786003080485 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي حماسي ،ادبيات فارسي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:شهریارنامه در اصل منظومهاي حماسي بوده كه در قرن ششم هجري از روي داستاني منثور سروده
شده است .بخش مهم و اصلي داستان رویدادهاي زندگي پهلواني دلير و بيباک به نام شهریار پسر برزویه و
نبيرۀ رستم را بازگو ميكند .در این بازنویسي بر ماجراهاي زندگي شهریار تاكيد شده و رویدادهاي حاشيهاي
ذكر نشدهاند.
شیرینتر از شکر .قم :جمال502 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:

 .277هاديمنش ،ابوالفضل.
 9789642024186
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستان ،حکایت ،بازنویسي 
چکیده:در این اثر 365 ،داستان و حکایت شيرین ایراني گردآوري شده است .نویسنده ،این داستانهاي
كوتاه را از ميان هزاران حکایت و سرگذشت و داستان گزینش و بازنویسي كرده و در این مجموعه گرد هم
آورده است .زاغ نادان ،چه قدر مهرباني ،نجات با توكل ،سيبل چرب ،گنج خاک ،عقل ایاز ،تيمور خندید ،اي
مسکين ،لبيک خدا ،رفيق ناجنس و  ...عناوین بعضي از این داستانها است.
صفوراارهوغالمبهونهگیر.تهران :هوپا114 ،1394 ،ص.

.278مهدوي ،اعظم .عشقهاي فراموش شده:
رقعي .شابک 9786008025092 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:فرهنگ عامه ،داستانهاي عاشقانه ،نوجوانان 
چکیده :روایت این كتاب برگرفته از داستان عاميانۀ «فاطمه اره و علي بهونهگير» است كه به صورت
شفاهي بين مردم نقل ميشده است .صفورا دختري دیالق با شانههاي پت و پهن است كه زبانش مثل نيش
عقرب تند است .او عاشق غالم است ،اما غالم هر بار با دختري دیگر ازدواج ميكند و عاقبت هم شکست
ميخورد .حال شما فکر ميكنيد سرانجام عشق صفورا به غالم چه خواهد شد؟
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.279دویل ،آرتوركانن .داستان هاي شرلوک هلمز :صورتزرد .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643076757 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،داستانهاي پليسي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:در این داستان پليسي ،زن و مردي كه زندگي خوب و آرامي دارند ،به دنبال آمدن همسایۀ جدید
درگير مسائلي ميشوند .رفت و آمدهاي بيوقت زن ،مرد را مشکوک ميكند ،ولي نميتواند به حقيقت
موضوع پي ببرد ،به همين دليل به شرلوک هلمز متوسل ميشود.
 .280حکيمي ،محمود .گنجينه حکيمي :طاغوت .تهران :بهنشر140 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789640222027
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،آزاديهاي سياسي ،ادبيات خارجي ،مسلمانان 
چکیده :آنچه پيش روي شماست ،داستاني است از حکومت استبدادي در یکي از جزایر اندونزي .راوي
داستان مردي به نام سلمان از اهالي نيجریه است .مبارزات مردمي این جزیره محوریت اصلي داستان را
تشکيل ميدهد كه تالش دارند ،زیر پرچم كشورشان از جاهطلبي فرار كرده و براي كسب استقالل بجنگند.
 .281خليلي ،سپيده .مفاخر ایران :طبیب سرگردان (داستان زندگی ابوسهل مسیحی) .تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمي108 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644763786 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،نوجوانان 
چکیده:روایت داستاني پيش رو به زندگي ابوسهل عيسيبنیحييبن ابراهيم المسيحيالجرجاني ،دانشمند و
پزشک ایراني نيمه دوم قرن چهارم و هم دوره ابنسينا اختصاص دارد .وي در خوارزم ،در دربار ابوالعباس
مأمون خوارزمشاه زندگي ميكرد كه در سال  430هجري در گذشت .مشهورترین كتاب او « المائۀ في
الصناعۀ الطبيبۀ» نام دارد كه كتابي بزرگ در علم پزشکي است.
 .282دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز :طناب خالخالی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075774 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي پليسي ،ادبيات خارجي 
چکیده :شرلوک هلمز قصد دارد قاتل دختري بهنام جوليا را بيابد .هلن ،خواهر جوليا مدعي است كه
ناپدرياش ،دكتر گریمزباي رویلون ،خواهرش را به قتل رسانده است .هولمز با شنيدن این ادعا در صدد
اثبات حقيقت برميآید و یکبار دیگر معماي جنایي پيچيدهاي را حل ميكند.
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عاشقانهها.تهران :دانشنگار60 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003080812 :

.283یوسفي ،محمدرضا.
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،داستانهاي عاشقانه ،شعر 
چکیده:نویسنده با بهرهمندي از تصاویر رنگي درصدد است تا عاشقانههایي را از منظومههاي غنایي ادب
فارسي از بزرگاني چون نظامي گنجوي ،فردوسي و خواجوي كرماني ،در قالب شعر سپيد به كودكان ارائه
دهد .آشنایي با داستانهاي اساطيري این مرز و بوم و درک صحيح از موضوع عشق از اهداف این كتاب
است.
.284بخشي ،علي .عشق هاي فراموش شده :عامرهوهرمز .تهران :هوپا96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786008025061
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،داستانهاي عاشقانه ،نوجوانان 
چکیده:در این داستان در روایتي طنزگونه و با نگاهي تازه به قصه «عامره و هرمز» ـــ برداشتي آزاد از
حکایت «اسب آبنوس» ـــ ،قصه عشق هرمز ،وليعهد جوان ایران زمين ،به عامره ،دختر پادشاه یمن،
بازآفریني شده است.
 .285هرتلينگ ،پتر .رمان نوجوان :عموجان .گيتا رسولي .تهران :محراب قلم128 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786001039065 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:اعضاي خانواده شيرمر ميخواهند به خانه جدیدي اسبابكشي كنند و تصميم گرفتهاند پدربزرگ
كه همه او را عمو جان صدا ميكنند ،با آنها زندگي كند .بنابراین با نامهاي از او دعوت ميكنند كه به شهر
آنها بياید .بعد از انتظاري طوالني پاسخ عمو جان ميرسد .او پيشنهاد آنها را قبول كرده است؛ ولي
پدربزرگ اخالق خاصي دارد و زندگي با او كار سادهاي نيست .با آمدن عموجان هر روز اتفاقي تازه ميافتد.
.286دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز :عینکطالیی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643075903 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،كودک و نوجوان ،ادبيات بينالملل 
چکیده:در خانهاي روستایي ،قتلي اتفاق ميافتد و یکي از ساكنان خانه كشته ميشود .در مراجعه به خانه
و معاینۀ مقتول ،عينکي طالیي پيدا ميشود كه شرلوک هلمز با بررسي آن اطالعات زیادي دربارۀ قاتل
بهدست ميآورد.سپس با قدم زدن در خانه و نگاه دقيق راز قتل را كشف ميكند.
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 .287اكرمي ،جمالالدین .رمان نوجوان امروز :غریبه و دریا .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان178 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101619 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات روستا ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:این داستان روایتگر زندگي پسر جواني به نام «درمحمد» است .وقایع این داستان در جنوب ایران
رخ ميدهد .درمحمد ،پدرش را گم كرده و قصد دارد به جستوجوي او بپردازد .روزي در كنار ساحل ،بدن
نيمهجان مردي را پيدا ميكند كه او را در ورطه خيال و واقعيت دچار تضاد ميكند .مردي كه ادعا ميكند،
یک پري دریایي او را به ساحل رسانده است.
فرصتیبرایشیخ:داستانزندگیشیخبهایی.تهران :دفتر نشر

.288پارسينژاد ،كامران .مفاخر ایران:
فرهنگ اسالمي208 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644763816 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،داستاننویسي 
چکیده :كتاب ،به معرفي و شرح زندگي بهاالدین محمدبنحسين عاملي ،معروف به شيخ بهایي ،حکيم،
فقيه،عارف،منجم ،ریاضيدان ،شاعر ،ادیب ،مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم در قالب داستان
ميپردازد .او دانشمند دوره صفویه است و « خالصهالحساب» و « تشریحاالفالک» را به قلم نثر درآورده
است.
 .289اونق ،عبدالرحمان .رمان نوجوان امروز :فریاد آقاویلی .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان154 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000102845 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:كتاب روایت پسري است كه در یکي از روستاهاي تركمنستان زندگي ميكند .او تنها پسري است
كه در آن ناحيه به مدرسه ميرود ،ولي آرزو دارد كه مثل بقيه بچهها در دشت شترچراني كند و غم درس و
امتحان نداشته باشد؛ اما خبردار ميشود كه پدرش او را در مدرسه راهنمایي ثبت نام كرده است .روزي با
صداي گلولهاي پدرش از اسب به زمين ميافتد و از هوش ميرود.
.290دي كاميلو ،كيت .رمان نوجوان :فلوراواولیس .كيوان عبيدي آشتياني .تهران :افق264 ،1394 ،ص.
خشتي كوچک .شابک 9786003530997 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،رمان ،ادبيات خارجي 
چکیده:در این رمان« ،فلورا» كه ده سال دارد ،از داستانهاي مادر نویسندهاش خوشش نميآید .مادرش
هم فکر ميكند او دختر عجيب و غریبي است .فلورا سنجابي را كه حرف ميزند و پرواز ميكند از توي
جاروبرقي همسایه نجات ميدهد .حاال همه دست به دست هم دادهاند تا سنجاب را از خانه بيرون كنند ،اما
فلورا نميگذارد كسي او را از سنجاب عزیزش جدا كند.
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.291دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز :قتلدرروستا .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643076801 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات بينالملل 
چکیده:در این داستان قتلي رخ ميدهد .جواني به جرم قتل پدر خود دستگير ميشود .همه چيز عليه
اوست و هيچ شاهدي وجود ندارد؛ ولي شرلوک هلمز با زیركي و تيزبيني و دقت خود به حقيقت ماجرا پي
ميبرد.
هایشاهنامهجلدهای10تا.12تهران :افق184 ،1394 ،ص.

.292صالحي ،آتوسا .قصههاي شاهنامه :
قصه
وزیري .شابک 9786003530911 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تاریخي ،ادبيات كالسيک ،ادبيات فارسي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:هر دري از شاهنامه فردوسي به درهاي بسياري باز ميشود كه با گذر از هر یک ،به شگفتيهاي
تازهاي در داستانپردازي ميرسيم .در این مجموعه نویسنده كوشيده است با روایت داستان جمشيد ،ایرج و
كيخسرو در مسيرهاي ناشناختهتر این اثر ادبي حركت كند و آنها را از زاویهاي نو و از درون متن ماجرا
بازآفریني كند .اثر به زبان ادبي و به نثر امروزي نگاشته شده است.
قصههای کربال .تهران :محراب قلم96 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:

 .293مالمحمدي ،مجيد.
 9786004130721
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات دیني ،داستان كوتاه ،امامان ،مناسبتهاي اسالمي 
چکیده:در این كتاب در روایتي داستانگونه و به زبان ساده ماجراهایي ناگفته و تازه از قصۀ كربال براي
كودكان روایت ميشود .حضور عون و محمد ،دو تن از فرزندان حضرت زینب(س) در كربال ،مسلمان شدن
یک زوج مسيحي در كربال ،داستان مردي به نام طرماح و نقش او در كربال ،از جمله موضوعهاي داستانهاي
این كتاب هستند.
قصههایی از قابوسنامه .گرگان :نوروزي32 ،1393 ،ص .رقعي.

 .294سعادتفر ،سونيا /كياني ،شهين.
شابک 9786003640948 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،داستان كوتاه ،نثر 
چکیده:كتاب دربردارنده  10داستان كوتاه اقتباسي از «قابوسنامه» ،نوشته عنصرالمعالي است .هر یک از
داستانها ،پندي براي زندگي دارد و نکاتي درباره تربيت فرزند ،آداب اجتماعي ،دانش و فنون متداول را به
مخاطبانش گوشزد ميكند .یکي از مهمترین نکتههاي مطرح شده ،اهميت قائل شدن به خرد و تأكيد بر
اعتدال است.
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.295ریوردان ،ریک .قهرمانان المپ :1قهرمانگمشده .ثمين نبيپور .تهران :افق608 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9789643698294 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،رمان ،ادبيات خارجي 
چکیده:كتاب حاضر از مجموعه «قهرمانان المپ» ،دربردارنده رماني ماجراجویانه براي نوجوانان است .این
مجموعه داستان عشقها ،شکستها و فداكاريها است .الههاي به نام «هرا» حافظه «پرسي جکسون» و
«جيسون گریس» ،دورگههاي یوناني و رومي را پاک كرده تا راه آشتي روميان و یونانيها را هموار كند،
حتي اگر این كار به بزرگترین قتل عام دورگهها ختم شود .اكنون پرسي و دوستانش باید با هوشياري و
تيزبيني با هيوالها ،ربالنوعها و موجودات كينهتوز روبهرو شوند و در هيچ شرایطي پا پس نکشند ،چون
سرنوشت انسانها به این نبرد بستگي دارد.
 .296وایت ،اي.بي .قوی شیپور زن .شيدا رنجبر .تهران :گيسا234 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786006885643
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،نوجوانان ،داستاننویسي 
چکیده:دو قوي شيپورزن وقتي براي اولين بار صاحب فرزند ميشوند ،متوجه ميشوند كه یکي از جوجهها
به اسم «لویيس» قادر به سخن گفتن نيست .وقتي لویيس بزرگ ميشود و تصميم به ازدواج ميگيرد ،با
مشکالتي روبهرو ميشود و تصميم ميگيرد با شيپور زدن نقص خود را جبران كند.
 .297رجبي ،مهدي .عاشقانههاي ایراني :کابوس اسب .تهران :افق64 ،1393 ،ص .جيبي .شابک:
 9786003530195
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،ادبيات فارسي ،داستانهاي عاشقانه 
چکیده:داستان یک عشق چه به پایان خوش ختم شود و چه پر از دوري و رنج و مرگ باشد ،هميشه
رازآلود باقي خواهد ماند .اثر حاضر بر اساس یکي از مثنويهاي بزمي خواجوي كرماني بازآفریني شده است.
این داستان شرح دلدادگي شاهزادهاي به نام هماي به شهدختي به نام همایون است كه با زبان ادبي و نثر
امروزي نگاشته شده است.
کابوسهایگرشاسب..تهران :محراب قلم152 ،1394 ،ص.

.298محمديپاياندر ،وحيد .رمان نوجوان:
رقعي .شابک 9786001039997 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،داستانهاي حماسي ،نوجوانان 
چکیده :این كتاب بازآفریني كتاب گرشاسبنامه ،اثر حکيم اسدي طوسي است .نویسنده سعي كرده تا
ضمن حفظ استقالل داستان ،متني خالقانه بيافریند تا نوجوانان را به مطالعه ترغيب كند .همچنين به
شخصيتهاي داستان رنگ و بوي امروزي ميدهد تا مخاطب راحتتر ارتباط برقرار كند .حوادث داستان از
متن اصلي انتخاب شده و به همان شکل اصلي رخ ميدهند.
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.299دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز :کاپیتانسیاه .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643075927 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده :كاپيتان كري كه مردي دائمالخمر و بداخالق و گوشهگير است ،با نيزه به قتل ميرسد .بازرس
پرونده نميتواند هيچ سرنخي پيدا كند و از شرلوک هلمز كمک ميخواهد .هلمز به صحنه جنایت رفته،
محل و اشياي كشف شده را بررسي ميكند .نيمهشب مردي به محل قتل ميآید .شرلوک هلمز او را
دستگير ميكند ،ولي آن مرد قاتل نيست .هلمز با پيگيري و موشکافي متوجه موضوعي ميشود كه او را در
كشف حقيقت كمک ميكند .
کارنامهات را قایم کن .تهران :پيدایش124 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:

 .300انصاریان ،معصومه.
 9786002963482
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان ،اخالقي 
چکیده:داستان از زبان دختري هشت ساله به نام ستاره بيان ميشود كه دو برادر و دو خواهر دارد .مادرش
به پسرها بيشتر ميرسد و به دخترها اهميتي نميدهد .در عوض پدرش او و خواهرهایش را بيشتر دوست
دارد .دخترها برعکس پسرها درسخوان و مرتب هستند" .آن روز ستاره یکراست به خانه آمد .او ميخواست
تا شب درس بخواند ،فردا امتحان تاریخ داشت .كتابش را به دست گرفت كه یک دفعه صداي مادرش را
شنيد".
جوادحاجیخداکرموخاطرات


کاشخوابتدروغبود:یادنامهسردارشهید
.301یوسفزاده ،حبيب.
همسرفداکارایشان.تهران :محراب قلم132 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786004130257 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،ادبيات جنگ ،نوجوانان 
چکیده:در روایتي داستاني ،زندگينامه شهيد جواد حاجيكرم ،از شهداي استان سيستان و بلوچستان ارائه
شده است .وي یکي از فرماندهان نيروي انتطامي بود كه در مبارزه با اشرار و قاچاقچيان موادمخدر به
شهادت رسيد .نویسنده داستان عشق و ایثار این شهيد را بيان ميكند.
شانهچی .تهران :مؤسسه
کاظممدیر 

.302ناجي نصرآبادي ،سيدمحسن .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:
خانه كتاب48 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک 9786002222176 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،سایر كارشناسان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،تاریخ معاصر 
چکیده:كتاب پيش رو به معرفي و شرح زندگي كاظم مدیر شانهچي ( 1306ــ  ،)1381از علماي عرصه
حدیث و روایت اختصاص دارد .زندگي او به عنوان نویسنده ( علمالحدیث ،مزارات خراسان ،درایۀالحدیث و
 )...مدرس ،كتابشناس و نسخهشناس در این اثر بررسي شده است.
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.303اوزتورک ،حسين امين .کبکزخمی .آنا دردي كریمي .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي،1393 ،
94ص .رقعي .شابک 9789644763380 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،نوجوانان ،اخالقي 
چکیده:داستان ،ماجراي زندگي پسربچهاي به نام ویسل در یکي از روستاهاي تركيه است كه بر اثر اتفاقات
مختلفي كه برایش ميافتد یک جوجه كبک را بهدست ميآورد و آن را بزرگ ميكند .در این مسير حوادث
رخ داده ،مهمترین پيام داستان ر اكه همان جوانمردي است،در ذهن مخاطب به تصویر ميكشاند .این
داستان برنده جایزه دوم مسابقه داستانهاي ادبيات كودكان و نوجوانان تركيه شده است.
.304لویيس ،هيلدا .رمان :154-کشتیپرنده .فرحناز عطاریان .تهران :قدیاني272 ،1394 ،ص .وزیري.
شابک 9786002514318 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي علمي-تخيلي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده« :وقتي پيتر كشتي كوچک را پشت ویترین مغازه ميبيند ،آرزو ميكند از همۀ جهان فقط این
كشتي مال او باشد .»...رمان بلند پيش رو داستان چهار نوجوان را حکایت ميكند كه سوار بر كشتي
جادویي به سفرهایي دور به سرتاسر جهان ميروند و به هر جایي كه آرزو ميكنند پرواز ميكنند.
.305دویل ،آرتوركانن .داستانهاي شرلوک هلمز :کشتیگلوریا .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643077020 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:در این داستان هلمز ،داستان یکي از پروندههایش را براي دوستش دكتر واتسون تعریف ميكند.
هلمز ميگوید روزي به دیدن پدر یکي از دوستانش ،بهنام ویکتور ميرود .پدر ویکتور از هلمز ميخواهد كه
درباره او حدسهایي بزند .هلمز شروع به صحبت ميكند و آن قدر پيش ميرود كه حال پدر ویکتور بد
ميشود .بعد از مدتي پدر ویکتور با دریافت نامهاي سکته كرده و ميميرد .ویکتور از شرلوک هلمز كمک
ميخواهد ،ولي پدرش در نامهاي همه چيز را توضيح داده است.
.306كستنر ،اریش .کالسپرنده .علي پاکبين .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
152ص .رقعي .شابک 9786000103163 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکیده :ماجراهاي رمان پيش رو در یک مدرسه شبانهروزي اتفاق ميافتد .گروهي از دانشآموزان قصد
دارند ،نمایشنامهاي اجرا كنند .چگونگي رویارویي با مشکالت ،صادق بودن ،درست اندیشيدن پيرامون مسائل
اجتماعي و نهراسيدن از شکست ،از نکاتي است كه در این داستان به آنها توجه شده است .فضاي این
داستان در سردترین روزهاي سال و نزدیک شب كریسمس شکل ميگيرد و شور و هيجان خاصي را به
مخاطب منتقل ميكند.
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.307دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز :کلیسایییالقی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643075934 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات بينالملل ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده :عاليجناب ایوستيسي كه مرد ثروتمندي است به قتل ميرسد و اشياي گرانقيمت خانهاش به
سرقت ميرود .همسر مقتول ميگوید سه نفر وارد خانه شده ،او را به صندلي بسته و شوهرش را با سيخ
بخاري كشتهاند ،اما این داستان ساختگي است و شرلوک هلمز حقيقت را كشف ميكند.
.308سيد علياكبر ،سيد نوید .عاشقانههاي ایراني :کنیزکوپادشاه .تهران :افق36 ،1393 ،ص .جيبي.
شابک 9786003530171 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،ادبيات فارسي ،داستانهاي عاشقانه 
چکیده :داستانهاي كهن ایراني كه با بنمایه دلدادگي نگاشته شدهاند براي خواننده فارسيزبان یادآور
نگاشتههاي آشنا و بهیادماندني است .در این ميان ،مثنوي معنوي همانند بيشتر مثنويهاي صوفيانه از
داستانگویي براي بيان تعليمات تصوف استفاده ميكند .این كتاب ماجراي عشق پادشاه به كنيزک را با زبان
امروزي و عاميانه بازآفریني كرده است.
.309مورلوا ،ژان كلود .رمان نوجوان :کودکدریا .زهره ناطقي .تهران :محراب قلم120 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786001037771 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:شبي «یان» شش برادر بزرگتر خود را از خواب بيدار ميكند و به آنها ميگوید كه پدرشان آنها
را تهدید به مرگ كرده است و باید فرار كنند .هفت برادر عاشق دریا هستند و همه با هم ،راهي اقيانوس
ميشوند .مددكاري اجتماعي كه ميان راه با آنها آشنا شده است و ژاندارمي كه از ناپدید شدن آنها خبردار
ميشود ،هر یک داستاني شگفتانگيز از این گروه روایت ميكنند.
کوههایسفید .ثریا كاظمي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
.310كریستوفر ،جان .
168ص .رقعي .شابک 9789644320996 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:در این داستان ،ماجرایي براي دختران و پسراني كه از دوره نوجواني عبور كردهاند ،اتفاق ميافتد.
جک ،باید در مراسم كالهکگذاري آدم فضایيها شركت كند .او دلش ميخواهد مثل آوارهها باشد .جک
پس از كالهکگذاري ،آرزوي خود را فراموش كرد؛ ولي من كه دوست جک بودم هر روز بيشتر به زندگي
آوارهها عالقهمند ميشدم.
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گربهیگوربهقیرشده .تهران :محراب قلم120 ،1394 ،ص .رقعي.

.311متولي ،عليرضا .رمان نوجوان:
شابک 9786001039966 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي اجتماعي ،طنز ،نوجوانان 
چکیده:نویسنده در داستاني طنز و انتقادي اجتماعي ،داستان گربهاي را نقل ميكند كه در بشکه قيري
گير افتاده است و نميتواند تکان بخورد .پسري به نام محسن ،همراه مادر و خواهرش تمام سعي خود را
ميكنند كه گربه را نجات دهند .آنها از آتشنشاني ،اورژانس و حتي پليس  110كمک ميخواهند.
.312سيلوراستاین ،شل .الفکادیوشیریکهجوابگلولهراباگلولهداد .حميد احمدي .تهران :كانون
پرورش فکري كودكان و نوجوانان108 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000103248 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،مهارتهاي اجتماعي ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده:شخصيت اصلي داستان شير جواني است و نویسنده در دنياي تخيلي كه ميتواند به واقعيت نيز
نزدیک باشد به كودكان ،پشتکار و سختكوشي براي رسيدن به هدف را آموزش ميدهد.همچنين به
تصميمگيري و انتخاب درست هدف توجه شده و به رعایت بهداشت فردي در الیهاي از طنز پرداخته شده
است.
لکها بر بام .باهره انور .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
لک 
 .313دویونگ ،ميندرت .
260 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000103323 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،ارزشهاي اخالقي ،نوجوانان 
چکیده:داستان ،روایتي جذاب از حمایت اهالي روستایي واقع در هلند براي همزیستي با لکلکها و حفظ
محيط زیست است .تالش دستهجمعي آنها در به ثمر رساندن یک آرزوي همگاني و گسترش انساندوستي
از مهمترین نکات مطرح در این داستان است.
لکهی دوم .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
 .314دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز :
16ص .وزیري .شابک 9789643075910 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،كودک و نوجوان ،ادبيات بينالملل 
چکیده :در این داستان در خانۀ نخستوزیر انگستان مدرک مهمي مفقود ميشود .سندي كه ميتواند
بهانهاي براي آغاز جنگ بزرگي باشد .در خانۀ دیگري مردي كشته ميشود كه ظاهراً هيچ ارتباطي با این
سند ندارد .ولي با لکۀ خون روي فرش خانۀ مقتول ،سرنخي براي حل معماي گم شدن سند و پيدا كردن
قاتل ميشود.
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.315اٌمن ،فرانسين .لناليستي :لنالیستیوآرزوهایدورودراز( .)4پيمانه قماشچي .تهران :پيدایش،
176 ،1394ص .رقعي .شابک 9786002961969 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،ادبيات نوجوانان ،رمان 
چکیده«:وقتي به آرزویت نميرسي ،آن آرزو در قلب تو پرواز ميكند .انسان زنده به عشق است و اميد و
آرزو اعجاز ميكند» .لنا دختري شاد و سرزنده است كه با بعضي رویدادهاي زندگي خود هنوز كنار نيامده
است .در این كتاب داستانهاي كوتاهي از زندگي این شخصيت درج شده و هر داستان روایتگر دغدغههاي
روزمره و خواستههاي او است.
 .316اٌمن ،فرانسين .لناليستي :لنالیستی و رازهای فوق سری ( .)2پيمانه قماشچي .تهران :پيدایش،
184 ،1394ص .رقعي .شابک 9786002961532 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،ادبيات نوجوانان ،رمان 
چکیده«:ليست كه مينویسم ،هم انتخاب برایم راحتتر ميشود و هم خودم سبکتر ميشوم .این كار برایم
مثل نفس كشيدن است» .در این كتاب رویدادهاي روزانه زندگي دختر كوچکي به نام لنا روایت شده است.
پدر و مادر لنا از هم جدا شدهاند و او ليستهاي سري و هيجانانگيزي از فعاليتهایش را در دفتر
محرمانهاش یادداشت ميكند.
 .317اٌمن ،فرانسين .لناليستي :لنالیستی و روزهای پردردسر ( .)1پيمانه قماشچي .تهران :پيدایش،
172 ،1394ص .رقعي .شابک 9786002961426 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،ادبيات ملل ،رمان 
چکیده«:من آنقدر عاشق ليست درست كردن هستم كه پدر و مادرم اسمم را گذاشتهاند لنا ليستي» .در
این كتاب ماجراهاي دختري را ميخوانيم كه براي هر كدام از فعاليتهاي زندگي خود اعم از لباس پوشيدن
تا تغيير عادتهاي روزانه ،یک ليست شخصي تهيه ميكند .این اثر رویدادهاي زندگي لنا و داستان
ليستهاي او را روایت ميكند.
 .318اٌمن ،فرانسين .لناليستي :لنالیستی و رویای جهانگردی ( .)3پيمانه قماشچي .تهران :پيدایش،
208 ،1394ص .رقعي .شابک 9786002961822 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،ادبيات ملل ،رمان 
چکیده« :جهانگردها تنها آدمهایياند كه واقعاً آزادند .اما من مجبورم كارهایي كه دوست ندارم را انجام
بدهم» .لنا دختر كوچکي در آستانه نوجواني است كه نميتواند با شرایط جدید خانوادگي خود ارتباط برقرار
كند .او تصميم دارد سفر كند و رویدادهاي جدیدي را در زندگي تجربه كند.
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.319نعورا ،صالح .رمان نوجوان :ماتیوسامیوسهگافگنده .كتایون سلطاني .تهران :افق،1394 ،
144ص .رقعي .شابک 9786003530676 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:روابط بينفردي ،فضایل اخالقي ،دروغگویي 
چکیده :والدین اولين و تأثيرگذارترین الگوهاي رفتاري كودكاناند و به همين خاطر تشخيص رفتارهاي
درست یا نادرست گاهي به عهده فرزندان است .در این كتاب داستاني درباره مذمت دروغ و مشکالت و
پيامدهاي منفي آن درج شده است .مخاطبان طي ماجراهاي داستان ميآموزند كه حتي اگر بزرگترها
گاهي دروغ ميگویند ،آنها نباید این اشتباه را تکرار كنند.
 .320سرون ،ژاک .ماجراجوی جوان .محمد قاضي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
144 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000103149 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستان ،نوجوانان 
چکیده:پسري به نام ژوائو گومز براي ادامه تحصيل وارد مدرسهاي در مركز شهر ميشود .ژوائو به دليل
مشکالتي كه در زندگي داشته نتوانسته خواندن و نوشتن را بياموزد .وي با رقم زدن ماجراهاي گوناگون ثابت
مي كند كه نوع نگرش هر كس نسبت به اتفاقات ،تعيين كننده آینده اوست .نگرش مثبت موفقيت به همراه
خواهد داشت و نگرش منفي شکست را به ارمغان ميآورد.
.321دویل ،آرتوركانن .مشهورترین داستانهاي كارآگاهي جهان :ماجراهایشرلوکهلمز .سيد حبيباهلل
لزگي .تهران :ذكر144 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789643077136 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،ادبيات ملل ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:از ميان مجموعه كتابهاي ادبيات كالسيک جهان ،داستانهاي پليسي شرلوک هلمز را ميتوان
جذاب و سرگرمكننده و ماجراجویانه دانست .در این كتاب  9داستان از این مجموعه از جمله اتاق دربسته،
اندیشه مهندس و تاج یاقوت ترجمه و نگاشته شده است.
 .322مکي براون ،جُرج .ماجراهای فَنکِل .بهار عليزاده صبور .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان136 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000102258 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رمان ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي بلند 
چکیده:جني به عنوان یک دختر یازده ساله زندگي شگفتانگيزي دارد و در خياالتش شاهد ماجراهاي
زیادي است .در یکي از روزها ،او یک بچه گربه پيدا ميكند و این آغاز ماجراهاي گوناگون براي او و گربهاش
است .فصلهاي نخستين كتاب درباره شخصيت و زندگي جني و چگونگي پيدا كردن بچه گربهاش است و
فصلهاي بعدي ،داستانهاي گوناگوني را در بر دارد كه با محوریت «فنکل» شکل ميگيرد.
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.323لوئيس ،سي .اس .ماجراهاي نارنيا :ماجراهاینارنیا(مجموعه7جلدی) .پيمان اسماعيليان .تهران:
قدیاني792 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786002511874 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده :این اثر شامل هفت كتاب مستقل است و هر داستان حوادثي در هم تنيده و تخيلي را بازگو
ميكند .محتواي قصهها ماجراجویانه و رازآلود است و افسانههاي هر كتاب خواننده را براي خواندن دیگر
داستانها ترغيب ميكند .عنوان بعضي از داستانها از این قرار است :خواهرزاده جادوگر ،شير ،ساحر و كمد
لباس ،شاهزاده كاسپين و صندلي نقرهاي.
.324ورونکوا ،ليوبا .مادر .فاطمه زهروي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان136 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9786000103538 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،جنگ جهاني دوم 
چکیده :والنتين ،دختر كوچولویي است كه در جنگ جهاني دوم خانوادهاش را از دست داده است و
خانوادهاي روستایي سرپرستي او را پذیرفتهاند .خواهرهاي والنتين زورگو ،سركش و غيرقابل تحمل هستند و
او خيلي تنهاست .والنتين عاشق زندگي در روستاست ،ولي آیا ميتواند براي خودش جایي در دل خانواده
جدید باز كند؟
 .325استال ،پيیرژول .رمان نوجوان :ماروسیا .مهدي ضرغاميان .تهران :محراب قلم136 ،1394 ،ص.
رقعي .شابک 9786004130356 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده« :ماروسيا» حدود  150سال پيش براي كودكان قرن نوزدهمي نوشته شده است .نویسنده در
سراسر داستان همواره منتظر فرصتي است كه به خوانندگان خود درس اخالق ،شجاعت ،ایمان و صبر بدهد.
وقایع داستان در گوشه زیبایي از سرزمين «اوكراین» رخ ميدهد و از مبارزه استقاللطلبان براي آزادي
سرزمينشان حکایت ميكند.
 .326دویل ،آرتوركانن .داستانهاي شرلوک هلمز :مترجم یونانی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643076825 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده :این داستان درباره آدم ربایي و اخاذي است .مترجم زبان یوناني گزارش این ماجرا را ميدهد.
آدمرباها مترجم را براي ترجمه صحبتهایشان ميخواستند و او را تهدید كرده بودند كه اگر به پليس حرفي
بزند ،جانش به خطر ميافتد .او به سراغ شرلوک هلمز ميرود .شرلوک هلمز با تدبيري كه مياندیشد،
خانهاي كه افراد گمشده را در آن مخفي كردهاند ،پيدا ميكند.
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محاصرهیمکینداو .فائزه اثناعشري .تهران :افق408 ،1393 ،ص.

.327فلنگن ،جان .جنگاوران جوان:
رقعي .شابک 9786003530362 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:رمان ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي حماسي ،ادبيات ملل 
چکیده:یک شواليه خائن موفق شده قلعه مکينداو را تصرف كند و قصد تباني با اسکاتيها را دارد .در این
ميان دو نفر از جنگجویان قصد آزاد كردن قلعه را دارند ،اما ماجرا براي یکي از آنها مخاطرهآميزتر است ،زیرا
محبوبش به عنوان گروگان در قلعه زنداني است .این داستان روایت نبردها و ازخودگذشتگيهاي
شخصيتهایي است كه براي آزادي در تالشاند.
.328دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز :مدافعگمشده .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643075897 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده :گادفري مدافع تيم فوتبال دانشگاه ترینيتي روز قبل از بازي مهمش با تيم دانشگاه آكسفورد ناپدید
ميشود .مربي تيم از شرلوک هلمز تقاضاي كمک ميكند .شواهد نشان ميدهد كه گادفري بيمار بوده و
سرنخهاي هلمز و دكتر واتسون را به دكتر آرمسترانگ ميرساند ،ولي او نهتنها كمکي نميكند ،بلکه آنها را
با عصبانيت بيرون ميكند .شرلوک هلمز كه به دكتر آرمسترانگ مشکوک است ،او را تعقيب كرده و معما را
كشف ميكند.
.329دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز :مردخزنده .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643076818 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده :پرفسور پرسبريِ زیست شناس ،سگي دارد كه بعد از سالها به صاحبش ،یعني پرفسور حمله
ميكند .رفتار و حركات عجيب پرفسور مثل چهار دست و پا راه رفتن و پرخاشگري ،دستيار جوانش را نگران
كرده و او به شرلوک هلمز متوسل ميشود .هلمز متوجه ميشود كه چند ماه پيش پرفسور عاشق دختري
شده و جواب رد شنيده،همين موضوع را دنبال ميكند و به كشف حقيقت ميرسد.
.330دویل ،آرتوركانن .داستانهاي شرلوک هلمز :مردزشت .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643075804 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:سرهنگ بركلي به دنبال جر و بحثي كه با همسرش نانسي دارد ،كشته ميشود .پشت سر جسد
زخمي دیده ميشود و چماقي روي زمين افتاده است .شرلوک هلمز ردپاي حيواني را پيدا ميكند كه تا به
حال ندیده و نميداند چه حيواني است .قبل از جر و بحث ،نانسي با مرد زشتي در خيابان روبهرو شده كه
باعث عصبانيتش ميشود .با جستوجو و پيگيري شرلوک هلمز ،هویت مرد زشت آشکار ميشود.
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.331دویل ،آرتوركانن .معماهاي شرلوک هلمز :مردانچوبکبریتی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643077037 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،كودک و نوجوان ،ادبيات بينالملل 
چکیده:داستان با طرح معمایي شروع ميشود .زوجي زندگي خوبي را شروع كردهاند ،ولي بعد از مدتي
پيامهایي بهصورت نقاشي براي زن ميآید كه او را بسيار نگران و مضطرب ميكند .مرد با توجه به عهدي كه
با هم بستهاند ،از او سؤالي نميكند ،اما به شدت نگران همسرش است .به همين علت به شرلوک هلمز
مراجعه ميكند .هلمز ميفهمد كه این نقاشيها نوعي رمز است و با هوشمندي به حل معما دست ميیابد.
 .332دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز :مردی با لب کج .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075781 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي پليسي 
چکیده :این كتاب داستان مرد ثروتمندي است كه زندگي خوبي دارد ،ولي در روز تولد پسرش ناپدید
ميشود .همسرش به شرلوک هلمز متوسل ميشود .هلمز درحاليكه به دنبال این مرد ميگردد ،با ریزبيني
خاص خودش به راز مرد پي ميبرد.
.333هاديپور ،سهيال .رمان نوجوان :مسافرانسرزمینخورشید .تهران :افق296 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786003530447 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان ،روانشناسي 
چکیده:كوهپري دختري است كه در تصادف یک دستش فلج شده ،صورتش سوخته و مادرش را از دست
داده است .او پدرش را مقصر ميداند و از او متنفر است .كوهپري به شدت افسرده و گوشهنشين شده و حتي
به مدرسه نميرود .پدرش ،منوچهر ،او را به خانه مادرش در روستا ميبرد تا آب و هوایي عوض كند و حالش
بهتر شود؛ اما اتفاقات جدیدي براي او رخ ميدهد.
معاهدهی نظامی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،

 .334دویل ،آرتوركانن .داستانهاي شرلوک هلمز:
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643075811 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:پرسي در وزارت امورخارجه كار ميكند .معاهده نظامي مهمي به دست او رسيده كه باید از آن
كپي بردارد ،ولي در حين كار معاهده را مي دزدند .پرسي بيمار شده و در خانهاش كه با نامزد و برادر
نامزدش زندگي ميكند بستري ميشود .او به شرلوک هلمز متوسل ميشود و شرلوک هلمز براي تحقيقات
بيشتر پرسي را از خانه خارج ميكند و خود نيمهشب در گوشهاي به انتظار ميایستد.
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.335دویل ،آرتوركانن .مشهورترین داستانهاي كارآگاهي جهان :معماهایشرلوکهلمز .سيد حبيباهلل
لزگي .تهران :ذكر144 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789643077143 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات ملل 
چکیده :كارآگاه هلمز و دستيارش دكتر واتسون با حل معماهاي پيچيده و مبهم جنایي و تسليم
جنایتکاران به دست عدالت ماجراهاي خواندني و سرگرمكنندهاي را رقم ميزنند .در این جلد 18 ،داستان از
جمله كليساي یيالقي ،مردان چوبكبریتي و شش مجسمه ناپلئون انتخاب و همراه با تصویر درج شده است.
.336خورشاهيان ،هادي .رمان نوجوان :مگهمنچندنفرم؟ .تهران :افق120 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:
 9786003530379
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،رمان ،داستانهاي بلند ،روابط بينفردي 
چکیده:داستان كتاب حاضر درباره دو نوجوان به نامهاي مجتبي و رضا است كه هر دو به نوعي نگران
ازدواج مجدد مادر و پدرشاناند .ماجرا از جایي كليد ميخورد كه مجتبي در مترو متوجه ناپدید شدن تلفن
همراهش ميشود و در ادامه ،رویدادهاي گوناگون ،بقيه داستان را رقم ميزند .راوي كتاب اول شخص و یکي
از این دو نفر است و رمان از زاویه دید او روایت ميشود.
 .337گيویان ،عصمت .ممنون به خاطر گلهای کاغذی .تهران :قو166 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789641560944
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،داستانهاي اجتماعي ،نوجوانان 
چکیده«:زیبا وارد خيابان شد .كمرش را راست و قدمهایش را آهسته كرد .خوشحال بود كه به تهران
آمدهاند و دیگر در انزلي نيستند» .اینجا تهران است و از نظر زیبا همهچيز تهران با انزلي فرق دارد .در این
داستان پرداخت مناسب شخصيتها ،توصيف عميقترین احساسات و افکار و بيان دقيق جزئيات صحنه
سبب ميشود ،مخاطب تا انتهاي داستان با آن همراه باشد.
 .338هاینالین ،رابرتآنسون .موشکی به نام گالیله ..تهران :گيسا250 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786006885636
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،نوجوانان ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده :ماجراي این داستان علمي ــ تخيلي حدود  15سال پس از جنگ جهاني دوم اتفاق ميافتد و
آیندهاي در آن ترسيم ميشود كه قدرتمندترین نيروي نظامي كره زمين ،پليس حفظ صلح سازمان ملل
است .درواقع ورود گاليله به فضا ،نوع راه رفتن فضانوردها و ترسيم فتح ماه به دست انسان را در سالهاي نه
چندان دور نشان ميدهد.
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.339خليلي ،محمد .مجموعه داستانهاي برگزیده اولين جایزه ادبي كومش :موشیکوشا .سمنان :كتاب
سمنگان96 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786005967661 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده :پادشاه ،موشي به نام كوشا را به عنوان جانشين خود انتخاب كرده است .در مراسم تاجگذاري،
سلطان تاج را بر سر كوشا ميگذارد؛ ولي او از خجالت و شرم تاج را مياندازد .پادشاه با خشم علت را جویا
ميشود و كوشا ميگوید كه الیق این مقام نيست .پادشاه به كاتب دستور ميدهد كه اعترافات كوشا را
بنویسد و كوشا سرگذشت خود را بازگو ميكند.
.340دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز :موکلبرجسته .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643075941 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات خارجي ،داستانهاي پليسي ،نوجوانان 
چکیده:سياستمدار و دیپلماتي مشهور به شرلوک هلمز مراجعه ميكند و از او در مورد حل مشکلي كه
براي موكلش پيش آمده كمک ميخواهد .مردي تبهكار ،دختر جواني از خانواده سلطنتي را فریفته و
ميخواهد با او ازدواج كند .درباره گذشته مرد به دختر جوان هشدار ميدهند ،ولي اثري ندارد .شرلوک هلمز
با كمک زني كه در گذشته فریب این مرد را خورده ،موفق ميشود چهره واقعي او را آشکار كند.
میترسمیادتبروددوستمداشتی .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
.341ملکي ،زیتا .
88 ،1394ص .وزیري .شابک 9786000100650 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي آموزشي ،نوشتن ،داستاننویسي ،خالقيت 
چکیده:كتاب حاضر شامل قطعات شاعرانهاي است كه درباره موضوعهاي ساده و معمولي نوشته شدهاند،
ولي با نگاهي دقيق و ظریف به دنياي اطراف ،خواننده را دچار شگفتي ميكنند .این یادداشتها ميتواند
منبع خوبي براي مربيان كتابخانهها و كارگاههاي داستاننویسي و نوشتن خالق باشد .همچنين كودكان و
نوجوانان با تحليل و بررسي این نوشتهها ميتوانند خوب دیدن و جور دیگر ي دیدن را تجربه و تمرین كنند.
نالهماؤشان(داستانزندگیعینالقضاتهمدانی).تهران :دفتر نشر

.342ساعلي ،شهناز .مفاخر ایران:
فرهنگ اسالمي128 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644763809 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،مفاخر ایران 
چکیده:به شهادت تاریخ ،تمدن اسالمي ارزندهترین مهم را در غناي اندیشه و پيشبرد تمدن بشر دانسته
است .در این ميان سهم نخبگان مسلمان ایراني به قدري چشمگير است كه فلسفه ،طب ،ریاضيات ،عرفان و
ادبيات بيشتر تجلي خود را مدیون ایرانيان است .این دفتر به منظور معرفي بزرگان تمدنساز ،به شرح
زندگي ابوالمعالي عبداهلل بن ابيبکر معروف به عينالقضات همداني اختصاص دارد.
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نامههایی به هیچکس .تهران :پيدایش84 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک:

 .343اكبرپور ،احمد.
 9786002962867
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،انواع ادبي 
چکیده:نگاشتن رویدادهاي روزانه قالبي است كه به تقویت توانایي نگارش كمک ميكند .در این كتاب
نوشتههایي با موضوعات گوناگون درج شده كه وقایع روزانه راوي را بازگو ميكند .زبان اثر ادبي و دربردارنده
توصيفات و تركيبات گوناگون است.
.344پاترسون ،كاترین .نانوگلسرخ .حسين ابراهيمي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
288 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000103255 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده :داستان زندگي خانوادهاي در آغاز قرن بيستم روایت شده است ،زماني كه ایالت متحده به اوج
قدرت خود رسيده بود .رزا دختر نوجواني است كه هميشه نگران حضور مادر و خواهر كارگرش در
اعتصابهاست .او سعي ميكند با روشهاي متفاوتي خواهر و مادرش را از شركت در اعتصابها منصرف
كند .مخاطب با فضایي آشنا ميشود كه در آن بيمها ،اميدها و سختيهاي مبارزهاي حقطلبانه به نمایش
درآمده است.
زادهی مجرد .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،
نجیب 

.345دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز:
16 ،1394ص .وزیري .شابک 9789643077006 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،كودک و نوجوان ،ادبيات بينالملل 
چکیده:مرد سرشناسي با دختر ثروتمندي ازدواج ميكند؛ اما روز بعد عروس خانم فرار ميكند و داماد
نگران به شرلوک هلمز متوسل ميشود .پليس لباسهاي زن جوان را پيدا ميكند و هلمز در ميهمانياي كه
ترتيب داده ،معما را كشف ميكند.
.346كریستوفر ،جان .نگهبانان .حسين ابراهيمي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
196ص .رقعي .شابک 9786000103491 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:این داستاني تخيلي است كه وقایع آن ميتواند دیروز ،امروز یا فردا رخ دهد .در داستان انگستان به
دو بخش شهر مركزي و شهرستان تقسيم ميشود .پسري نوجوان به نام «راب» كه پدر و مادرش را از دست
داده است ،زندگي در هر دو قسمت را تجربه ميكند و به حقيقت این تقسيمبندي پي ميبرد.
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نمکیها .تهران :دانشنگار112 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:

 .347یوسفي ،محمدرضا .رمان نوجوان:
 9786003080294
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مشاغل آزاد ،رمان ،ادبيات نوجوانان 
چکیده« :نمکيها روزگار عجيبي دارند .هيچكس دوست ندارد نمکي شود .وقتي در باتالق نمک گرفتار
ميشوي ،زیر پایت خالي ميشود و آرامآرام فرو ميروي .»...كتاب حاضر دربردارندۀ داستاني است كه با
نثري روان و ادبي نگاشته شده و زندگي مردماني را كه از راه استخراج نمک از معادن روزگار ميگذرانند و
گاهي در این مسير در نمکزارها از بين ميروند در قالب داستان به تصویر كشيده است.
وقتیگلچهباددرچارقدشمیپیچید .تهران :افق،1393 ،

.348مهدوي ،اعظم .عاشقانههاي ایراني:
32ص .جيبي .شابک 9786003530201 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات كالسيک ،ادبيات فارسي ،داستانهاي عاشقانه ،ادبيات عامه 
چکیده :حجم عمدهاي از ميراث ادب فارسي به روایت دلدادگيها و تالش براي رسيدن به محبوب
اختصاص دارد .از ميان این آثار ،مثنوي معنوي داستانهاي رمزگونه با بنمایه عاشقانه در بر دارد و تعاليم
خاص عرفاني را در این قالب به مخاطب ميآموزد .داستان این كتاب برگرفته از حکایت «عاشقي كه در
وعدهگاه خواب او را بربود» از مثنوي است و به زبان امروزي بازآفریني شده است.
جیکیادمیگیرد .تهران :كانون


وقتیگنجشکیجیک
.349یوسفي ،محمدرضا .رمان نوجوان امروز:
پرورش فکري كودكان و نوجوانان210 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101381 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي حادثهاي ،نوجوانان 
چکیده:این رمان ،سرگذشت پسري كوچک به نام جميل است كه بر اثر حوادثي بيسرپرست و تنهاست.
ماجراهاي داستان در كشور تاجيکستان و افغانستان روي ميدهد و سعي بر آن است تا با اشاره به خطراتي
كه در اینگونه جوامع ،كودكان را تهدید ميكند ،نحوه مراقبت و نگهداري و راهنمایي این كودكان بازگو
شود .جميل نوجوان زجركشيدهاي است كه بزرگترین آرزویش رسيدن به یار مهربان دوران كودكياش
است.
 .350عبدي ،عباس .رمان نوجوان امروز :هنگام الکپشتها .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان270 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000102388 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي بلند ،انقالب اسالمي ،نوجوانان 
چکیده:این رمان ،زندگي پسري به نام عادل است كه در دروان سربازي به سر ميبرد .عادل در یکي از
جزایر ایران خدمت ميكند و حوادث این داستان در سالهاي پيش از انقالب اسالمي رخ ميدهد .رویداد
اصلي داستان زماني آغاز ميشود كه چند تبعيدي سياسي را به پایگاه نظامي خدمت عادل ميآورند .رابطه
عادل و دوستانش با تبعيديها و راز و رمزي كه ميان آنهاست ،وقایع اصلي داستان را شکل ميدهد.
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 .351گریپه ،ماریا .هوگو و ژوزفین .پوران صلحكل .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
132 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000103729 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده :اولين روز مدرسه همه بچهها با مادرانشان آمده بودند ،ولي براي ژوزفين روز خوشایندي نبود.
چراكه شکل و ظاهر معلم كالس با تصورات او مطابقتي نداشت .نگراني او بيشتر از آزار و اذیت دوستانش بود
كه او را به دليل اینکه فرزند كشيش است ،مسخره ميكردند .پس از مدتي ،حوادث و ماجراهایي پيش آمد
كه نامهربانيها را به مهرباني تبدیل كرد.
 .352حسنزاده ،فرهاد .داستان نوجوان :هویج بستنی .تهران :افق128 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786003531000
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي كوتاه ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات عامه 
چکیده:كتاب پيش رو دربردارنده مجموعه داستانهاي كوتاهي است كه رویدادهاي زندگي یک نوجوان را
از زبان او روایت ميكند .شخصيت اصلي ماجراها در هر فصل ،یکي از تجربههاي زندگي خود را بازگو
ميكند .اثر با زباني ساده نوشته شده است كه در بخشهایي بنا به اقتضاي رویدادها عاميانه ميشود.
.353دویل ،آرتوركانن .ماجراهاي شرلوک هلمز :یاقوتآبی .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643076795 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:این داستان دربارۀ مرد فقيري است كه غازي ميخرد و در راه خانه گرفتار دزدان ميشود .او براي
نجات جان خود غاز را رها كرده و پا به فرار ميگذارد .ولي ماجرا به همين جا ختم نميشود .در شکم غاز
جواهر گرانقيمتي پيدا ميشود .شرلوک هلمز به دنبال صاحب جواهر ميگردد و به سرنخهاي جالبي
ميرسد.
 .354دویل ،آرتوركانن .پروندههاي شرلوک هلمز :یال شیر .سيد حبيباهلل لزگي .تهران :ذكر،1394 ،
16ص .وزیري .شابک 9789643075835 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستانهاي پليسي ،كودک و نوجوان ،ادبيات بينالملل 
چکیده:شرلوک هلمز بازنشسته شده و در دهکدهاي ساحلي در خانۀ كوچکي زندگي ميكند .روزي در كنار
ساحل جسد مردي را پيدا ميكند كه زخمهایي بر پشت دارد .هلمز تحقيقات را شروع ميكند و با شم
كارآگاهي خود معماي مرگ آن مرد را كشف ميكند ،ولي این بار قاتل یک انسان نيست.
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.355جباري مقدم ،عباس .یکحدیث،یکداستان.قم :مؤسسه بوستان كتاب120 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9789640916490 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:داستان كوتاه ،امامان ،خانواده 
چکیده :این كتاب حاوي حکایتهاي داستانگونهاي است كه گوشهاي از رفتار ،گفتار و كردار ائمه
معصومين(ع) را به تصویر ميكشد .در این حکایتها نکات اخالقي و تربيتي مهمي مطرح شدهاند كه براي
ترویج و تحکيم وحدت خانواده بسيار كاربرد دارند.

 .-.356مجموعه كتاب هاي دانشافزایي :آموزشریاضیاتدرهفتکشور(گزارشمطالعاتویدیویی
تیمز( .)TIMSSمهرداد اصفهاني ،سيد مسعود حاجيسيدحسينيفرد ،محرم نقيزاده .تهران :مرآت،1394 ،
192ص .رحلي .شابک 9786007541258 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:نظامهاي آموزشي ،روشهاي آموزش ،آموزش ریاضي 
چکیده :این كتاب حاصل پژوهش تطبيقي و بينالمللي در فرهنگ آموزش ریاضي در كشورهاي ژاپن،
آلمان و آمریکا است .نتایج این پژوهش تفاوتهاي آموزش ریاضي را در كشورهاي مختلف جهان به خوبي
نشان ميدهد و ریشههاي موفقيت و ناكاميابي آنها را به طور مقایسهاي تبيين ميكند .دادههاي پژوهش
مبتني بر تجزیه و تحليل كالسهاي درس ریاضي در سه كشور یادشده است .این اثر همراه با یک لوح
فشرده در اختيار معلمان و فعاالن عرصه تعليم و تربيت قرار گرفته است.
 .357پندي ،زهره /ترابي ،فرخنده /كریمي خراساني ،كيان /منشوري ،مجيد /زیارتي ،حميدرضا /بيات،
پرسشهای پنجمین المپیاد نوجوانان ایران (رقابتهای ریاضی).

حميدرضا /خماميابدي ،مرتضي.
تهران :مبتکران120 ،1394 ،ص .خشتي .شابک 9789640723173 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مسابقات علمي ،امتحانات ،آزمونها 
چکیده :رقابتهاي علمي در دروس مختلف مهارتهاي سطح باالي تفکر را ميسنجد و دانشآموزان
تيزهوش را شناسایي ميكند .كتاب حاضر مجموعه پرسشهاي المپياد ریاضي نوجوانان در مرحله مقدماتي
و نهایي را همراه با پاسخهاي كامالً تشریحي در بر دارد .ویژگي مهم پرسشها در نظر گرفتن دانش كم
ریاضي در برابر توانایي و مهارت حل مسئله است.
هایچهارمینالمپیادایران(رقابتهایریاضی) .تهران :مبتکران،


پرسش
.358گروه علمي مبتکران.
136 ،1394ص .خشتي .شابک 9789640720509 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:آزمونها ،مسابقات علمي ،امتحانات 
چکیده:كتاب حاضر مجموعه پرسشهاي «المپياد ریاضي نوجوانان ایران» در مرحله مقدماتي و نهایي به
همراه پاسخهاي كامالً تشریحي آن را در بر دارد .این اثر با هدف فرهنگسازي و آشنا كردن دانشآموزان و
معلمان با این پرسشها تدوین شده است .سؤالها خالقيت و قوه ابتکار داوطلبان را ارزیابي ميكند.
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 .359شوئنفيلد ،مارک /روزنبالیت ،ژانت /پست ،بورلي /ایدز ،ساندرا .پرورش مهارتهای منطقی با
استفادهازمسائلوبازیهایمنطقی .غالمرضا یاسيپور ،عليرضا توكلي .تهران :محراب قلم،1394 ،

262ص .وزیري .شابک 9786001039256 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي آموزشي ،سرگرميها 
چکیده:این كتاب حاوي تعدادي از مسائل منطقي است كه حل آنها مهارتهاي تفکر نقادانه و منطقي را
رشد ميدهد .پرداختن به این فعاليتهاي مستقل ،چگونگي سازماندهي اطالعات را به دانشآموزان نشان
ميدهد.
 .360شهریاري ،پرویز /اميري ،حميدرضا /ایلخانيپور ،یداهلل /شرقي ،هوشنگ /صدر ،ميرشهرام /فریبرزي
عراقي ،محمدعلي /قندهاري ،احمد /هاشمي موسوي ،سيدمحمدرضا /ميرحبيباللهي ،عال الدین /یاسيپور،
دانشنامهریاضی.تهران :شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش880 ،1394 ،ص .رقعي.

غالمرضا .مرجع:
شابک 9786001264634 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:واژهنامهها ،دایرۀالمعارفها ،منابع اطالعاتي ،خودآموزها 
چکیده:ریاضيات دانش بستگيهاي كميتي و شکلهاي فضایي دنياي واقع است .در كتابي كه پيش رو
دارید مفاهيم اصلي مربوط به حوزههاي مختلف ریاضيات ،هندسه و اعداد همراه با تعاریف و نکتههاي مهم
هر مبحث درج شده است .در انتهاي كتاب فهرست واژگان انگليسي به فارسي نيز ارائه گردیده است.
 .361بيات ،حميدرضا /خماميابدي ،مرتضي /كریمي خراساني ،كيان .درس آزمون المپیاد ریاضی
نوجوانانایران(نهمیها).تهران :مبتکران196 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640724316 :

مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:آموزش ریاضي ،المپياد ،تمرینها 
چکیده:برگزاري رقابتهاي علمي در درسهاي گوناگون در بيشتر كشورهاي جهان رایج است .در درس
ریاضي هم المپيادهاي بسياري برگزار ميشوند .كتاب حاضر ميكوشد شيوههاي حل مسئلههاي المپيادي
را ،با ارائۀ مثالهاي متعدد ،بيان كند .در بخش بعد و در ادامه ،تعدادي پرسش آورده است كه مخاطب براي
كامل كردن آموختههاي بخش قبلي باید آنها را حل كند .در بخش نهایي كتاب نيز پرسشهاي پنج دورۀ
گذشتۀ المپياد ریاضي نوجوانان به تفکيک پایۀ تحصيلي آمده اند .اكثر پرسشهاي این كتاب توانایي حل
كردن مسئله یا مهارت استدالل كردن دانش آموز را مي سنجند.
 .362بيات ،حميدرضا /خماميابدي ،مرتضي /كریمي خراساني ،كيان .درس آزمون المپیاد ریاضی
نوجوانانایران(هشتمیها).تهران :مبتکران216 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640724262 :

مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،ریاضيات 
چکیده:كتاب پيش رو دانشآموزان تيزهوش را با سبکهاي مختلف پرسشهاي المپيادي آشنا ميكند و
چگونگي حل این مسائل را آموزش ميدهد.همچنين تعدادي پرسش براي آشنایي بيشتر عالقهمندان ،به
همراه پاسخ تشریحي آنها در كتاب ارائه شده است .سنجش توانایي حل مسئله و مهارت استدالل كردن از
مهمترین اهداف این كتاب است .در پایان كتاب ،پرسشهاي دورههاي المپياد ریاضي نيز آورده شده است.
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 .363بيات ،حميدرضا /خماميابدي ،مرتضي /كریمي خراساني ،كيان .درس آزمون المپیاد ریاضی
نوجوانانایران(هفتمیها).تهران :مبتکران200 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640723470 :

مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،ریاضيات 
چکیده:كتاب حاضر براي دانشآموزان تيزهوش و نخبه در نظر گرفته شده و با طرح پرسشهاي پنج دوره
گذشته المپياد ریاضي به آموزش حل مسئلههاي المپيادي ،بدون نياز به داشتن دانشي خاص از علم ریاضي
و با تکيه بر توانایي و مهارت حل مسئله و نيز داشتن تفکر منطقي و توانایي استدالل كردن ميپردازد .علم
هندسه و محاسبات و داشتن خالقيت در حل مسئله از مهمترین موضوعات مطرح شده در این كتاب است.
.364نياریيس ،ناهيدسادات .ریاضی7ام(کتابکارمفهومی) .تهران :خيلي سبز104 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9786004120708 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:اثر حاضر دربردارنده تمرینهایي در راستاي اهداف كتاب درسي مربوطه با رویکردي مفهومي است.
حل كردن تمرینها توانایي مهارت حل مسئله را در دانشآموزان ارتقا ميدهد و با هدف باال بردن توانایي
مهارت خواندن همراه با درک ،طراحي شده است .پرسشهاي چهارگزینهاي نيز دانشآموزان را براي
آزمونهاي ورودي مختلف آماده ميكند.
8ام ( کتاب کار مفهومی ) .تهران :خيلي سبز100 ،1394 ،ص .رحلي.
 .365پارسانيا ،زري .ریاضی  
شابک 9786004120715 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،آزمونها ،آموزش ریاضي 
چکیده :در رویکردي مفهومي سؤالها و تمرینهایي طراحي و ارائه شده است كه كاربردي متناسب با
موضوعات مطرح در كتاب درسي دارد و هدف باال بردن درک متن و مهارت حل مسئله است .پرسشهاي
چهارگزینهاي موجود در كتاب نيز امکان ارزشيابي دانشآموزان را فراهم ساخته است .همچنين كاربرد هر
یک از مطالب مطرح در كتاب در زندگي روزمره بيان شده است.
.366متينآرا ،فرخنده .ریاضی 9ام(کتابکارمفهومی) .تهران :خيلي سبز124 ،1394 ،ص .رحلي.
شابک 9786004120722 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،آزمونها ،آموزش ریاضي 
چکیده:نویسنده در رویکردي مفهومي به طرح سؤالها و تمرینهایي در راستاي هدفهاي برنامه درسي
كتاب مربوطه پرداخته كه در آنها توجه ویژه بر سؤالهاي كاربردي و مهارتي و حل مسئله بوده است.
مطالعه این كتاب سبب خواهد شد تا یادگيري دانشآموزان تثبيت شده و آماده ورود به آزمونهاي مختلف
شوند.
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 .367پيروزروان ،علي .ریاضی بازتدریس نهم (دوره اول متوسطه) .تهران :آبرنگ112 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786002525154 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:ریاضيات ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:در اثر پيش رو گزیدهاي از مباحث درس ریاضي به منظور مرور و تکرار ،براي دانشآموزان تدریس
ميشود .ارائه تمرینها كمک ميكند تا دانشآموزان درک مطالب را در ذهن خود تثبيت نمایند .تدوین
آزمون در پایان هر مبحث نيز سبب ميشود تا دانشآموزان بتوانند ميزان یادگيري خود را مورد سنجش
قراردهند.
.368دراج ،عبدالرضا /محمدي ،حمداله /لطفي ،علي /احساني ،نسرین .كار و تمرین :ریاضینهمدورهاول
متوسطه.تهران :گلواژه212 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003371477 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،تمرینها ،آموزش ریاضي 
چکیده :با هدف فراگيري هرچه بهتر مفاهيم درس ریاضي ،ابتدا نکات مهم هر درس بيان شده ،سپس
تمرینهاي استانداردي به صورت طبقهبندي شده ارائه ميشود .همچنين براي آشنایي دانشآموزان با برخي
از كاربردهاي علم ریاضي در زندگي ،چند سؤال كاربردي در پایان هر فصل طراحي شده است.
 .369شيخعطار ،عليرضا .مجموعه كتابهاي عالمه حلي :ریاضی نهم ویژه استعدادهای درخشان.
تهران :حلي184 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007755235 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،حل مسئله 
چکیده :مسائلي كه در روند آموزش ریاضي ارائه ميشود را ميتوان به مسائل مفهومي ،دانشافزایي،
محاسباتي و خالق تقسيمبندي كرد .در هر فصل عالوه بر اهداف و برنامه آموزشي ،مقدمهاي در نظر گرفته
شده كه حاوي نکتههاي مهم و كليدي است .در ادامه ،مباحث جدید طي فعاليتي بازیابي شدهاند و سپس،
آزمونها و سؤالهایي براي تکميل فرایند یادگيري و خودارزشيابي در نظر گرفته شده است.
 .370كشميریان ،محمدعلي /حقيقتراد ،سعيد .مجموعه كتابهاي كوبل :ریاضی هشتم .تهران:
كولهپشتي /ایران باستان268 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007217580 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:ریاضيات ،مواد درسي ،آزمونها 
چکیده:این خودآموز با زباني ساده و با تکيه بر كتاب درسي مربوطه ،مطالب هر درس را به صورت جامع و
به همراه مثالهاي متعدد توضيح داده است .سپس با ارائه تمرینهاي دورهاي و خودآزمایيهاي منطبق بر
تمرینها به افزایش مهارت یادگيري و تثبيت آموختهها پرداخته است .تنوع موجود در سؤالها سبب خواهد
شدتا دانشآموزان با نگاههاي متفاوت در طراحي سؤال آشنا شوند.
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 .371صمدي اقدم ،محمد .ریاضیات تکمیلی (کتاب کار پایه هفتم) .تبریز :آلتين196 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786007101827 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:تکاليف درسي ،هندسه ،جبر 
چکیده:انجام تمرینهاي مناسب و متنوع و حل سؤالهاي آسان و پيچيده مؤثرترین روش مطالعه ریاضي
است كه به بهبود یادگيري كمک ميكند .در این مجموعه سعي شده با توجه به اهداف كتاب درسي ،عالوه
بر تمرینهاي معمولي و ساده ،برخي پرسشهاي چالشبرانگيز نيز آورده شود.
 .372ناميساعي ،حسين /عرقرلو،فاطمه .ریاضیات جامع پایه هفتم .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان208 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9789640807781 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:كتاب منطبق با درسهاي مربوطه ،ضمن مرور مفاهيم و شرح آنها ،تاریخ ریاضيات را بررسي كرده
و سؤاالت چهارگزینهاي به منظور سنجش ميزان یادگيري ارائه ميدهد .همچنين معماهایي درباره ریاضيات
مطرح شده كه باعث تقویت تمركز و پردازش اطالعات در دانشآموزان ميشود .در پایان نيز سؤاالتي از
المپيادهاي ریاضي مختلف انتخاب و درج شده است.
 .373ابراهيمزاده طاري ،آمنه .ریاضیات مدرسه همگام با ریاضیات کانگورو  9سوم دوره اول
متوسطه.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي104 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789643188320 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:این كتاب مشتمل بر مسئلههایي است كه بر پایه مسابقه ریاضي «كانگورو» و بر اساس مطالب
كتاب درسي مربوطه طراحي شده است .این مسئلهها در سه سطح ارائه شئه است كه این تعيين سطح
كمک ميكند تا بهتر به نيازهاي آموزشي دانشآموزان پاسخ داده شود .هدف از تدوین این كتاب تقویت
توانایي حل مسئله است.
.374برجي اصفهاني ،محمد /عزیززاده ،هادي /برجي اصفهاني ،مریم .مجموعه رشادت :ریاضیاتنهمبرای
دانشآموزانتیزهوش.تهران :مبتکران /پيشروان292 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640723661 :

مخاطب :
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،آزمونها ،حل مسئله 
چکیده:در این كتاب همه مطالب درسي پایه مورد نظر در سطح پيشرفته ارائه شده است .دانشآموز ابتدا با
خالصه مباحث و نکتههاي مهم هر درس آشنا ميشود و با مثالهایي بر حل آنها تسلط ميیابد .سپس براي
هر بحث ،تعدادي سؤال چهارگزینهاي و تشریحي در نظر گرفته شده است كه با جواب دادن به آنها تسلط بر
مباحث پيشين ایجاد خواهد شد.
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.375انصاري ،حسين /قادر ،سيامک .ریاضیاتنهمسوممتوسطهدورهاول .تهران :مبتکران /پيشروان،
412 ،1394ص .رحلي .شابک 9789640723500 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:پرسشها ،تمرینها ،آزمونها ،امتحانات 
چکیده:در این كتاب مفاهيم درسي به تفصيل و با مثالهاي فراوان آموزش داده شده و در پایان هر فصل
تمرینهاي متنوع و هدفدار در نظر گرفته شده كه با حل آنها مهارت تفکر منطقي و استداللي دانشآموزان
در حل مسائل ریاضي تقویت ميگردد .در پایان كتاب ،افزون بر  1200پرسش چهارگزینهاي پيشرفته و
گوناگون نيز گنجانده شده تا دانشآموزان براي شركت در آزمونهاي ورودي مدارس نمونه آماده شوند.
.376انصاري ،حسين /قادر ،سيامک .ریاضیاتهشتم(دوممتوسطه).تهران :مبتکران /پيشروان،1393 ،
340ص .رحلي .شابک 9789640721278 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،ریاضيات ،آزمونها 
چکیده:كتاب حاضر خودآموز ي است كه در آن پس از شرح كامل موضوعات و مفاهيم درسي ،مثالهاي
متنوعي براي تفهيم بيشتر مطالب ارائه شده است .همچنين ،تمرینها و سؤاالت تستي بسيار ،یادگيري
دانشآموزان را كامل ميكند .براي دانشآموزان تيزهوش تمرینات خاصي با عالمت ستاره مشخص شده
است.
.377برجي اصفهاني ،محمد /عزیززاده ،هادي /برجي اصفهاني ،مریم .مجموعه رشادت :ریاضیاتهشتم
برای دانشآموزان تیزهوش ..تهران :مبتکران /پيشروان212 ،1393 ،ص .رحلي .شابک:
 9789640721124
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،آزمونها ،تکاليف درسي 
چکیده:كتاب پيش رو همه مطالب كالس دوم متوسطه اول را در سطح پيشرفته ارائه ميدهد .دانشآموز
ابتدا با خالصه مباحث و نکتههاي كليدي هر درس آشنا ميشود و با مثالهایي بر آن تسلط ميیابد .در
ادامه ،براي هر مبحث ریاضي ،تعدادي سؤال چهارگزینهاي و تعدادي مسئله تشریحي در نظر گرفته شده
است .این كتاب جلد اول از یک مجموعه دو جلدي است كه خالصه دروس ،سؤالهاي تستي و مسائل
تشریحي را در بر دارد.
الدین جمشیدکاشانی .تهران :مؤسسه فرهنگي


غیاث
.378ساالري ،حسن .در كالس درس دانشمندان:
مدرسه برهان64 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9789640808030 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،ریاضيات ،مواد درسي 
چکیده:غياثالدین جمشيد كاشاني در سال  790قمري بهدنيا آمد .او یکي از بزرگترین ریاضيدانان ایران
است .بخشهایي از كتاب « مفتاحالحساب» او در اینجا آورده شده است .در این كتاب كاشاني چهار عمل
اصلي ریاضي را با عددهاي هندي (عددهاي امروزي) آموزش ميدهد كه به شيوه امروزي بسيار شباهت
دارد .در آغاز هر درس بخشي از متن كتاب كاشاني آورده شده تا خواننده با روش بيان كاشاني نيز آشنا
شود.
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.379تقيپور ،جواد /صادقي ،علي /دولتپناه ،هاجر .كار طالیي :کارطالییریاضیپایهنهم(دورهاول
متوسطه).تهران :كاگو211 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789643408534 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:با تکيه بر روش فعاليتمحور ،منطبق با اهداف كتاب درسي ،سعي بر آن است تا با شرح كامل و
جامع مفاهيم و نيز ارائه تمرینهاي مختلف ،دانشآموزان در یادگيري بهتر مطالب و كسب نتيجه بهتر در
آزمونها یاري شوند .بيان اهداف كلي هر درس در ابتداي آن موجب ميشود كه دانشآموز پيشزمينه
مناسب براي آموختن را در اختيار داشته باشد كه موجب یادگيري هدفمند ميشود.
.380شریفپور ،شقایق /عباسي ،رمضان /خراساني ،امير .كار طالیي :کارطالییریاضیپایههشتم(دوره
اولمتوسطه).تهران :كاگو236 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789643408770 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:نویسنده با نگاهي ساختاري ــ تحليلي و به منظور تقویت یادگيري بهتر و بيشتر مطالب كتاب
درسي ،با ارائه مثالهاي متعدد به شرح كامل مفاهيم پرداخته و با درج تمرینهاي متنوع مطالب را بسط و
گسترش داده است .شرح برخي از مفاهيم با استفاده از تصویر و شکل موجب گشته كه از یکنواختي در
مطالعه جلوگيري شود.
 .381مرادخاني ،محمود /سيف ،رضا /دولتپناه ،هاجر .کار طالیی ریاضی پایه هفتم(دوره اول
متوسطه).تهران :كاگو132 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789643407971 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده :این راهنماي آموزشي به دانشآموزان كمک ميكند تا با مرور مطالب درسي و حل تمرینهاي
مختلف ،با نقاط ضعف خود آشنا شوند و به صورت هدفمند ،به تقویت مهارتهاي خود در حل مسئله
بپردازند .ساختار كتاب ساختاري مقایسهاي و نتيجهمحور است و موجب بروز خالقيت در دانشآموزان
ميشود.
.382دپارتمان علمي ریاضي (مسئول :داوودي ،خسرو) .بسته مدیریت كالسي :کاربرگریاضیپایهنهم-
دورهاولمتوسطه.تهران :مرآت56 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007977019 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:آموزش ریاضي ،كمک آموزشي 
چکیده:امروزه شيوههاي جدید بسياري براي آموزش بهتر و راحتتر درسها در دسترس قراردارند .كتاب
حاضر در همين راستا ،به عنوان ابزاري كمکآموزشي و با هدف تسهيل اجراي اهداف آموزشي ،به معلم
كمک ميكند با خلق موقعيتهاي یادگيري فردي و گروهي در كالس ،بتواند فرایند تدریس را ارزشيابي
كند .كاربرگ در واقع برگ آموزش در خدمت فرایند تدریس و جزئي از بستۀ آموزشي است كه در اسناد
باالدستي نظام تعليم و تربيت بر آن تأكيد شده است .كتاب حاضر به صورتكاربرگهایي در  24درس و
منطبق با كتاب درسي ریاضي پایۀ نهم(دورۀاول متوسطه) تدوین شده است.
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 .383داوودي ،خسرو /منشوري ،مجيد .بسته مدیریت كالسي :کتاب کار و تمرین ریاضی پایه نهم-
دورهاولمتوسطه.تهران :مرآت156 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007977026 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تکاليف درسي ،روشهاي آموزش ،آموزش انفرادي ،آموزش گروهي 
چکیده:كتابهاي كمک درسي مکملهاي روند یادگيري و آموزش اند كه پرسشهایي را بر اساس سطوح
مختلف دانشآموزان در بر دارند .در این كتاب مجموعه سؤالهایي با الگوهاي چهارگزینهاي ،حلكردني،
تشریحي و اثباتكردني تأليف و تدوین شده است .در حاشيههاي صفحات نيز نکتههایي با عنوان بيشتر
بدانيم و نيز سخناني از بزرگان درج شده است.
.384دهقان ،مهدي .گنجینهیادگیریریاضیسالدوم(پایه)8دورهاولمتوسطه.تهران :مبتکران/
پيشروان108 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640722749 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،آزمونها ،تکاليف درسي 
چکیده:مهمترین عامل براي ادامه یادگيري احساس لذت حاصل از موفقيت در مراحل پيشين است .این
كتاب حاوي تمرینهایي است كه فراتر از كتاب درسي به تقویت دانستههاي دانشآموزان و غنيسازي و
توسعه دانش آنان كمک ميكند .در صورت سؤالها مطالب و نکتههاي مهم درس در قالب جملههاي بسيار
كوتاه به دانشآموزان یادآوري شده است.
 .385بخشعليزاده ،شهرناز .مجموعه سوالهای علوم و ریاضیات تیمز ( TIMSپایه هشتم سوم
راهنمایی).تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان268 ،1393 ،ص .رحلي .شابک 9789640807835 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:آموزش ریاضي ،مواد درسي ،راهنماي آموزشي 
چکیده:تيمز یک ارزیابي در حوزه آموزش ریاضيات و علوم پایه چهارم ابتدایي و سوم راهنمایي است .در
این كتاب پس از معرفي كامل زمينههاي ارزیابي در حوزههاي موضوعي و حيطههاي شناختي تيمز به
بررسي ميانگين عملکرد دانشآموزان ایران در مقایسه با كشورهاي دیگر پرداخته ميشود .این بررسي به
تفکيک جنسيت (دختر و پسر) انجام ميشود .همچنين چگونگي كدگذاري پاسخ دانشآموزان به سؤاالت
پاسخساز نيز در كتاب آورده شده است.
موسیخوارزمی؛نگاهیبهعصروآثاراو.تهران :فدک ایساتيس،1394 ،

محمد 
بن

.386كنعاني ،ناصر.
888ص .وزیري .شابک 9786001601880 :
مخاطب:معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،سرگذشتنامهها ،رشد دانش 
چکیده:محمد بن موسي خوارزمي نخستين و برجستهترین ریاضيدان ،منجم و جغرافيدان مسلمان است
و تاریخ ریاضيات در عالم اسالم با نام او آغاز ميگردد .كتاب پيش رو كوششي براي بازنمایي دستاوردهاي
علمي خوارزمي و جایگاه آنها در گستره دانش است .بخشهاي نخستين كتاب راجع به موطن این دانشمند
و زندگاني علمي وي در بغداد است و در بخشهاي بعدي ،شهرت و آوازه جهاني خوارزمي در حيطههاي
گوناگون دانش و تأثير وي بر دانشمندان بعدي بررسي شده است.
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.387بيات ،حميدرضا /خماميابدي ،مرتضي /كریمي خراساني ،كيان .مجموعه مرشد :مسابقاتریاضی
دورهاولمتوسطه 9ام 8+ام 7+ام 3333تستمرشد .تهران :مبتکران /پيشروان468 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9789640723777 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:آزمونها ،مسابقات علمي ،پرسشها ،امتحانات 
چکیده:این كتاب مجموعه پرسشهاي چهارگزینهاي را در بر دارد كه از منابع مختلف جمعآوري شده
است .آزمونهاي ورودي مدارس تيزهوشان ،مسابقات بينالمللي ،المپيادهاي ریاضي نوجوانان ،آزمون ورودي
روبوكاپ و مسائل كنکورهاي سراسري از جمله منابع گزینش سؤالها بودهاند .این پرسشها بر اساس
فصلهاي درسي پایههاي مرتبط تدوین شده است.
 .388اسمالين ،ریموند .معماهای شهرزاد .هوشنگ شرقي .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي،1394 ،
216ص .رقعي .شابک 9786009376193 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات عامه ،سرگرميها ،نوجوانان 
چکیده:معماهاي منطقي در قالب داستانهاي مشهور «هزار و یک شب» در این كتاب آمده است .این
معماها با بهرهمندي از علم منطق و ریاضيات طراحي شده و هدف نویسنده حل معماها بدون استفاده از
روشهاي پيچيده جبري و با تکيه بر روشهاي توصيفي و یا علم حساب است.مخاطبان ميتوانند با حل این
معماها به تدریج مهارت تفکر خالقانه و استدالل منطقي خود را افزایش دهند.
گذاریبربینهایتها؛داستانیواقعیازعرفان دینیو

.389گراهام ،لورن /كانتور ،ژان ميشل .
نام
خالقیت ریاضی .رحيم زارع نهندي .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي264 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643188177
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:فناوري و علوم تجربي ،ادبيات بينالملل ،علمآوران 
چکیده:این كتاب به رویدادي در تاریخ علم كه همان ارتباط ریاضيات و دین است اختصاص دارد .در این
اثر سرگذشت و دستاوردهاي علمي یکي از ریاضيدانهاي آلماني در قالب داستان عرضه شده است .در مركز
داستان به تعاملي اشاره شده است كه بين ریاضيدانان نظریه مجموعهها و پيروان بدعت دیني نامپرستي در
آغاز قرن بيستم در روسيه شکل گرفت.
.390مهرورز ،مينا .همهماریاضیدانهستیم! .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان94 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9789640808160 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،ریاضيات 
چکیده:كتاب پيش رو با زباني ساده به تفهيم علم ریاضيات و ارتباط آن با علوم دیگر ميپردازد .در این
مسير ،در كتاب« گام به گام» به موضوعات قدیمي و شناختهشده ،مانندقضيه فيثاغورث و نيز به تئوريهاي
جدید ،همچون فراكتالها اشاره ميشود .اثبات فرمول اولر ،ساخت نوار موبيوس ،تاریخچه اعداد و  ...از دیگر
مباحث این كتاب است.هدف این كتاب هدایت دانشآموزان به درک اصول استدالل قياسي و استنتاج
است.همچنين در كتاب تصاویر مرتبط با موضوع آورده شده است.
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.391حميدي ،ارشک .هندسهازابتداتا...جلداول .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي256 ،1394 ،ص.
خشتي .شابک 9786009376162 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ریاضيات ،تکاليف درسي ،آزمونها 
چکیده:معموالً براي پيدا كردن پاسخ مسئلههاي معماگونه ،به دو مهارت نياز است :خوب دیدن و خوب
استدالل كردن .در این كتاب مسائل و درسهاي هندسه مقدماتي با رویکرد «حل مسئله» ارائه شده است.
در هر فصل مفهومها ،تعریفها و قضيهها به تفصيل آمده و تقریباً براي هر یک از آنها مسئلههایي حلشده
درج گردیده است .در انتهاي هر مبحث نيز تمرینهایي مستقل براي تثبيت درس گنجانده شده است.

 .392گروه ترجمه و تأليف انجمن علمي-آموزشي زبان و ادبيات عرب .بچه ها قصه! ....كرج :سيادت،
98 ،1394ص .خشتي .شابک 9786007333280 :
مخاطب :دانشآموز 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،داستان كوتاه ،یادگيري 
چکیده :مناسبترین روش آموزش زبان از طریق داستان و قصه است .به همين منظور در كتاب حاضر
داستانهایي به زبان عربي جمعآوري و به دو زبان فارسي و انگليسي ترجمه شده است و به همراه نقاشيها
و جدولهاي واژهها و اصطالحات با معادل فارسي به مخاطب ارائه ميشود .نویسندگان تالش كردهاند تا
داستانهایي جذاب با واژگاني متداول انتخاب كنند و با تکرار آن واژهها در داستانها باعث به خاطر سپردن
هرچه بهتر آنها شوند.
 .393كياني ،حسين /كياني ،مجيد .گروه آموزشي پدیده :کتاب کار و ترجمه عربی پایه نهم .قم:
بخشایش128 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789641822806 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکیده:زبان عربي یکي از زبانهاي غني و بسيار قدیمي دنياست كه تاریخي طوالني را به همراه دارد .در
تدوین این كتاب تالش شده تا به همه قواعد آموزش زبان به شيوه متنمحور توجه شود .در این روش
روخواني ،روانخواني ،مکالمه و فهم متن در اولویت قرار دارد .در پایان هر درس نيز مجموعه پرسشهایي
براي ارزیابي سطح یافتههاي دانشآموزان در نظر گرفته شده است.
 .394كياني ،حسين /كياني ،مجيد .گروه آموزشي پدیده :کتاب کار و ترجمه عربی پایه هشتم .قم:
بخشایش128 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789641822653 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،آزمونها 
چکیده:كتاب پيش رو دربردارنده آموزش زبان عربي بر طبق سرفصلهاي كتاب درسي و با اولویت بخشي
به متن و متنخواني است .در هر درس عالوه بر متوني كه براي ترجمه آماده شدهاند ،مجموعه پرسشهایي
با ساختارهاي متفاوت در نظر گرفته شده است كه دانش واژگاني و ترجمه دانشآموزان را ميسنجد .آموزش
قواعد این زبان نيز از طریق خوانش متن است و در پایان بعضي بخشها یک آزمون براي ارزشيابي نيز در
نظر گرفته شده است.
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starter -  english in mind:stranks. English in mind herbrt puchta/ jeff .395
.studentتهران :بهشت127 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9780521185370 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح پایه 
کلماتکلیدی:یادگيري ،زبان خارجه ،تمرینها 
چکیده«:آموزش زبان انگليسي در ذهن» یکي از بهترین بستههاي آموزش زبان انگليسي است كه بيشتر بر
آموزش دستور زبان و لغت متمركز شده است .این كتاب شامل سه قسمت «دانشآموزان»« ،معلمان» و
«كتاب كار» است كه با محتواي كاربردي و ارائه تمرینهاي مناسب به آموزش ميپردازد .شایان ذكر است،
این كتاب همراه با فایل صوتي عرضه ميشود.
.starter - work english in mind:stranks. English in mind herbrt puchta/ jeff.396
تهران :بهشت96 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9780521170246 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح پایه 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،روش تدریس 
چکیده:در این اثر روشهاي گوناگون آموزش زبان به این شرح معرفي شدهاند :روش ترجمه ـ گرامر؛ روش
مستقيم؛ روش شنيداري؛ روش زبان اشتراكي؛ روش اشارهاي؛ روش زبان ارتباطي .در بخش پایاني كتاب دو
متغير فراگيرنده و معلم شرح داده ميشود.
 .397سليماني ،فرامرز .HEAD START .مشهد :بهسرو72 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9789649443423
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،راهنماي آموزشي 
چکیده:این كتاب با رویکرد روش آموزش زبان ارتباطي به آموزش حروف زبان انگليسي به گروههاي سني
متفاوت مي پردازد .در این آموزش از كلماتي كه در زندگي روزمره ،در موقعيتهاي متفاوت شغلي و مکاني
و در مورد موضوعهایي نظير ورزش ،رنگها و ماههاي سال با آنها سروكار داریم ،استفاده شده است تا
یادگيري براي مخاطبان ملموستر باشد .مراحل آموزشي كتاب در یک لوح فشرده به صورت خالصه به
همراه كتاب عرضه ميشود.
.398دري ،جعفر /دماوندي كمالي ،سراهلل /قنبري ،ابوالفضل :..Let's Move .جعفر دري96 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9786000431303 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،تکاليف درسي ،آزمونها 
چکیده:بهترین روش براي نهادینه كردن دانش زبان دوم در ذهن ،انجام تمرینهاي مکالمه و دستور در
كنار یکدیگر است .در این كتاب بعد از شرح نکتههاي درسي و یک گفتوگو ،گرامر مرتبط آموزش داده شده
و در ادامه ،تمرینهایي براي تثبيت درس و معرفي واژگان مهم در نظر گرفته شده است .یک لوح فشرده
آموزشي نيز به كتاب ضميمه است.
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.399مياحي ،نادیا /قاسمي ،فریده /مياحي ،فاطمهDictionary: English to Prospect Bilingual .
 :..Persianنادیا مياحي200 ،1394 ،ص .جيبي .شابک 9786000435448 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،واژهنامهها ،زبان خارجه 
چکیده:این فرهنگ لغت بيش از صدها كلمه انگليسي دارد كه به فارسي روان و معمولي معني شده تا
دانشآموزان بتوانند معناي كلمات درسهاي گذشته و حتي پایه پایينتر را در اختيار داشته باشند و به
انجام تکاليفشان بپردازند .استفاده از تصویر براي یادگيري بهتر دانشآموزان است .بهعالوه عالئم فونتيکي با
دو تلفط ( ) BYEو امریکایي ( ) NA MEنيز در كتاب آمده است.
super :gunter gerngross/ peter lewis jonet. super minds /herbrt puchta .400
.starter- studentmindsتهران :بهشت114 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9780521148528 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح مقدماتي 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،یادگيري 
چکیده:در كتاب مصور و رنگي حاضر سعي بر آن است تا در قالب گفت و شنود و نيز تمركز و دقت در
تصاویر ،مباحث اوليه درس زبان انگليسي به مبتدیان آموزش داده شود .روند آموزشي كتاب به گونهاي است
كه قدرت مطالعه را در زبانآموزان تقویت ميكند.
super :gunter gerngross/ peter lewis jonet. super minds /herbrt puchta .401
.starter- workmindsتهران :بهشت112 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9780521148535 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح مقدماتي 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،راهنماي آموزشي 
چکیده:در كتاب كار حاضر با كمک گرفتن از تصاویر و به تفکيک مباحث موضوعي مانند كالس درس،
خانواده و رنگها ،مباحث اوليه زبان انگليسي با هدف آشنایي مبتدیان با مطالعه و قواعد ساده گرامر ،شرح
داده ميشود .از آنجا كه تصاویر كتاب سياه و سفيدند ،زبانآموزان ميتوانند با رنگآميزي تصاویر ،در عين
آموزش ،مطالب را بهتر بياموزند.
super :gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari /herbrt puchta .402
.Activity book-safari 1تهران :بهشت96 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9781107476691 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح مقدماتي 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،یادگيري ،راهنماي آموزشي 
چکیده:در كتاب حاضر با استفاده از تصویرهاي آموزشي و با هدف تقویت تمركز ذهني ،كودكان با برخي از
مباحث ابتدایي زبان انگليسي كه در مطالعه نيز كاربرد دارند ،آشنا ميشوند .آشنایي مخاطبان با وسایل
كالس ،رنگها ،اعضاي خانواده ،شمارهها ،غذاها ،وسایل پارک و ...از اهداف این كتاب است.
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super :gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari /herbrt puchta .403
.pupils book-safari 1تهران :بهشت98 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9781107476677 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح مقدماتي 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،راهنماي آموزشي 
چکیده:كتاب حاضر كه برپایه آموزش دستور زبان و لغت استوار است ،با استفاده از تصویرهاي آموزشي
رنگي و با هدف تقویت قوه بصري و آموزش از طریق دیدن و شنيدن ،مباحث ابتدایي زبان انگليسي را به
كودكان آموزش ميدهد و آنها را با برخي از اصطالحات زبان التين آشنا ميسازد.
super :gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari /herbrt puchta .404
.Activity book-safari 2تهران :بهشت96 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9781107476899 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح مقدماتي 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،تمرینها 
چکیده:در كتاب حاضر كه براي كودكان تهيه شده ،تمرینهایي به منظور تقویت دستور زبان و دایره لغات
ارائه شده است .تمامي تمرینها به منظور جذب و یادگيري بهتر با تصویرهاي آموزشي همراهاند .این
تمرینها موضوعات «مدرسه من»« ،بدن من»« ،اتاق من»« ،شغلها» و ...را پوشش ميدهند.
super :gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari /herbrt puchta .405
.pupils book-safari 2تهران :بهشت102 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9781107476882 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح مقدماتي 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،یادگيري ،راهنماي آموزشي 
چکیده:در كتاب مصور پيشرو كه با هدف آموزش زبان انگليسي به روش ارتباط دیداري تهيه شده است،
كودكان با مشاهده تصویرها ،اطالعات و مباحث سطح  2این مجموعه را ميآموزند .با این روش كه برپایه
آموزش دستور زبان و لغت استوار است ،مطالعه كودكان نيز بهبود ميیابد.
super :gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari /herbrt puchta .406
.Activity book-safari 3تهران :بهشت104 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9781107477087 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح مقدماتي 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،راهنماي آموزشي 
چکیده:این كتاب حاوي تمرینهاي آموزش زبان انگليسي براي دانشآموزان دوره ابتدایي است .مباحث
كتاب ،شامل كتاب «درس من»« ،خانواده من»« ،ساعت من»« ،من گرسنه هستم» و ...با استفاده از
تصویرهاي آموزشي ارائه شدهاند تا دانشآموزان بتوانند با تقویت قدرت بصري و نيز تصویرسازي ذهني خود،
مطالب آموخته شده را در ذهنشان تثبيت كنند.
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super :gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari /herbrt puchta .407
.pupils book-safari 3تهران :بهشت107 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9781107477070 :
مخاطب :
پایهتحصیلی:سطح مقدماتي 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،یادگيري ،راهنماي آموزشي 
چکیده :این كتاب به آموزش زبان انگليسي به روش ارتباط دیداري و شنيداري براي دانشآموزان دوره
ابتدایي اختصاص دارد .در این آموزش از تصویرهاي مناسب استفاده شده و زبانآموزان با توجه و تمركز روي
این تصویرها و مطالعه مطالب ،لغات و نکات دستوري مربوط به هر درس را یاد ميگيرند .این كتاب كمک
ميكند تا دانشآموزان بتوانند با یکدیگر مطالعه كنند.
 .408رحيمي ،امين /ایزدپناه ،محمدعلي .انگلیسی از طریق فارسی .1شيراز :ایده درخشان،1394 ،
184ص .رحلي .شابک 9786006366395 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،یادگيري ،راهنماي آموزشي ،روش تدریس 
چکیده:در این كتاب با استفاده از روش « »ETPزبان انگليسي به دانشپژوهان آموزش داده ميشود .در
این روش ،با بهرهگيري از زبان مادري براي بيان معنا و معادلسازي براي ساختارهاي زبان ،استرس
فراگيرندگان كاهش و اعتمادبهنفس آنان افزایش ميیابد .تأكيد  ETPبراي استفاده از چهار مهارت زباني در
آموزش است و به توسعه دانش واژگاني توجه ویژهاي دارد.
درسآزمونزبانانگلیسیهشتم .اردبيل :یاوریان128 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:

.409حقي ،ولي.
 9786007327166
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،آزمونها 
چکیده:این كتاب مشتمل بر نمونه سؤالهاي درس به درس و آزمونهاي پيشرفت تحصيلي در درس زبان
انگليسي ،به منظور تثبيت یادگيري و آماده كردن دانشآموزان براي شركت در انواع آزمونهاست .این
سؤالها در قالبهایي مثل جدول ،كوتاه پاسخ و تستي طراحي و ارائه شدهاند.
درسآزمون زبان انگلیسی هفتم .اردبيل :یاوریان128 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:

 .410حقي ،ولي.
 9786007327425
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،زبان خارجه ،راهنماي آموزشي 
چکیده :كتاب حاضر با هدف آموزش و بازدهي بهتر درس انگليسي ،در چارچوب كتاب درسي و كتاب
«راهنماي معلم» طراحي شده است .خواندن این كتاب به درک بهتر مطالب كتاب درسي كمک ميكند و
مهارت دانشآموزان را براي پاسخگویي به پرسشها ،آزمونها و امتحانهاي پایان سال تحصيلي افزایش
ميدهد.
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کاربرگها :. .مجيد

زباناندیشان انگلیسی پایه هشتم مجموعه آزمونها و 

 .411برهاني ،مجيد.
برهاني170 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786000411435 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،زبان انگليسي 
چکیده:یکي از شيوههایي كه منبع تاثيرگذاري در آزمون زبان در سرتاسر جهان شده و كتابها و منابع
بسيار زیادي بر اساس آن طراحي شده رویکرد ارتباطي ( )CLTاست .مجموعه حاضر نيز كه بر همين اساس
طراحي گشته ،شامل توضيح و تشریح مطالب آموزشي (نکتهها) ،واژهها و لغتهاي درس به درس به همراه
معاني ،مهارتهاي خواندن ،نوشتن و گوش دادن ،آزمون كتبي ،مجموعه كاربرگها (تکاليف) ،نمونه سؤاالت
به همراه یک عدد لوح فشرده به عنوان مکمل این مجموعه كه فایل صوتي كتاب درسي ،تمرینات و سواالت
مهارت گوش دادن ،اسالیدها و ویدئوهاي آموزشي و بازيهاي انگليسي را در بردارد.
بنعلی(ع) .ابوالقاسم آوند.
آمیز،جمالتقصارحضرتحسین  


سخنانحکمت
.412آوند ،ابوالقاسم.
تهران :اندیشه پيک زبان82 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789642790142 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:احادیث ،ترجمه ،خوشنویسي 
چکیده:مجموعه حاضر دربردارنده كلمات قصار و جملههاي حکمتآميز حضرت امام حسين(ع) است .همه
جملهها ،آیههاي قرآن و كلمهها عالوه بر زبان عربي به دو زبان فارسي و انگليسي نيز برگردانده شدهاند .در
برگردان فارسي از خط نستعليق بهره گرفته شده است كه ميتواند به عنوان سرمشقهایي براي زیبانویسي و
تمرین خطاطي بهكار رود.
شیوههای نوین آموزش زبان برای کودکان .صمدجودي آرپادرسي ،هاتف

 .413اسکات ،وندياي.
رستگارنيا .تبریز :هنر اول160 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789647752985 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مهارتهاي آموزشي ،زبان خارجه ،كودكان 
چکیده :این كتاب به معرفي تکنيکهاي جدید آموزش زبان انگليسي براي كودكان پرداخته است.
تقسيمبندي كودكان براي آموزش و تفاوت در نحوه آموزش هر یک از آنها ،یکي از مهمترین ویژگيهاي
این كتاب است .چگونگي مدیریت كردن كالس آموزشي ،با در نظر گرفتن ویژگيهاي عمومي دانشآموزان،
از مباحث دیگري است كه در كتاب آمده است.
 .414علويمقدم ،بهنام /خيرآبادي ،رضا /نيکوپور ،جهانبخش .فلش کارت معلم بسته آموزشی زبان
انگلیسیپایههشتمدورهاولمتوسطه.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان408 ،1393 ،ص .رقعي.
شابک 9789640808016 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،راهنماي آموزشي ،مواد درسي 
چکیده:در این بسته ،مجموعهاي از مفاهيم و واژگان مربوط ،در قالب «فلش كارت» و همراه با ارائه تصاویر
رنگي به دانشآموزان آموزش داده ميشود .شایان ذكر است ،درسها به تفکيک ارائه شده است و استفاده از
این فلش كارتها انتقال مفاهيم مورد نظر را آسان ميكند.
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.415دپارتمان علمي مرآت .بسته مدیریت كالسي :کاربرگانگلیسیپایههفتم -دورهاولمتوسطه.
تهران :مرآت56 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007541906 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،تمرینها ،پرسشها 
چکیده:كاربرگ ابزاري آموزشي است كه با هدف تسهيل اجراي اهداف آموزش در جریان تدریس معلم
طراحي و تدوین شده است .كتاب حاضر مجموعه تمرینهایي براي درک واژگان و حروف زبان انگليسي
است .تمرینها با الگوهاي گوناگون (جاي خالي ،توضيحي ،چندگزینهاي و )...طراحي شدهاند و یک لوح
فشردۀ آموزشي نيز به كتاب ضميمه است.
 .416ملکيان ،سحر /طبسي ،احترام /عسگري ازغندي ،مجيد /آفریده ،زكيه /توانایي ،مجيد .کتاب جامع
زبان انگلیسی خط سفید  BOOK 7پایه هفتم .سبزوار :خط سفيد128 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9786007361696
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،تکاليف درسي ،تمرینها 
چکیده:زبان انگليسي مهمترین ابزار براي برقراري ارتباط با جهان در زمينههاي مختلف اجتماعي و علمي
است و همين كاركرد بر اهميت آموزش آن افزوده است .در این كتاب درسها و تمرینهایي براي تقویت
چهار مهارت زباني (شنيدن ،خواندن ،صحبتكردن ،نوشتن) تنظيم و ارائه شده است .صورت پرسشها به
زبان فارسي و محتواي آنها انگليسي است.
.417توانایي ،مجيد .کتابجامعزبانانگلیسیخطسفید BOOK 8پایههشتم.سبزوار :خط سفيد،
112 ،1394ص .رحلي .شابک 9786007361733 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،تکاليف درسي ،تمرینها 
چکیده:رویکرد ارتباطي فعال در آموزش زبان انگليسي به فعاليتهاي گروهي بيشتر از تمرینهاي فردي
تأكيد دارد .در این كتاب عالوه بر شرح درس و آموزش گرامر مرتبط ،تمرینهایي براي تلفظ درست كلمهها،
تثبيت واژگان و یادگيري دستور تدوین و ارائه شده است.
 .418توانایي ،مجيد .کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید  BOOK9پایه نهم .سبزوار :خط سفيد،
112 ،1394ص .رحلي .شابک 9786007361689 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،تکاليف درسي ،تمرینها 
چکیده:در آموزش زبان دوم ،معلم نقش آگاهيدهنده و تسهيلكننده را در كنار كتاب كمکآموزشي ایفا
ميكند .در این كتاب عالوه بر شرح نکتههاي درسي ،تمرینها و فعاليتهایي براي تقویت دانستههاي
پيشين و تثبيت دانش جدید ارائه شده است .عالوه بر دستور ،تلفظ دقيق كلمات نيز آموزش داده شده
است.
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.419گروه مؤلفان انتشارات مدرسه .کتابکارزبانانگلیسیپایههفتم.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان132 ،1393 ،ص .رحلي .شابک 9789640807927 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:زبان خارجه ،مواد درسي ،آزمونها 
چکیده:كتاب با نگاهي جامع به كتاب درسي مربوطه و استفاده از تصاویر رنگي آموزشي به ارائه سؤاالت
كوتاهپاسخ و چهارگزینهاي ،جدول كلمات و  ...براي هر درس از كتاب اصلي پرداخته است .هدف از تدوین
كتاب ارتقاي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بوده است.

.420كسرایي ،سياوش .آرشکمانگیر .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان28 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9789644329821 :
مخاطب :دانشآموز 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،داستانهاي حماسي 
چکیده:آرش از سپاهيان منوچهر بود كه پس از پایان جنگ ایران و توران به عنوان كماندار ایراني ،براي
مشخص شدن مرز ایران و توران برگزیده شد .او از باالي كوه البرز با تمام نيرویش ،تيري رها كرد و سپس
جان داد .در كتاب حاضر روایت آرش كمانگير به صورت شعر ارائه شده است.
 .421مرادي ،مهدي .شعر نوجوان امروز :آوازهای سیبزمینی .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان52 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101046 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،مهارتهاي ارتباطي ،نوجوانان 
چکیده :كتاب پيش رو شامل  24قطعه شعر ،همراه با تصاویر مرتبط با متن است .شاعر تالش دارد به
تبيين این نکته بپردازد كه كوچکترین اتفاق در زندگي ميتواند سبب شادماني آدمي شود.توجه داشتن به
یکدیگر و مهرباني كردن از موضوعهاي دیگر این اشعار است.
میکنم .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
.422محقق ،حامد .شعر نوجوان امروز :ازخودمسوال 
نوجوانان40 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101053 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،شادي 
چکیده 19:قطعه شعر این كتاب با تصاویري مرتبط با متن ،به تشویق و ترغيب مطالعهكنندگان به شادي و
خنده ميپردازد .توصيه اشعار ،نگرش مثبت به زندگي است و حس تعمق و تفکر را درباره محتواي اشعار در
مخاطب به وجود ميآورد.
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 .423هاشمي ،سيدسعيد .شعر نوجوان امروز :از نوک خودکار من گُل میچکد .تهران :كانون پرورش
فکري كودكان و نوجوانان44 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101725 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر ،نوجوانان 
چکیده 15:قطعه شعر این كتاب ،عالوهبر آنکه نوجوانان را با سادگي و زیبایي زندگي روستایي و عظمت
آفرینش پروردگار آشنا ميسازد ،شور و شوق ،طراوت و اميد را در آنان به وجود ميآورد .همچنين تصاویر
حس رهایي را در مخاطبان زنده ميكند.
 .424نيکطلب ،بابک .شعر نوجوان امروز :با فرفرهها به شادی باد بگرد .تهران :كانون پرورش فکري
كودكان و نوجوانان32 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000100995 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،شادي 
چکیده:این كتاب دربردارنده  24قطعه شعر نو است .در تمامي اشعار كه با تصاویر مرتبط با محتواي متن
همراه است ،هدف ،انتقال انرژي مثبت و به صورت ویژه ایجاد اميد و شور و نشاط در زندگي است .مطالعه
این اشعار سبب رشد كودكان و نوجوانان در حيطههاي زباني و شناختي خواهد شد.
 .425نظري ،مهدیه .شعر نوجوان امروز :پرنده باران .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
46 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000101312 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر ،فضایل اخالقي 
چکیده 19:قطعه شعر این كتاب به تبيين برخي از نکات اخالقي اجتماعي مانند حفاظت از محيط زیست،
تغيير در زندگي ،لجبازي نکردن ،اميد به آینده ،راه و رسم دوستي پرداخته است .تصاویر نيز با مفاهيم متن
مرتبط است.
.426ابراهيمي ،جعفر .شعر نوجوان امروز :پرندهخواهرمناست .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان56 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101404 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،نوجوانان 
چکیده 24:قطعه شعر این مجموعه همراه با تصاویر مرتبط با متن است .شاعر در بيشتر اشعار خود از غمي
پنهان سخن ميگوید كه ميتواند با عشقي رویایي التيام یابد .دیدن زیبایي طبيعت و غرق شدن در آن به
ترسيم این عشق كمک شایاني ميكند كه در اشعار توضيح داده شده است.
 .427شکارسري ،حميدرضا .شعر نوجوان امروز :تلنگر باران .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان48 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101732 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،روانشناسي ،نوجوانان 
چکیده 33:قطعه شعر این مجموعه با بهرهمندي از تصاویر ،سادگي دوران كودكي را به خوانندگان یادآوري
ميكند .همچنين زنده نگه داشتن كودک درون را براي ادامه زندگي ضروري ميداند .صادق بودن با خود از
دیگر مواردي است كه در این اشعار به آن اشاره شده است.
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.428كيانوش ،محمود .جُمجُمک.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان28 ،1394 ،ص .خشتي.
شابک 9786000103460 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر 
چکیده:كتاب حاضر شامل  10قطعه شعر براي كودكان است .شاعر در یکي از شعرها به نام خوشخویي از
شادي و خوشاخالقي سخن ميگوید و معتقد است كه جهان پر از غم است؛ ولي آدم خوشخو ،جهاني
بيغم دارد .در شعر دیگري به نام دعا از خدا ميخواهد كه در انسان بودن ما را یاري كند .مضمون همه
شعرها یادآوري شادي ،دوستي و مهرباني است.
.429شفيعي ،كمال .شعر نوجوان امروز :چتریازپرنده .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
42 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000101749 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،نوجوانان 
چکیده :كتاب حاضر  15قطعه شعر همراه با تصاویر مرتبط با متن دارد كه به گونهاي شيرین از عدم
دلبستگي به دنيا و دلتنگيهاي گوناگون آدمي سخن ميراند و عاشقانه دیدن را به همگان توصيه ميكند.
.430ملکي ،بيوک .چراتوسنگی؟.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان40 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786000101978 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات نوجوانان 
چکیده 20:قطعه شعر این كتاب درباره بهار ،صلح ،زندگي ،جنگ و سکوت است .شاعر درباره درختاني كه
قطع ميشوند ،درباره تابش خورشيد و ساختمانهاي سر به فلک كشيده به جاي درختان سخن ميگوید.
شاعر معتقد است كه خنده یک گل براي زندگي كافي است.
چهارشنبههایبستنی .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و

.431موسویان ،انسيه .شعر نوجوان امروز:
نوجوانان40 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101985 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،مهارتهاي اجتماعي 
چکیده 20:قطعه شعر این كتاب همراه با تصاویر مرتبط ،محبت را درمان هر درد بشر ميداند .شاعر یکي
از مهمترین عوامل رسيدن به موفقيت را اعتماد به نفس ميداند و تذكر ميدهدكه در این راه باید به
نشانههاي موجود توجه ویژه داشت.
حوصلهامپیشتوجاماندهاست .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،

.432زندي ،مریم.
40 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000102012 :
مخاطب :دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر ،نوجوانان 
چکیده 18 :قطعه شعر این كتاب تنهایي ،آشتي ،نگرش مثبت ،صلح جهاني ،منيت نداشتن و توجه به
دیگران را توصيف ميكند .تصاویر كتاب نيز رویکردي متفاوت به اشعار دارد و مخاطب را به تفکري نو وادار
ميكند.
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 .433ساالروند ،فاطمه .شعر نوجوان امروز :خوش به حال من .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان48 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101756 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،مهارتهاي ارتباطي 
چکیده 19:قطعه شعر این مجموعه ،به همراه تصاویر به توصيف موضوعاتي چون خدا ،عشق ،زندگي و اميد
به زندگي ،صلح ،آرامش و دوستي پرداخته است .ضمن آنکه شعر پایاني كتاب پرسشي ساده را مطرح كرده
است .چرا عابران این جهان این روزها بي تبسم و ناآرام شدهاند؟
هابرایتوپرندههابرایمن.تهران :كانون پرورش فکري

.434نظري ،مهدیه .شعر نوجوان امروز :درخت
كودكان و نوجوانان36 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101329 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر نو ،نوجوانان 
چکیده:كتاب حاضر دربردارنده  18قطعه شعر كوتاه است .شاعر در این شعرها از كساني كه ميگوید كه
رفتهاند ،از راز رهایي گنجشکها و از پروانه شدن؛ از مسافر در راه و از یک اشاره معشوق؛ از روشني و
خاموشي.در شعر خاموشي آمده است« :از قُلقُل افتاد ،قلب سماور .مادربزرگم نيست دیگر!»
.435پوروهاب ،محمود .شعر نوجوان امروز :سکوتِخیسدرختان.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان52 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101763 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،تعامل اجتماعي 
چکیده 17:قطعه شعر این مجموعه به زندگي اجتماعي انسانها پرداخته است .توكل بر خدا ،كار براي به
دست آوردن رزق و روزي ،رفاقت و صبر و تحمل از موارد اشاره شده در این اشعار هستند .تصاویر كتاب
عالوهبر داشتن ارتباط موضوعي با اشعار ،منجر به تقویت قدرت خالقيت و نيز تجسم ذهني ميشوند.
.436اكرمي ،جمالالدین .شعر نوجوان امروز :شاعریدرباغ وحش .تهران :كانون پرورش فکري كودكان
و نوجوانان56 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101039 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،كودكان 
چکیده 23:قطعه شعر كتاب درباره حيوانات مختلف ،نوع و محل زندگي ،شکل ظاهري و تغذیه آنهاست.
به منظور آشنایي كودكان با این حيوانات ،شاعر درباره هریک توضيحي داده و براي درک بهتر مطلب از
تشبيه استفاده كرده است .او ضربدر بودن بالهاي سنجاقک را عالمت ورود ممنوع ميداند و یا لرزش تصویر
ماه در آب را نشانه ترس ماه .تصاویر مرتبط با متن انتخاب شده و قدرت تجسم كودكان را تقویت ميكند.
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.437هاشمي ،منيره .شعر نوجوان امروز :قطارچهارشنبه.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
36 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000101770 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،نوجوانان 
چکیده:كتاب حاضر شامل  14قطعه شعر است كه درباره موضوعاتي مانند مهرباني ،زندگي ،بهار ،آسمان،
پرندگان و دعاست .شاعر درباره دانهاي كه در اعماق سرد خاک مدفون است ،پرواز كبوتران در آسمان آبي و
قطار پرشتاب زندگي سخن ميگوید .او دستهاي مادر را به دو فرشته تشبيه ميكند و گنجشکهاي روي
شاخه درخت را به شکوفه.
 .438لطفاهلل ،داوود .شعر نوجوان امروز :کنار ایستگاه دل .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان56 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101787 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر ،نوجوانان 
چکیده:كتاب حاضر دربردارنده  19قطعه شعر به همراه تصاویري مناسب با متن است .در این اشعار به
موضوعاتي چون عشق و پایداري در آن ،شناخت خدا با توجه به جهان كائنات ،تنهایي و توجه به همنوع
اشاره شده است.
نامههایخیس .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،1394 ،
.439شهبازي حسابي ،شهال .
40ص .رقعي .شابک 9786000102357 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر ،نوجوانان 
چکیده:این كتاب شامل  17قطعه شعر است .در این اشعار از عشق و محبت به یکدیگر و تنها نگذاشتن
كساني كه دوستشان داریم ،از قدر دانستن لحظات بودن با كساني كه روزي ميآید كه دیگر در كنار ما
نيستند ،سخن گفته شده است .تصاویر كتاب نيز الهامبخش مضاميني است كه در اشعار آمده است.
.440سپاهي یونسي ،عباسعلي .نهنخشدم،نهخرس .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان،
40 ،1394ص .رقعي .شابک 9786000102364 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر ،نوجوانان 
چکیده 16:قطعه شعر در این كتاب ارائه شده است .در این اشعار آرامش ،دلتنگي ،عشق ،وفاداري ،انسان
بودن و ....توصيف شده است .تصاویر نيز ارتباط معنایي و قرابت نزدیکي با شعرها دارند.
.441حصاري ،علي .نیمنگاهیبهفرهنگایرانیاسالمی .بجنورد :درج سخن208 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786007483794 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:هنر و فرهنگ ،سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،شاعران 
چکیده:نویسنده در این اثر گوشههایي از فرهنگ ایراني ــ اسالمي را به دانشآموزان معرفي ميكند .در
همين راستا ابتدا درباره تاریخ ایران توضيحاتي ميدهد ،سپس به زندگينامه بزرگان ایران همچون ابوریحان
بيروني ،جامي ،سعدي ،پرفسور حسابي و ...اشاره ميكند .بخش دوم كتاب شامل سرودهایي به مناسبتهاي
مختلف مانند عيدهاي ملي ،مذهبي و دهه فجر است.
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همنوازینسیموبرگ .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
.442حمزهاي ،رودابه .شعر نوجوان امروز :
نوجوانان56 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101794 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،نوجوانان 
چکیده :در این  21قطعه شعر،شاعر تالش كرده تا آهنگ زندگي را در عميق نگریستن به رخدادهاي
طبيعي و بررسي آنها از زوایاي گوناگون و در نتيجه آن رسيدن به خداشناسي بنوازد .شناختي كه موجب
شادي آدمي ميشود .ضمن آنکه تصاویر كتاب گویاي محتواي دروني اشعار است.
هیچعشقتازهایجدیدنیست .تهران :كانون پرورش فکري

.443تركمن ،فاضل .شعر نوجوان امروز:
كودكان و نوجوانان57 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101800 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،شعر ،ادبيات نوجوانان 
چکیده 24:قطعه شعري ارائه شده در كتاب حاضر درباره عشق ،تنهایي ،خستگي و افسردگي است .در
یکي از شعرها شاعر تنهایي خود را به تصویر ميكشد و در شعر دیگري سالها انتظارش را و در شعر بعدي
شبهاي ساكت و سردش را توصيف ميكند.
 .444رهنما ،شاهين .یک راه کوتاه تا ماه .تهران :پيدایش48 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786002961389
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:شعر نو ،ادبيات نوجوانان 
چکیده:یکي از راههاي گسترش دایره واژگاني بسيار خواندن متون ادبي و شعر و داستان است .كتاب حاضر
مجموعه شعرهایي در قالب نيمایي و با زبان ساده در بر دارد كه عالوه بر لطافتهاي ادبي و فنون بالغت،
ذهن عالقهمندان را با واژهها و تركيبات جدید آشنا ميكند.
یکشعربیطاقت .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و

.445شعباننژاد ،افسانه .شعر نوجوان امروز:
نوجوانان54 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786000101817 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،شعر نو ،نوجوانان 
چکیده 21:قطعه شعر این مجموعه با تصاویر مرتبط با متن همراه است.شاعر ،خوانندگان را از غمهاي
زودگذر برحذر ميدارد و توجه آنها را به شادي و رویدادهاي زیباي زندگي و جهان پيرامونشان معطوف
ميسازد .جان بخشي ،یکي از آرایههایي است كه در این اشعار به چشم ميخورد.
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 .446ساالري ،حسن .آشنایی با جانوران :خزندگان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،1394 ،
66ص .رحلي .شابک 9789640807569 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:زیستشناسي ،راهنماي آموزشي ،حيوانات وحشي 
چکیده:شما با مطالعه كتاب ،ميتوانيد به شناخت كاملي از ویژگيهاي خزندگان و چرخه زندگي آنها و
چگوني ارتباط دوسویه خزندگان با محيط دست یابيد .در كتاب بيش از هفتاد تصویر از خزندگان براي
نخستينبار چاپ شده است .همچنين خوانندگان با مطالعه كتاب با اصطالحاتي مانند دگردیسي و كراتين
و ...آشنا ميشوند.
 .447ویکليک ،رابرت .راه حلها ،نمایهاي از علم براي خوانندگان جوان :آلبرت انیشتین و تئوری
نسبیت .مرجان حاجيبابایي .تهران :تيمورزاده /طبيب144 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786002381606 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،سرگذشتنامهها ،فيزیک نظري ،علمآوران 
چکیده :آگاهي از زندگينامههاي نظریهپردازان و بزرگان دانش كه پژوهشهاي آنها زندگي بشر را
دستخوش تغيير كرده است ،به اندیشه و تخيل نوجوانان وسعت ميبخشد و آنها را براي تحقق رویاهاي خود
تشویق ميكند .در این اثر شرح رویدادهاي مهم زندگي فيزیکدان بزرگ قرن اخير در قالب داستان و با
زباني ساده درج شده است.
.448عسکريتپه ،محمد .آموزشمهارتهایساخت آسانهواپیماهایکاغذی..قم :مارینا،1393 ،
96ص .رقعي .شابک 9786009250905 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:اختراعات علمي ،وسایل حملونقل هوایي 
چکیده:این اثر مخاطب را با علم آیرودیناميک و مفاهيم اوليه پرواز هواپيماهاي كاغذي آشنا ميكند و به
درک برخي قوانين ساده فيزیک چون؛ قانون ارشميدس ،برنولي ،نيروي پسا و نيروي رانش كمک ميكند.
تکنيکهاي ساخت و پرتاب دارت ،گالیدر و دوازده مدل دیگر را گامبهگام شرح ميدهد و در آخر چند
كتاب ،نرمافزار طراحي و سایتهاي اینترنتي مرتبط را معرفي ميكند.
.449كرگان ،اليزابت كرگان .دانشوران دیروز و امروز :آنتوانونلونهوک .حسن ساالري .تهران :محراب
قلم32 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786001038983 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،مواد درسي ،زیستشناسي 
چکیده:در كتاب پيش رو برخي از دانشمندان یاختهشناسي ،مانند آنتوان ون لون هوک ،رابرت هوک ،ماتياس
شالیدن و ...معرفي ميشوند .در كتاب درباره نظریه سلولي ،واكنشهاي سلولي و زیستشناسي تکویني نيز
توضيحاتي ارائه ميشود .نحوه شناخت ميکروسکوپ با ابزاري ساده در كتاب آموزش داده شده است.
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 .450استویلس ،پني /پنتلند ،پيتر .جهان در تسخير انرژي :انرژی در بدن انسان .مجيد عميق .تهران:
رسالت قلم32 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786005430318 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،منابع اطالعاتي ،خودآموزها 
چکیده :بدن انسان متشکل از سيستمهاي منظمي است كه وظایف متعدد حركتي ،حسي ،دفاعي،
خونرساني و ...را بر عهده دارند .این كتاب چگونگي پدید آمدن انرژي ،شيوههاي انتقال ،تغيير شکل ،یا
راههاي ذخيره كردن آن را به صورت ملموس و همراه با مثال و تصاویر مستند شرح ميدهد .زبان اثر ساده و
علمي است و در هر موضوع اطالعات كليدي به طور مختصر درج گردیده است.
.451استویلس ،پني /پنتلند ،پيتر .جهان در تسخير انرژي :انرژیدرپزشکیوتندرستی .مجيد عميق.
تهران :رسالت قلم32 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786005430325 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،منابع اطالعاتي ،خودآموزها 
چکیده:انرژي كره زمين و جهان هستي را شکل ميدهد و انتقال نيرو از جایي به جاي دیگر و تبدیل آن از
شکلي به شکل دیگر ،موجب روي دادن پدیدههاي مختلف ميشود .در این كتاب مخاطبان با نقش انرژي در
رویدادهایي كه در جهان هستي به وقوع ميپيوندد ،فعل و انفعالهاي بدن و تأثير انرژيها بر فيزیولوژي
انسان آشنا ميشوند .براي فهم بهتر مطالب مثالهاي عيني و تصاویر مستند نيز درج گردیده است.
 .452استویلس ،پني /پنتلند ،پيتر .جهان در تسخير انرژي :انرژی در حیات کره زمین .مجيد عميق.
تهران :رسالت قلم32 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786005430332 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،منابع اطالعاتي ،خودآموزها 
چکیده :همه پدیدههایي كه در محيط زندگي ما روي ميدهند ،به انرژي وابستهاند و اگر نيروها وجود
نداشته باشد ،از حيات هم خبري نيست .اثر پيش رو خوانندگان نوجوان را با نقش انرژي در جهان حيوانات،
گياهان و باكتريها آشنا ميكند و اهميت آن در دنياي موجودات زنده را با ذكر مثالهاي عيني تشریح
ميكند .متن سليس و روان و تصاویر به فهم هر چه بيشتر مطالب این كتاب كمک ميكنند.
.453استيولس ،پني /پنتلند ،پيتر .جهان در تسخير انرژي :انرژیدر زمینوفضا .مجيد عميق .تهران:
رسالت قلم32 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786005430363 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،منابع اطالعاتي ،خودآموزها 
چکیده :همه رویدادهایي كه به واسطه فناوريهاي جدید به دست انسان در زمين و در فضا صورت
ميگيرد ،حاصل بهرهبرداري درست و دقيق از انرژيهاي طبيعي است .در این كتاب ماهيت نيروهایي كه
موجب حركت و دگرگوني در عرصههاي گوناگون علمي ،نظير تجهيزات رایانهاي ،فضانوردي و ...شده ،بررسي
گردیده است .در هر صفحه بنا به موضوع مورد بحث تصاویر مستند مرتبط درج شده است.
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 .454استویلس ،پني /پنتلند ،پيتر .جهان در تسخير انرژي :انرژی در سوخت و قدرت .مجيد عميق.
تهران :رسالت قلم32 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786005430349 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،منابع اطالعاتي ،خودآموزها 
چکیده:استفاده از سوخت و قدرت الزمه مصرف انرژي است و بدون مصرف سوخت حيات ما قطعاً ماهيت
بسيار متفاوتي به خود ميگرفت .اثر حاضر خوانندگان را با نقش انرژي در پدید آوردن و شيوه ذخيره منابع
انرژي كره زمين آشنا ميكند و اهميت انواع نيروها در تأمين سوخت ،الکتریسيته و وابستگي جهان امروز به
انواع مختلف منابع انرژي را تشریح ميكند.
 .455استویلس ،پني /پنتلند ،پيتر .جهان در تسخير انرژي :انرژی در فناوری زندگی روزانه .مجيد
عميق .تهران :رسالت قلم32 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786005430356 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،منابع اطالعاتي ،خودآموزها 
چکیده :انواع فناوريهایي كه در زندگي روزانهمان استفاده ميكنيم وابسته به وجود انرژي است .نيرو
شکلهاي مختلفي دارد و به خودي خود كار انجام نميدهد .كتاب پيش رو خوانندگان را با دنياي تکنولوژي
پيشرفته جهان امروز آشنا ميكند و اهميت آن در عرصه دانش مدرن و دستاوردهاي علمي را با ذكر مثال و
تصاویر رنگي مستند بازگو ميكند.
هایبیآبوعلف .محمود مزیناني .تهران :پيدایش /پيدایش،


بیابان
.456گانري ،آنيتا .طبيعت ترسناک:
184 ،1394ص .وزیري .شابک 9786002961952 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:زمينشناسي ،جغرافياي طبيعي ،مناطق آبوهوایي 
چکیده :بيابانها گرمترین مناطق كرۀ زمين اند و ویژگيهاي زیستي خود را دارند .در این كتاب انواع
دشتها ،فالتها و خصوصيات بومي هر منطقه در قالب گزارش همراه با تصاویر نقاشيشده معرفي گردیده
است .همچنين رویدادهاي تاریخي و مهم كه در این مناطق اتفاق افتاده معرفي و تشریح شده است.
.457الوندي ،حسين .دانش پایه :تولیدمثلورشدونمو.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،1393 ،
120ص .وزیري .شابک 9789640807446 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:علوم زیستي ،نوجوانان ،رشد دانش 
چکیده:جلد بيستوهفتم از مجموعه كتابهاي «دانش پایه» به معرفي و بررسي مفاهيمي در حوزه علوم
تجربي ميپردازد .در این مجلد ضمن معرفي دستگاههاي توليد مثل در دو جنس مذكر و مؤنث ،به توضيح
چگونگي رشد و نمو جنين ،فرایند بارداري و چگونگي تولد نوزاد و توليد شير در مادر پرداخته شده است .در
پایان معادل انگليسي واژههاي مهم مطرحشده در كتاب نيز به منظور آشنایي و گسترش یادگيري مخاطبان
ارائه شده است.
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.458لوپتي ،امانوئل .چراوچگونهدایناسورها .مهدي ضرغاميان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،
130 ،1394ص .وزیري .شابک 9789640809303 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:كودک و نوجوان ،فسيلشناسي 
چکیده :كتاب در قالب  500پرسش و پاسخ ،همراه با تصویر ،جزیياتي از جنبههاي گوناگون زندگي
دایناسورها را آشکار ميسازد .پيدایش نخستين خزندگان ،كوچکترین تا بزرگترین دایناسورها ،چگونگي
انقراض آنها ،بازماندههاي نسل دایناسورها و ...از مطالبي هستند كه به آنها پرداخته شده است.
.459هریسون ،پل .هيجانانگيز -سهبعدي :خودروهایغولآسا .عباس زارعي .قزوین :سایهگستر،1394 ،
16ص .رحلي .شابک 9786003742048 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:كاميونها ،خودآموزها ،منابع اطالعاتي ،دایرۀالمعارفها 
چکیده:درهاي یک خودروي غولآسا باز نميشوند و فقط نمایشياند و راننده از دریچهاي كه كف خودرو
تعبيه شده وارد آن ميشود .در این كتاب انواع ماشينهاي بزرگ ،تاریخچه پيدایش و تحول آنها ،كاركرد و
ویژگيهاي هر یک همراه با تصاویر رنگي سهبعدي و توضيحات مختصر درج شده است .یک عينک سهبعدي
نيز به كتاب ضميمه است.
.460لمبرت ،دیوید .دانشنامهدایناسورها .فاطمه فيروزوند .تهران :گوهر اندیشه74 ،1394 ،ص .رحلي.
شابک 9786003940031 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:نوجوانان 
چکیده :این كتاب در قالب «دانشنامه» و با ارائه تصاویر مستند به معرفي و بررسي دوران زندگي
دایناسورها ،سير تکاملي آنها ،رویدادهاي فاجعهباري كه منجر به انقراض آنها شد و ...ميپردازد .همچنين
چگونگي یافتن فسيلهاي دایناسورها توسط دانشمندان پس از ميليونها سال و ردهبندي آنها توضيح داده
شده است.
.461بورقاني فراهاني ،فریبا .دانشنامهگیاهانعجیب.تهران :گوهر اندیشه74 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9786003940017
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:زیستشناسي ،راهنماي آموزشي ،نوجوانان 
چکیده:دانشنامهاي كه مالحظه ميكنيد با هدف آشنایي عالقهمندان با ناشناختههاي جهان گياهان و به
طور ویژه گياهان گوشتخوار ،سمي ،ميوههاي ناشناخته ،گلهایي با شکلهاي عجيب و جالبترین درختان
جهان گردآوري شده است .ونوس ،ساندیو ،البرنوم ،تيلپات و ...از گياهاني هستند كه ميتوانيد در این كتاب
با آها آشنا شوید .تصاویري نيز از این گياهان در كتاب درج شده است.
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دایرةالمعارفرکوردهایجانوران .مهناز عسگري .تهران :محراب
.462بومون ،اميلي /رنهگيئوره ،ماري .
قلم126 ،1394 ،ص .خشتي .شابک 9786004130516 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،نهم 
کلماتکلیدی:اطالعات ،زندگي حيوانات ،كودک و نوجوان 
چکیده:در این دایرهالمعارف ،كودكان با دوران زندگي انواع جانوران ،از تغذیه تا چگونگي توليدمثل هر یک
از آنها آشنا ميشوند .نحوه سازگاري این حيوانات با محيط طبيعي نيز در كتاب شرح داده شده است.
تصویرهاي واقعي و متعدد درباره زندگي جانوران بر جذابيت كتاب افزوده و یادگيري را آسانتر كرده است.
دایناسورهایغولآسا .محمود مزیناني .تهران :پيدایش96 ،1393 ،ص.

.463آرنولد ،نيک .علوم ترسناک:
رقعي .شابک 9786002961846 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:فسيلشناسي ،تاریخ طبيعي ،علوم زیستي 
چکیده:دایناسورها موجوداتي عظيم بودهاند كه سالها پيش منقرض شدهاند ،اما ميتوان از شواهد تاریخي
به ویژگيهاي ظاهري یا زیستي آنها پي برد .در این كتاب توضيحات جزءبهجزء همراه با تصویر از هر نوع
دایناسور در قالب یک گزارش خيالي درج شده است .زبان اثر ساده و طنزآميز است و هر بخش با تصاویر
نقاشيشده همراه گردیده است.
 .464دوئرتي ،گيليان .دانشنامهي نوجوان :دنیای هیجانانگیز پرندگان .صدرا صاحبفصول .اصفهان:
نوشته66 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786006005966 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،كودک و نوجوان ،زیستشناسي 
چکیده:با استفاده از تصاویري مرتبط با متن ،چرخه زندگي برخي از پرندگان كه بيش از  9هزار گونه
مختلف دارند ،بررسي ميشود .در این بررسي ،شيوه پرواز پرندگان توضيح داده شده و چگونگي حركت
پرندگاني كه توانایي پرواز ندارند ،ترسيم ميشود .چگونگي ساخت النههایي با طرحهاي پيچيده و جفتیابي
پرندگان از دیگر مباحث مطرح در كتاب است.
 .465دیکينز ،رزي .دانشنامهي نوجوان :دنیای هیجانانگیز حشرات .صدرا صاحبفصول .اصفهان:
نوشته50 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786006005706 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،اطالعات ،زیستشناسي 
چکیده:با ارائه تصاویر برجسته با زندگي ،نحوه شکار و دفاع انواع حشرات آشنا ميشوید .همچنين به علل
حضور برخي از كشندهترین حشرات در زندگي انسانها اشاره شده و برخي از شگفتآورترین حقایق درباره
آنها آشکار ميشود.
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 .466فرث ،راشل .دانشنامهي نوجوان :دنیای هیجانانگیز دایناسورها .صدرا صاحبفصول .اصفهان:
نوشته66 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786006005973 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،حيوانات وحشي ،زیستشناسي 
چکیده :با مطالعه این كتاب ميتوانيد با آخرین اكتشافات به دست آمده درباره زندگي دایناسورها آشنا
شوید ،موجوداتي كه بين  65تا  240ميليون سال پيش ،در دورهاي به نام «مزوزوئيک» ميزیستهاند.
همچنين با استفاده از آخرین نظریهها و به كمک تصویرها به علل انقراض این خزندگان غولپيکر پي
ميبرید.
انگیزستارهشناسی .صدرا صاحبفصول .اصفهان:


دنیایهیجان
.467فرث ،راشل .دانشنامهي نوجوان:
نوشته50 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003860032 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،نجوم ،كودک و نوجوان 
چکیده:در كتابي كه در دست دارید ،اطالعاتي درباره برخي از موارد شگفتانگيز در فضا به دست ميآورید
كه فقط با دوربينهاي دو چشمي تلسکوپها ميتوان دید .همچنين درباره شيوه یافتن ستارگان ،صور فلکي
و سيارهها و نيز خصوصيات ماه ،اطالعات جامعي را كسب ميكنيد .ضمن آنکه تصاویر نيز شما را به یک
سفر فضایي دعوت ميكنند.
دنیایهیجانانگیزفضا .صدرا صاحبفصول .اصفهان:

.468دن ،بن /اوبرین ،ایلين .دانشنامهي نوجوان:
نوشته50 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003860049 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،نجوم ،منظومه شمسي 
چکیده:در این اثر نوجوانان به چگونگي زندگي در فضا ،انواع سيارهها و ستارهها ،راههاي فضایي ،نحوه به
وجود آمدن منظومه شمسي ،ستارهشناسان و سفرهاي فضایي آشنا ميشوند .تصاویر كتاب مخاطب را به این
تصور واميدارد كه گویي در یک سفر فضایي قرار دارد و از البهالي سيارهها و ستارههاي دنبالهدار عبور
ميكند.
انگیزکوسهها .صدرا صاحبفصول .اصفهان:


دنیایهیجان
.469شيخميلر ،جاناتان .دانشنامهي نوجوان:
نوشته66 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786006005997 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،حيوانات دریایي ،راهنماي آموزشي 
چکیده:كوسه نوعي ماهي است و حدود  400گونه مختلف دارد .زیستگاه این نوع از ماهيها ميتواند از
دریاهاي مناطق گرم استوایي تا آبهاي سرد قطبي باشد .در این كتاب مخاطبان با تماشاي تصاویر گوناگون
كوسهها در زیر آب و مطالعه مطالب مرتبط به هر یک از آنها ،با نحوه زندگي انواع كوسه آشنا ميشوند.
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دنیایهیجانانگیز گربهسانانبزرگ.

.470شيخميلر ،جاناتان /تارنبال ،استفاني .دانشنامهي نوجوان:
صدرا صاحبفصول .اصفهان :نوشته50 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003860025 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،حيوانات وحشي ،اطالعات 
چکیده:اطالعات جامعي درباره زندگي گربهساناني مثل چيتا ،شير و ببر ارائه شده است .همچنين چگونگي
شکار این حيوانات ،سریعترین و كندترین آنها ،چگونگي حفاظت و خطراتي كه آنها را تهدید ميكند ،از
مطالبي است كه در این كتاب مطالعه ميكنيد .عکسها نيز آگاهي مخاطبان را از نحوه زندگي این حيوانات
افزایش ميدهد.
دنیایهیجانانگیزمارها .صدرا صاحبفصول.

.471فرث ،ریچل /شيخميلر ،جاناتان .دانشنامهي نوجوان:
اصفهان :نوشته66 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003860018 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،حيوانات وحشي ،زیستشناسي 
چکیده:با مطالعه این كتاب با گونههاي مختلف مارها آشنا ميشوید كه به حدود  2500نوع ميرسند و
خواهيد آموخت كه آنها چگونه حركت ،شکار ،جفتگيري و از خود دفاع ميكنند .همچنين عکسهاي
خطرناکترین مارها آمده است.
 .472دیویدسون ،سوزانا .دانشنامهي نوجوان :دنیای هیجانانگیز نهنگها و دلفینها .صدرا
صاحبفصول .اصفهان :نوشته50 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786006005980 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،حيوانات دریایي ،زیستشناسي 
چکیده :اطالعات كاملي درباره انواع نهنگها و دلفينها ارائه شده است .مطالعه این كتاب ،آناتومي این
حيوانات و چرخه زندگي آنها را براي نوجوانان آشکار ميكند .تصاویر نيز نمایي نزدیک از موجودات
باورنکردني دنياي زیر آب را نشان ميدهد.
میکنند .مجيد عميق .تهران :بهنشر،1394 ،
روباتها چگونه کار  

 .473ماس ،جني .جهان روباتها:
32ص .وزیري .شابک 9789640221792 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:فناوري و علوم تجربي ،كودک و نوجوان ،پژوهشهاي علمي 
چکیده:روباتها در شکلها و اندازههاي متنوع طراحي و ساخته ميشوند و توانایيهاي آنها متفاوت است.
روباتها غالباً كارهایي را انجام ميدهند كه انجام دادن آنها براي انسان دشوار و خطرناک است .در این
كتاب ،در روایتي مصور درباره مغزهاي رایانهاي و حسگرهاي هوشمند ،دنياي روباتها و چگونگي دگرگون
كردن جهان امروز به وسيله آنها صحبت ميشود.

کتابنامهمتوسطهاولشماره /17فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول


126

روباتها .علي ميرزابيگي .تهران :مؤسسه انتشاراتي نواي مدرسه48 ،1394 ،ص.

 .474جيفورد ،كليف.
وزیري .شابک 9786001850677 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مهندسي ،فناوري و علوم تجربي ،راهنماي آموزشي 
چکیده:در كتاب حاضر مخاطبان نوجوان با انواع روبات و چگونگي ساخت ،نوع حركت و نوع عملکرد و
كاربرد هر یک از آنها آشنا ميشوند .تصاویر گویاي متن است .در پایان چگونگي ساخت یک روبات مدل
بهصورت تصویري آموزش داده ميشود.
هایفضاییحیرتآور .مجيد عميق .تهران :بهنشر،1394 ،


روبات
.475اهيرن ،مایکل .جهان روباتها:
32ص .وزیري .شابک 9789640221778 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:نجوم ،منظومه شمسي ،پژوهشهاي علمي 
چکیده:تا به امروز انسان نتوانسته است به فراتر از كره ماه سفر كند؛ اما از دهه  1960انسان روباتهاي
فضایي را براي مطالعه سيارههاي منظومه شمسي به كار گرفته است .در این مطالعه نوجوانان در روایتي
مصور با پيشينه ،انواع ،چگونگي ساخت و كاركردهاي روباتهاي فضایي آشنا ميشوند.
هاینظامیشگفتانگیز .مجيد عميق .تهران :بهنشر،


روبات
.476استوارتپرایس ،شون .جهان روباتها:
32 ،1394ص .وزیري .شابک 9789640221761 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:فناوري و علوم تجربي ،جنگ جهاني اول ،پژوهشهاي علمي 
چکیده:براي نخستينبار در جنگ جهاني اول ( )1914-1918از ماشينهاي روباتيک در صحنههاي نبرد
استفاده شد .در این كتاب اطالعاتي درباره روباتهاي نظامي و چگونگي كاركرد آنها براي حفظ جان
سربازان در صحنههاي نبرد به دست ميآورید.
هایهیجانانگیز .محمود


ریزودرشتعلومترسناکودانستنی
.477آرنولد ،نيک .علوم ترسناک:
مزیناني .تهران :پيدایش168 ،1393 ،ص .رحلي .شابک 9786002961785 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،خودآموزها ،منابع اطالعاتي 
چکیده:دامنه علوم بسيار گسترده است و هر ساله دانشمندان عرصههاي تازهتري از آن را كشف ميكنند.
در این كتاب اطالعات گوناگوني از سير تحوالت علوم مختلف و نيز تغييرات زمين و موجودات این كره به
زبان طنزآميز درج شده است .براي درک بهتر مفاهيم از عبارتها و كلمههاي جایگزین اصطالحات علمي و
نقاشيهاي رنگي استفاده شده است.
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 .478پاروآسين،امانوئل .چرا و چگونه :طبیعت .مهناز عسگري .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،
130 ،1394ص .خشتي .شابک 9789640808139 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:زمينشناسي ،جغرافياي طبيعي ،راهنماي آموزشي 
چکیده :كتاب با زباني ساده و با استفاده از تصاویر مستند نقاشي شده در قالب پانصد پرسش و پاسخ سعي
دارد تا كودكان را با جزئيات شگفتانگيزي از جنبههاي گوناگون طبيعت آشنا سازد .چگونگي تشکيل زمين،
علل جابهجایي قارهها ،چگونگي وقوع آتشفشانها و انواع سنگها ،تشکيل باد ،نحوه شکلگيري جزیرهها و
گياهان بياباني و  ...از مباحث مطرح در این كتاب هستند.
 .479روحاني ،نورانگيز /خيري ،علي /رسولي ،منيژه /غفارياصل ،كامران /رفيعي ،سعيد /محمدياندرود،
گلگز /رضواننيا ،فاطمه /نجفي ،محمدرضا .مجموعه كتابهاي آموزش طبقهبنديشده :علومتجربینهم
دورهاولمتوسطه.تهران :گلواژه192 ،1394 ،ص .رحلي كوچک .شابک 9786003372047 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده :در رویکردي گام به گام و با تکيه بر كتاب درسي مربوطه ،به آموزش كامل و روان هر درس
پرداخته و با ذكر چند مثال به صورت پرسش همراه با پاسخ تشریحي ،نکات مبهم توضيح داده شده است.
ارائه آزمونهاي ميان نوبت و پایاني اول و دوم به منظور سنجش یادگيري و آمادگي براي شركت در
امتحانات گوناگون از ویژگيهاي بارز این كتاب است.
 .480بخشي ،معصومه /رسوليان ،رضا /رضواننيا ،فاطمه /روحاني ،نورانگيز /غفارياصل ،كامران/
محمدياندرود ،گلگز /یوسفپور ،علي .مجموعه كتابهاي آموزش طبقهبنديشده :علوم تجربی هشتم
دورهاولمتوسطه.تهران :گلواژه204 ،1394 ،ص .رحلي كوچک .شابک 9786003371774 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:كتاب حاضر به عنوان یک راهنماي آموزشي در رویکردي گام به گام و با تکيه بر كتاب درسي
مربوطه ،مفاهيم اصلي و نکات كليدي هر درس را به همراه مثالهاي كاربردي آموزش ميهد .ارائه
تمرینهاي متنوع براي هر مفهوم و نيز آزمونهاي پایاني براي جمعبندي و سنجش یادگيري از ویژگيهاي
این كتاب است.
.481حسينيرباطي ،فاطمه .پرسمان :علومنهم..تهران :بينالمللي گاج216 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9786003592018
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:امتحانات ،پرسشها ،تمرینها 
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده مهمترین نکتههاي درسي و مجموعه پرسشهایي براي مرور و بازیابي
آموختههاي دانشآموزان است .در ابتداي هر فصل ،مطالب كتاب اصلي به طور كامل آموزش داده شده است.
بعد از درسنامه ،تعداد زیادي پرسش طبقهبنديشده با الگوها و ساختارهاي گوناگون تدوین شده و در
ادامه ،پاسخ تشریحي هر پرسش در بخشي جدا ارائه گردیده است .در هر فصل نيز مجموعه تستهایي براي
آمادگي آزمونهاي سراسري در نظر گرفته شده است.
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.482آلعلي ،سيداحمد /باقري ،زینب /رحيميفرد ،مهبان /صحرانورد ،پریسا /طالبي ،عباس /قرباني ،سارا.
علومنهمبخشزیستوزمینشناسیویژهاستعدادهایدرخشان.

مجموعه كتابهاي عالمه حلي:
تهران :حلي216 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007755259 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،آزمونها ،پرسشها 
چکیده:مشاهده دقيق جهان شگفتانگيز و تفکر درباره چگونگي شکلگيري و تغيير پدیدهها بنياد علوم
تجربي است و زمينهساز فرایند تحول زندگي بشر به شمار ميرود .در این كتاب سعي شده محتوایي متنوع
و خالق مرتبط با موضوعات كتاب درسي ارائه گردد؛ از این رو ،با بهرهگيري از آزمایشهاي متنوع و ساده و
فعاليتهاي مفهومي ،جنبههاي عميقتري از مطالب درسي ارائه گردیده است .پيشنهادهاي پژوهش و
انتخاب لحن ساده از دیگر ویژگيهاي كتاب است .این اثر براي دانشآموزان استعداد درخشان تدوین
گردیده است.
.483دیاركجوري ،پوریا /هاشمينسب ،سيدمحمد /طباطبایي ،سيدیحيي /قهرماني ،مهدي /حنيفي یزدي،
سيد حسين .مجموعه كتابهاي عالمه حلي :علوم نهم بخش فیزیک ،ویژه استعدادهای درخشان.
تهران :حلي216 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007755242 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:در كتاب حاضر به شرح سرفصلهاي كتاب درسي مربوطه ،به همراه ارائه مثالهاي واقعي متعدد،
بيان تاریخ علم به گویشهاي مختلف ،تمرینهاي مفهومي گوناگون و فعاليتها و انواع آزمایشها پرداخته
شده است .پرسشهاي تستي مطرح شده نيز به دانشآموزان در آمادگي براي شركت در آزمونهاي مختلف
كمک ميكند.
 .484حنيفي یزدي ،سيد حسين /طباطبایي ،سيدیحيي /قهرماني ،مهدي /هاشمينسب ،سيدمحمد.
مجموعه كتابهاي عالمه حلي :علومهشتمبخشفیزیک،ویژهاستعدادهایدرخشان .تهران :حلي،
176 ،1394ص .رحلي .شابک 9786007755228 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،امتحانات ،آزمونها 
چکیده:چراجویيها و حس كنجکاوي درباره پدیدهها از دوران طفوليت ذهن همه انسانها را به خود درگير
ميكند؛ از این رو ميتوان فيزیک را دانشي دانست كه از دوران كودكي با انسان همراه است .این كتاب
سرفصلها و مباحث درسي كتاب اصلي پایه مورد نظر را پوشش داده و در كنار آن ،مجموعه پرسشهاي
چهارگزینهاي را نيز در بر دارد .در بخشهایي نيز موضوعاتي فراتر از كتاب درسي مطرح شده تا شکافهاي
دانشي برطرف گردد .این اثر براي تقویت دانستههاي دانشآموزان استعداد درخشان تدوین گردیده است.
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.485قرباني ،سارا /رحيميفرد ،مهبان /طالبي ،عباس /آلعلي ،سيداحمد /باقري ،زینب /صحرانورد ،پریسا.
بخشزیستشناسی،ویژهاستعدادهایدرخشان .تهران:


علومهفتم،
مجموعه كتابهاي عالمه حلي:
حلي168 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007755198 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:علوم زیستي ،تمرینها ،پرسشها 
چکیده:مشاهده دقيق جهان شگفتانگيز بنيان علوم تجربي است و خود زمينهساز پيدایش فناوري و تحول
زندگي بشر است .در این اثر عالوه بر درسنامهاي حاوي نکتههاي مهم كتاب درسي و تمرینهاي
طبقهبنديشده ،بخشهایي براي تقویت تفکر خالق ،بيشتر بدانيم و جمعبندي مطالب و مرور آموختهها
تنظيم شده است .این كتاب براي دانشآموزان استعداد درخشان تدوین گردیده است.
.486خوانينزاده ،مصطفي /لطفي ،محمود .کاربرگعلومنهم..تهران :مبتکران56 ،1394 ،ص .رحلي.
شابک 9789640723715 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:نوجوانان ،مواد درسي ،راهنماي آموزشي 
چکیده :كتاب به شيوه آموزشي كاربرگ (طرح درس عملياتي معلم كه به صورت برگههاي جداگانه در
اختيار دانشآموزان قرار ميگيرد) و مبتني بر كتاب درسي ،با توجه به زمان الزم براي تدریس هر بخش در
طول سال تحصيلي ،به طراحي تعدادي پرسش در سطح ساده و متوسط پرداخته است و به این ترتيب
فرایند یادگيري را براي دانشآموزان آسانتر ميكند .شایان ذكر است ،پرسشهاي هر بخش از این كتاب
تنها یک هدف آموزشي مشخص را دنبال ميكند.
.487سرپرست ،مجيد .کتابکارعلومتجربیبیستآفرینپایهنهم -دورهاولمتوسطه .تهران:
قاطع البرهان144 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789642604159 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،تکاليف درسي 
چکیده:هر فصل از كتاب پيش رو حاوي خالصهاي از اهم مطالب كتاب است كه همراه با نکتههاي مهم
بهصورت طبقهبنديشده و با زبان ساده بيان گردیده است .مجموعه سؤالهاي ساده و متنوعي نيز براي كار
در كالس در نظر گرفته شده است كه آموختههاي دانشآموزان از جریان تدریس كالسي را ميسنجد .عالوه
بر آن ،حکایتهاي آموزشي ،جدول و سرگرمي و ارزشيابي پایاني نيز در كتاب گنجانده شده است.
.488سرپرست ،مجيد .کتابکارعلومتجربیبیستآفرینپایههفتمدورهاولمتوسطه .تهران:
قاطع البرهان144 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9789642604234 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:كمک آموزشي ،علوم 
چکیده:كتابهاي كار از جمله منابع كمک آموزشي محسوب ميشوند كه به دانشآموزان كمک ميكنند
در امتحانات پایان ترم با آمادگي بيشتري حاضر شوند .كتاب حاضر نيز همچون كتاب درسي علوم  14فصل
دارد كه هر فصل شامل چندین قسمت است ،شامل« :درخت دانش ،كار در كالس ،جدول و
سرگرمي،حکایتهاي آموزشي ،كار در خانه ،آزمون پایاني ،جدول متقاطع و نمونه آزمونهاي سالهاي قبل».
در بخش درخت دانش ،محتواي درس به طور خالصه و در نموداري درختي ارائه و در سایر قسمتهاي بعد
از آن ،مطالب و آموختهها مرور مي شود.
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 .489نقيزاده ،حميد /نوابي ،سيدابراهيم /طالبي ،ناصر .کتاب کار علوم تجربی پایه نهم دوره اول
متوسطه.مشهد :اميد مهر160 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786001542664 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،تکاليف درسي 
چکیده:در این اثر مجموعهاي از فعاليتها و پرسشها تدوین شده است كه عالوه بر تفهيم مطالب درسي،
ميتواند در ارزیابي آموختههاي دانشآموزان مؤثر باشد .در كتاب عالوه بر خالصه هر فصل و ذكر نکتههاي
مهم ،پرسشهاي چهارگزینهاي یا كوتاه پاسخ نيز در نظر گرفته شده است .همچنين در پایان بعضي فصلها
اطالعات و آزمونهاي عملکردي نيز آمده كه ميتوان با راهنمایي معلم به آنها پاسخ داد.
.490احتشام ،محمد /شيخبهاالدینزاده ،مصطفي .اندیشه پویا :کتابکارعلومتجربیپایهنهم .مشهد:
اميد مهر124 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786001542657 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،راهنماي آموزشي ،فناوري و علوم تجربي 
چکیده:این كتاب در قالب درسنامه و با تکيه بر رویکرد زمينه محور ،تالش دارد تا منطبق با كتاب درسي
به مدل سازي مفاهيم پایه با مثالهایي از محيط زندگي بپردازد و دانشآموزان را در درک بهتر مطالب یاري
رساند.تمرینات تشریحي و چندگزینهاي ارائه شده براي هر درس نيز امکان آزمودن دانشآموزان را فراهم
كرده است .لوح فشرده همراه كتاب دربردارنده فيلم و انيميشنهاي آموزشي و آزمایشهاي مرتبط و
سرگرمي است.
 .491عليمحمدي ،مجيد /یحييزاده ،مجيد .مجموعه یوز :کتاب کار علوم هشتم ..تهران :مبتکران/
پيشروان280 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640723456 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،تکاليف درسي 
چکیده:كتابهاي كمک درسي ابزارهایي اند كه دانشآموزان را در فرایند یادگيري در كنار كتاب اصلي
همراهي ميكنند .اثري كه پيش رو دارید ،حاوي مجموعه تمرینهاي متنوع همراه با پاسخ است كه مطالب
كتاب درسي را مرور و بازیابي ميكند .عالوه بر پرسشهاي مذكور ،مجموعه سؤالهاي مبتکرانه براي تقویت
خالقيت نيز در نظر گرفته شده است.
.492هاشمي جوان ،سيدعلي .کتابکارعلومهشتمکاروتالش..مشهد :ضریح آفتاب128 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9789644297953 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،حل مسئله ،آزمونها 
چکیده:علوم تجربي درسي جهاني است كه بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيایي ،نژاد و زبان ،دانش
واحدي را به همه ارائه ميكند .اثر پيش رو حاوي پرسشهاي چندگزینهاي ،تشریحي و جاي خالي است كه
نکتههاي كليدي درسهاي جدید را همراه با تمرینها آموزش ميدهد.
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 .493عليمحمدي ،مجيد /یحييزاده ،مجيد .مجموعه یوز :کتاب کار علوم هفتم .تهران :مبتکران/
پيشروان244 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640723449 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،تکاليف درسي ،پرسشها 
چکیده :ممارست و تمرین عالوه بر تثبيت آموختههاي پيشين ،مسير یادگيري مطالب جدید را هموار
ميكند .كتاب پيش رو به تفکيک موضوعات درس ،پرسشهاي گوناگوني با الگوهاي درست و نادرست،
چندگزینهاي و كاملكردني در اختيار دانشآموزان قرار ميدهد .در ادامه ،پاسخهاي كليدي نيز درج شده
است.
.494رستگار ،طاهره /ویسيزاده ،مرجان /دولتشاهيفرد ،ریحانه /ملک ،شيبا /وحيديمؤثق ،آزاده /شفيعي،
فاطمه .بسته مدیریت كالسي :کتابکاروتمرینعلومتجربیپایهنهم -دورهاولمتوسطه .تهران:
مرآت128 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007977187 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:پرسشها ،تمرینها ،تکاليف درسي 
چکیده:كتاب كار و تمرین موقعيتهاي یادگيري را گسترش و پربازده ميكند و كاركردي فراتر از تکاليف
آموزشي دارد .در این اثر مجموعه تمرینهایي با الگوهاي گوناگون (تشریحي ،حل كردني ،كوتاه پاسخ ،جاي
خالي و چندگزینهاي) تدوین و ارائه شده است كه بر مرور مباحث آموخته شده و تقویت آموزههاي پيشين
تمركز دارد .تمرینها براي  24هفته آموزشي تدوین گردیده است.
.495مجموعه كتابخانه مصور علمي بریتانيکا .مجموعه كتابخانه مصور علمي بریتانيکا :کیهان :شناخت
دنیای اسرارآمیز سیارههای منظومه شمسی و ستارگان .محمد نوريزاده .تهران :بهنشر،1394 ،
116ص .رحلي .شابک 9789640218273 :
مخاطب :مربي ،دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:نوجوانان ،نجوم ،منظومه شمسي 
چکیده:اثر حاضر از مجموعه «كتابخانه مصور علمي بریتانيکا» با ارائه بيش از یک هزار تصویر مستند به
چگونگي پيدایش جهان ،تکوین و تحول ستارگان و بيان ساختار آنها ميپردازد .تنظيم این كتاب بهگونهاي
است كه خواننده با مطالعه آن به سفري شورانگيز در كائنات ميرود و از گردش در آن لذت ميبرد .نمایه و
واژهنامه تخصصي پایان كتاب نيز آن را به ابزاري مفيد براي دانشآموزان تبدیل كرده است.
.496استينک ،آن اي .راهحلها ،نمایهاي از علم براي خوانندگان جوان :ماریکوریوکشفرادیوم.
مرجان حاجيبابایي .تهران :تيمورزاده /طبيب104 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786002381682 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،سرگذشتنامهها ،علمآوران ،رادیواكتيو 
چکیده :خواندن زندگينامۀ پرچالش و هيجانانگيز دانشمندان و مکتشفان و مخترعان عالوه بر
سرگرمكردن ،نوجوانان و جوانان را ترغيب ميكند كه بيتوجه از كنار اندیشهها و الهامات خود عبور نکنند.
در این كتاب سرگذشت بانوي دانشمند كاشف رادیوم در قالب رمان به خوانندگان عرضه شده است .این اثر
حاوي مهمترین رویدادهاي زمان رشد ،جواني و ميانسالي این دانشمند است.
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ماشینهای سریع السیر .عباس زارعي .قزوین :سایهگستر،

 .497هریسون ،پل .هيجانانگيز -سهبعدي:
16 ،1393ص .رحلي .شابک 9786003742055 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:خودآموزها ،دایرۀالمعارفها ،منابع اطالعاتي 
چکیده:در طول تاریخ انسانها هميشه در این فکر بودهاند كه چگونه ميتوانند در كوتاهترین زمان ممکن از
نقطهاي به نقطه دیگر سفر كنند .در این كتاب انواع ماشينهاي سریع زميني و هوایي همراه با تاریخچه و
سير تحول هر یک معرفي شده است .در كنار هر توضيح یک تصویر سهبعدي در نظر گرفته شده و یک
عينک سهبعدي نيز به كتاب ضميمه است.
.498فارست ،كریستوفر .جهان روباتها :مسابقاتروباتیک .مجيد عميق .تهران :بهنشر32 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9789640221785 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:فناوري و علوم تجربي ،مسابقات علمي ،كودک و نوجوان 
چکیده :مسابقات روباتيک از زمان آغازشان ،یعني از سال  1989در «مایل هایکن» ،راهي طوالني را
پيمودهاند .این مسابقات نبرد تمامعياري را بين روباتها ،چه در زمينه كاوش زیر آب و چه به صورت
رقابتهاي گوناگون ورزشي شامل ميشود .این كتاب با بررسي انواع مسابقات روباتيک ،ترفندهایي را كه
سازندگان انواع روباتها به منظور استفاده حداكثري از توانمندي روباتها بهكار ميگيرند تا در مسابقات
پيروز باشند ،آشکار ميسازد.
 .499هریسون ،پل .هيجانانگيز -سهبعدي :موجودات میکروسکوپی .عباس زارعي .قزوین :سایهگستر،
16 ،1394ص .رحلي .شابک 9786003742307 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:زیستشناسي ،خودآموزها ،منابع اطالعاتي ،دایرۀالمعارفها 
چکیده:ما هر روز حشرات را دور و بر خود ميبينيم ،اما ميليونها موجود دیگر در اطراف ما وجود دارند كه
تنها با ميکروسکوپهاي قوي قادر به دیدن آنها هستيم .در این كتاب ریزجانداراني چون مایتها ،نماتدها،
شپشها ،كنهها و كکها با تصاویر سهبعدي و رنگي معرفي شدهاند .در كنار هر تصویر توضيحات مفيد و
مختصري درباره شرایط زندگي و ویژگيهاي هر یک نيز درج شده است .یک عينک سهبعدي نيز به كتاب
ضميمه است.
.500تانسند ،جان .رازهاي شگفت آور :هیوالهایترسناک .سهيال امامي .تهران :رویش32 ،1393 ،ص.
رحلي .شابک 9789646116054 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:اطالعات ،دانشنامه 
چکیده:در كتاب حاضر تالش شده است واقعيت وجود هيوالها در دنياي حيوانات از افسانه تا واقعيت اثبات
شده و پس از آن چرخه زندگي آنها با جزئيات بررسي شود .ارائه كليد واژههاي اساسي در هر معرفي به
جستوجوگران نوجوان كمک ميكند تا بتوانند تحقيقات بيشتري را درباره آن جانور به دست آورند.
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.501ایزانلو ،جواد .آموزشمسابقاتفرهنگیمذهبی .قم :عصر جوان104 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786006173672
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:فرهنگ اسالمي ،تفریحات سالم ،سرگرميها 
چکیده:این نوشتار حاوي شرح مسابقات و بازيهایي است كه بسياري از آنها شبيهسازي شده از مسابقات
معمول و مرسوم در ميان كودكان و نوجوانان جامعه هستند؛ با این تفاوت كه به این مسابقات جهت دیني و
فرهنگي داده شده است .در هر مسابقه ،ابزار مورد نياز و مراحل انجام آن توضيح داده شده است.
 .502كاوي ،هلن .از تولد تا شانزده سالگی؛ پرورش سالمت جسمی ،اجتماعی ،هیجانی و زبانی
کودکان .مجيد رئيس دانا .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر188 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9789647440318
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:مراحل رشد و تحول ،روانشناسي كودک ،روانشناسي نوجوان ،رشد شخصيت 
چکیده :كودكان عالوه بر تفاوتهاي فردي ،طيفهاي مختلفي را هم تشکيل ميدهند كه پرداختن به
ویژگيها و مشکالت هر طيف ميتواند كامالً متفاوت از گروه دیگر باشد .نگارنده در این كتاب فرایند رشد
جسمي و رواني (اجتماعي ،عاطفي ،زباني) كودک را در دورۀ ذكرشده بهطور خالصه شرح ميدهد و الگوهاي
پرورشي نوآورانه را براي سالهاي رشد معرفي ميكند.
.503مجردي ،مهتاب .اقدامپژوهیبهزبانساده(معلمپژوهنده).تهران :مؤسسه نشر آوامتن،1394 ،
80ص .رقعي .شابک 9786006848365 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:روششناسي پژوهش ،فناوري و علوم تجربي ،فنون و ابزار پژوهش 
چکیده:اقدامپژوهي یک فعاليت علمي و تحقيقي است كه هر فرد در حوزه كاري كه به آن مشغول است،
انجام ميدهد تا به وضعيت مطلوبتري برسد .نگارنده در این جستار شرایط شركت در برنامه معلم پژوهنده،
چارچوب نگارش اقدامپژوهي ،و نکتههاي مهم در نوشتن آن را شرح ميدهد .این اثر ميتواند راهنماي
مناسبي براي ارائه طرحهاي اقدامپژوهي استاندارد باشد.
.504ضيایي فرد ،یداهلل .بصیرتدرتربیت:مروریبرسیرهنبویوتعلیموتربیتما .تبریز :آشينا،
96 ،1393ص .وزیري .شابک 9786002080127 :
مخاطب :مربي ،والدین 
کلماتکلیدی:تعليم و تربيت ،اخالق اسالمي ،خانواده 
چکیده:نویسنده در این كتاب در یک بررسي تطبيقي ،با نگاهي به سيرۀ نبوي و ترسيم جلوههایي از آن ،به
تشریح وضع موجود نظام تعليموتربيت پرداخته و وجوه اشتراک و افتراق این نظام را با تعليموتربيت نبوي
تعيين كرده است .در این ميان جایگاه خانواده در این نظام بهطور ویژه بررسي شده است.
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.505سلحشور ،ماندانا .مهارت هاي زندگي :2-بلوغبهزبانسادهبراینوجوانان .تهران :نقش و نگار،
128 ،1394ص .رقعي .شابک 9789647002615 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز 
کلماتکلیدی:رشد جسمي ،بلوغ ،راهنماي آموزشي 
چکیده:بلوغ فرایند تدریجي است كه كودک ضمن آن شروع به رشد و تغيير ميكند و طي این فرایند به
فردي بالغ تبدیل ميشود .این كتاب به مخاطبان كمک ميكند ،نکتههاي مفيدي درباره تغيير و تحولهاي
دوران بلوغ ،مانند رشد اندامهاي جنسي ،تغييرات بدني ،رعایت رژیمهاي غذایي سالم و برنامهاي منظم براي
ورزش روزانهشان به دست آورند.
 .506ميدلمن ،امي /گران والد ،كيت .بلوغ دختران .محبوبه رمضانزاده .تهران :كتابدرماني،1394 ،
112ص .خشتي .شابک 9786006483139 :
مخاطب :والدین ،معلم ،مشاور 
کلماتکلیدی:بهداشت ،مراحل رشد و تحول ،بلوغ ،نوجوانان 
چکیده:كتاب پيش رو به منظور آشنا كردن خانوادهها و مسئوالن تربيتي كودكان با مرحله گذار از كودكي
و ورود به نوجواني تهيه شده است .نگارنده در دو بخش ،مراحل تحول كودک از جنبههاي جسماني و رواني
را شرح ميدهد و اطالعات كاربردي و راهگشا در راستاي پرسشهاي نوجوانان را در اختيار مخاطب قرار
ميدهد.
هایمدرسهداریمجتمعآموزشیمهران.1332-1358


تجربه
.507سهراب ،معصومه /مافي ،یحيي.
تهران :مؤسسه فرهنگي  -هنري  -پژوهشي تاریخ ادبيات كودكان240 ،1393 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007112175
مخاطب :والدین ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:راهنمایي حرفهاي ،مدیریت آموزشي 
چکیده :مدرسهداري فرایندي است كه به علم و آگاهي و به خصوص تجربه نياز دارد .كتاب حاضر به
بازنمایي تجربههاي ارزشمندي از تاریخ آموزش و پرورش معاصر ایران پرداخته است .كتاب در سه بخش
شامل «گردش كار ،در راه آموزش و در مسير پرورش» تدوین شده است و نکات فراواني را از تجربههاي یک
زوج موفق فرهنگي دربردارد .در بخش اول ،مخاطب با چگونگي آغاز به كار مدرسه ،آماده سازي فضا و
ارتباط مدرسه با اوليا مطالبي ميخواند .در بخش دوم كتاب دربارۀ شيوۀ كار مدرسه در بارۀ همۀ درسها
نکات دقيقي آمده است كه مي تواند بسيار آموزنده باشد .بخش سوم هم به موضوع پرورش و ارتباط با
فارغالتحصيالن مدرسه و تأثير آن در روحيۀ دانشآموزان ميپردازد.
.508طاهباز ،سحر /ابوالحسنزاده ،مسلم .تربیتجنسیوبلوغدردختران.تهران :گيسا74 ،1393 ،ص.
رقعي .شابک 9786009229550 :
مخاطب :والدین ،معلم 
کلماتکلیدی:بهداشت ،مراحل رشد و تحول ،بلوغ ،نوجوانان 
چکیده:كتاب پيش رو به منظور آشنا كردن خانوادهها و مسئوالن تربيتي كودكان با مرحله گذار از كودكي
و ورود به نوجواني تهيه شده است .نگارنده در دو بخش ،مراحل تحول كودک از جنبههاي جسماني و رواني
را شرح ميدهد و اطالعات كاربردي و راهگشا در راستاي پرسشهاي نوجوانان را در اختيار مخاطب قرار
ميدهد.
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.509كاشاني ،ميرزاتقيخان /معتمدي ،اسفندیار .تربیت .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،1394 ،
152ص .وزیري .شابک 9789640809075 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي 
چکیده:رساله «تربيت» نخستين نظامنامه آموزشي در آموزش و پرورش جدید ایران است .در این كتاب
نصایح تني چند از دانشمندان بزرگ ،درخصوص تربيت فرزندان دختر و پسر نيز ارائه شده است .همچنين
شرح نظامنامه مدرسه ایرانيان استانبول (تأسيس  1263ه.ش) با مدیریت حاجرضا قلي خراساني در كتاب
درج شده است.
ترغیبدانشآموزانبهمطالعهغیردرس .تهران:

.510دیزجي قدیم ،سميرا /اسماعيلي ليملو،حسين.
تایماز104 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9786007403761 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:فعاليتهاي فوق برنامه ،تعليم و تربيت ،مهارتهاي مطالعه 
چکیده:كتاب ،دریچهاي است به سوي جهان شگفتانگيز علم و معرفت و مطالعه ،راهي است بسيار ساده
براي پرورش استعدادهاي خدادادي انسان ،و آموزش علوم و فنون ،او را در مسير رشد و تکامل راهنمایي
ميكند .در این كتاب به بررسي عوامل مؤثر اقتصادي ـــ فرهنگي در ترغيب دانشآموزان به مطالعه منابع
غير درسي پرداخته شده است.
 .511صادقي راوندي ،مرضيه /زینالدیني ،حميدرضا .تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان و
گیریدرآنها.تهران :انجمن اوليا و مربيان58 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789644513046 :


تصمیم
مخاطب :والدین ،معلم ،مدیر ،مشاور 
کلماتکلیدی:مدیریت آموزشي ،برنامهریزي ،راهبردهاي توسعه 
چکیده«:جلسه» در اصطالح اداري به معناي مالقات با نقشه قبلي و جمع شدن براي انجام دادن كارها
است .نگارنده در این كتاب مفهوم جلسه در سازوكار سازماني را در دو بخش تشریح كرده است .در بخش
نخست ،پس از توضيح مفاهيم و تعاریف ،روشهاي برنامهریزي و مدیریت جلسهها بازگو شده است .در
بخش دوم ،بهترین روشهاي تصميمگيري و مراحل آن تبيين گردیده است.
.512حسنپور ،نسرین .تشویقوتنبیهدرتعلیموتربیت.اهواز :كردگار148 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786002810885
مخاطب :مربي ،معلم ،مشاور 
کلماتکلیدی:پژوهشهاي تربيتي ،فرهنگ اسالمي ،احادیث ،تفسير قرآن 
چکیده:تشویق و تنبيه از ابزارهاي مهم و كنترلكننده و جهتدهنده در تعليم و تربيت هستند .در این
كتاب ،جایگاه تشویق و تنبيه با استمداد از آیات قرآن و سخنان اهل بيت(ع) و همچنين با تکيه بر آرا و
نظرات دانشمندان و متفکران غربي بررسي شده است.
تجربهنگاریپژوهشیدرآموزشوپرورش.

.513اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان .توسعه
اصفهان :ليالي /مهر قائم290 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786006418155 :
مخاطب :مربي ،معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:همایشها ،پژوهشهاي تربيتي ،تعليم و تربيت 
چکیده:پژوهش زیربناي توسعه علمي ،فني و اساس هر تصميمي در آموزش و پرورش تلقي ميشود .این
كتاب مشتمل بر نمونه آثار برتر همایش برگزار شده در سال تحصيلي  1390-1391در آموزش و پرورش
استان اصفهان درباره «تجربهنگاري پژوهشي در آموزش» است .تئوريپردازي و بررسي روابط بين حقایق از
راه تجربه ،شامل تجربههاي فردي ،آموزشگاهي و سازماني ،با ساختاري خطي و تحليلي هدف این مقاالت در
موضوعات گوناگون است.
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 .514رضایي ،مصطفي .جنگ روانی .قم :بنياد فرهنگي مهدي موعود (عج)48 ،1393 ،ص .پالتویي.
شابک 9786007120422 :
مخاطب :مربي ،معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:جنگ ،تفسير قرآن ،تبليغات رواني 
چکیده :در این مطالعه ،در نگاهي قرآني ،موضوع جنگ رواني و جنگ نرم در دو بُعد داخلي و خارجي
بررسي و راههاي برونرفت از آن معرفي و شرح داده ميشود .سياهنمایي ،كتمان و تحریف حقایق ،تضعيف
روحيه و تأسيس مراكز ایجاد تفرقه از مباحث این كتاب هستند.
.515حاجيآقالو ،عباس .چرا بکتا؟معرفی:بستهکمکبهتحولآموزش .تهران :مبتکران /پيشروان،
72 ،1393ص .پالتویي .شابک 9789640719855 :
مخاطب :معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:برنامهریزي آموزشي ،منابع اطالعاتي ،مدیریت آموزشي 
چکیده:بستههاي آموزشي مجموعههایي اند كه كمک ميكنند آموزش در مدرسه به صورت نظاممندتر و
متمركزتر انجام گيرد .كتابچه پيش رو طرح ذهني و مدل مفهومي براي توليد بستههاي كمک آموزشي را
معرفي و تشریح ميكند .طي مباحث اثر ،اهداف مورد انتظار و اجزاي این بسته تبيين و بررسي ميگردد.
 .516ساگور ،ریچارد .چگونه اقدامپژوهی گروهی انجام دهیم؟ .احمدرضا اقتصادي ،هنگامه آصفي.
مشهد :ضریح آفتاب112 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789644298189 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:روششناسي پژوهش ،فنون و ابزار پژوهش ،فناوري و علوم تجربي 
چکیده :اقدامپژوهي گونهاي از پژوهش است كه عمدتاً توسط كارگزاران عرصه آموزش و در جریان كار
انجام ميگيرد .در این كتاب مراحل و چگونگي انجام اقدامپژوهي گروهي به زبان ساده آموزش داده شده
است .نگارنده پس از تشریح ضرورتها و تعریف مفاهيم اصلي این حوزه ،به اساسيترین مبحث ،یعني
مسئلهیابي در اقدامپژوهي توجه داشته است .وي در ادامه ،چگونگي جمعآوري دادهها و تجزیه و تحليل آنها
و نيز نحوه تنظيم گزارش و نتيجهگيري را شرح داده است.
.517سليماني ،اعظم .چگونهتدریساثربخشیداشتهباشیم؟ .گرگان :پيک ریحان80 ،1394 ،ص.
جيبي .شابک 9786007487365 :
مخاطب :مربي ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:تربيت معلم ،روش تدریس ،راهنماي آموزشي 
چکیده :این كتاب پيرو اجراي طرح «اثربخشي روش تدریس با استفاده از روشهاي فعال تدریس» در
خردادماه سال  1393نوشته شده است .در این مطالعه ،پس از ذكر كليات ،به بيان چند روش فعال تدریس
پرداخته ميشود تا از این طریق ضرورت استفاده از چنين روشهایي تبيين شود .ارائه رهنمودهاي
پيشنهادي در سطوح مختلف ،پایان بخش مطالب این كتاب است.
.518لوین ،استوارت /كروم ،مایکل .چگونهدیگرانرامدیریتکنیم(آنچهیکرهبرومدیرموفق
بایدبداند) .مهدیه مقاري .تهران :كتابدرماني216 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786006483115 :
مخاطب :مدیر ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:رهبران توسعه ،مدیریت نيروي انساني ،مدیریت گروهي 
چکیده:سازمانهاي موفق براي بقا باید در معرض تحوالت فرهنگي وسيعي قرار گيرند .از همه مهمتر اینکه
این تحوالت نيازمند رهبري كامالً جدید است .در این اثر اصليترین و كاربرديترین راهکارها براي مدیریت
موفق گروهها و سازمانها بر اساس مطالعات دانشمحور تبيين و تشریح شده است.
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 .519ماتول ،آبراهام .چگونه شاگرد اول شویم .فرشيد ابراهيمي ،سارا سوري .تهران :ماوشما،1394 ،
132ص .خشتي كوچک .شابک 9786007655085 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:موفقيت تحصيلي ،روانشناسي یادگيري ،خودآموزها 
چکیده :این كتاب نمونههایي از سرگذشت شخصيتهاي مهم تاریخي را بازگو ميكند كه عليرغم
چالشهاي زیادي كه در زندگي خود داشتهاند ،به موفقيت دست یافتهاند .در بخشهاي دیگر اثر ،روش
گامبهگام دستيابي به كاميابي (تعيين اهداف ،عادت به مطالعه ،سختكوشي ،خودباوري و )...معرفي و تشریح
شده است .در هر بخش ،عالوه بر نقل یک روایت واقعي و سخني از بزرگان ،جدولي از توصيههاي كليدي نيز
ارائه گردیده است.
خورشیدرانمیتواندید:حجاب،ماهوارهوارتباطدخترانوپسران .قم:

.520محمودي ،حسن.
هماي غدیر104 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789648493788 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم ،مشاور 
کلماتکلیدی:فرهنگ اسالمي ،كتابهاي آسماني ،اعتقادات مذهبي 
چکیده:این كتاب در روایتي داستانگونه و روایي و با تأملي در آیات قرآن كریم و تفسير آنها ،موضوع
«حجاب» را تبيين و اثبات كرده است كه حجاب هيچ منافاتي با آزادي ندارد .همچنين ،نحوۀ برقراري
ارتباط صحيح در جامعۀ اسالمي نيز در نگاهي مختصر توضيح داده شده است.
 .521سركارآراني ،محمدرضا .مجموعه كتابهاي دانش افزایي :درس پژوهی ایده ای جهانی برای
بهسازی آموزش و غنیسازی یادگیری .تهران :مرآت268 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007541272
مخاطب :معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:نظامهاي آموزشي ،آموزشوپرورش تطبيقي ،تربيت معلم 
چکیده:درسپژوهي با درگير كردن معلمان در فرایند تبيين مسئله ،طرح نقشه ،عمل ،مشاهده ،بازاندیشي
و بازنگري ،فرهنگ مشاركت حرفهاي را ارتقا ميبخشد .این كتاب حاوي مجموعه مقالههایي است كه
بنيانهاي این حيطۀ مطالعاتي را بازگو و نظریهها ،رویکردها و ابزارهاي این حوزه را واكاوي ميكند .تجزیه و
تحليل فرایند آموزش ریاضي دورۀ عمومي و دانشگاهي ژاپن فرصتهاي یادگيري اثر بخشي را براي خواننده
فراهم آورده است.
 .522زینعلي ،محمد .درس خالقیت و ایدهپردازی .تهران :جهان جام جم112 ،1393 ،ص .وزیري.
شابک 9786005478815 :
مخاطب :مربي ،معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:روانشناسي ،تفکر خالق ،علوم تربيتي 
چکیده :خالقيت در انسان پدیدهاي چالشپذیر و مجذوبكننده است .خالقيت به نوبه خود پيامدهاي
گوناگوني دربردارد و عوامل متعددي در رشد آن مؤثرند .خانواده مهمترین نقش را در كنترل ،هدایت و ظهور
خالقيت دارد .در این كتاب سعي شده است خواننده گامبهگام با مفاهيم مرتبط با موضوع خالقيت آشنا
شود .در پایان آزمونهایي براي سنجش خالقيت قرار گرفته است تا مخاطب بتواند ميزان خالقيت خود را
بسنجد.
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درسهای فنالندی :آنچه دنیا میتواند از

 .523سالبرگ ،پاسي .مجموعه كتابهاي دانش افزایي:
تغییراتآموزشیفنالندبیاموزد .عليرضا مقدم ،طيبه سهرابي .تهران :مرآت192 ،1394 ،ص .وزیري.
شابک 9786007541289 :
مخاطب :معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:نظامهاي آموزشي ،آموزشوپرورش تطبيقي ،تربيت معلم 
چکیده :فنالند سيستم آموزشي منحصربهفردي دارد ،زیرا از حدي متوسط طي سه دهه اخير به یک
سيستم آموزشي پيشرفته با عملکرد قوي تبدیل شده است .این كتاب اصالحات آموزشي این كشور را شرح
ميدهد كه عموماً با بهرهگيري از تجارب بينالمللي ،درونزا بوده و در سطح خرد و كالن ميتواند از سوي
سياستگذاران اعمال شود.
 .524آموزگار ،حسين /محمودي ،نرگس .راهنمای روش تحقیق علمی برای دانشآموزان .تهران:
مهرآموز112 ،1393 ،ص .رحلي .شابک 9786006434186 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:روششناسي پژوهش ،فناوري و علوم تجربي ،فنون و ابزار پژوهش 
چکیده:آموزش و پرورش صحيح مبتني بر فعاليت مستقيم دانشآموز و درگيري علمي و عملي او با مسائل
درسي است .در این كتاب روشهاي علمي پژوهش در باب موضوعات مختلف با زبان ساده و ارائه مثالهاي
عيني و عملي به دانشآموزان معرفي شده است .این مباحث روشهاي ورود به جریان تفکر منطقي و منظم
و ایجاد مهارت دستيابي به صحت و نادرستي اندیشه یا فرضيه را به مخاطب ميآموزد.
 .525آقازاده ،محرم /نقيزاده ،محرم .مجموعه كتابهاي دانش افزایي :راهنمای عملی نگارش طرح
درس.تهران :مرآت156 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007541739 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:نظامهاي آموزشي ،آموزشوپرورش تطبيقي ،تربيت معلم 
چکیده:نوشتن طرح درس جزو ضروريترین تدارکهاي معلم براي فعاليت در كالس است .این كتاب با
توجه به اهميت توانمندسازي صالحيتهاي علمي و تخصصي معلمان كشور تنظيم شده و به مثابه راهنماي
عمل در اختيار آنها قرار گرفته است .همچنين هر جا نياز به اطالعرساني ویژهاي بوده ،منابع اطالعاتي مؤثر
و مفيد معرفي شده است.
.526بک ،جان .راهنمایکاهشاضطرابامتحان .كيومرث جهانگردي ،مسعود براتيان .تهران :انجمن
اوليا و مربيان56 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9789644512506 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم ،مدیر 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:موفقيت تحصيلي ،اختاللهاي اضطرابي ،امتحانات 
چکیده:اضطراب واكنش طبيعي ،شناختي ،عاطفي و فيزیولوژیک به تهدید شدن است و در افراد مختلف
نمودهاي متفاوتي دارد .در این كتاب علتهاي علمي بهوجود آمدن ناآرامي و تشویش توضيح داده شده
است .عالوه بر آن ،موقعيتهاي استرسزا و بهترین راهکارها براي مقابله با هيجانات منفي و مخرب معرفي و
بازگو شده است.
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 .527جانه ،مژده /ابراهيمي قوام ،صغري /جانه ،عليرضا .رشدو پژوهشگری (آموزش پژوهشگری به
کودکان و نوجوانان با رویکرد رشد محور) .تهران :جاجرمي280 ،1393 ،ص .وزیري .شابک:
 9789642928705
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:روانشناسي یادگيري ،روانشناسي تحولي ،روشهاي آموزش 
چکیده :كودكان و نوجوانان پيوسته دنياي پيرامون خود را زیر ذرهبين ذهني و فکري ميگذارند و به
بازاندیشي ميپردازند ،به نگرشهاي تازۀ خود دامن ميزنند و به دنبال فهم و تفسير آن پرسش ميكنند.
این كتاب تالشي براي مقابلۀ روانشناسي رشد و پرورش كودكان پرسشگر در راستاي توانمنديهاي تحولي
و رشدي آنها است.
میپرسند .مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا،
 .528مکسول ،جانسي .رهبران موفق ،بهترین سؤالها را  
208 ،1394ص .رقعي .شابک 9789641701965 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:مدیریت گروهي ،روانشناسي صنعتي ،ویژگيهاي رهبري 
چکیده:اگر ميخواهيد موفق شوید و استعداد رهبريتان را تقویت كنيد ،باید به سؤال كردن عادت كنيد.
در این كتاب راهکارهایي آموزش داده شده كه با بهرهگيري از هنر پرسيدن ،به مخاطب ميآموزد چگونه
رشد كند ،با دیگران ارتباط برقرار كند ،خود را به چالش بکشد و به پيشرفت تيم كمک كند.
 .529جليلي ،سيداحمد .روش پژوهش و مقالهنویسی برای پژوهشگران و دانشآموزان محقق..
تهران :سخنوران102 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786003832725 :
مخاطب :والدین ،معلم 
کلماتکلیدی:پژوهشهاي علمي ،راهنماي آموزشي ،نوجوانان 
چکیده:پژوهش راهي براي گسترش مرزهاي دانش و گشودن افقهاي تازه براي آیندگان است .پژوهشگر
فردي است كه با استفاده از روشهاي علمي درصدد رسيدن به شناختي تازه از مسائل و مفاهيم مختلف
است .در این كتاب به صورت علمي ،اصول تهيه ،تدوین و تحریر یک مقاله علمي آموزش داده ميشود.
.530پيز ،آلن .زبانبدن:چگونهافکاردیگرانراازرویحرکتسرودستشانبخوانیم؟ .محمدرضا
عطوفي ،سيد حامد دستیافته .كاشان :مرسل124 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789649723822 :
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،مشاور 
کلماتکلیدی:روانشناسي ،مهارتهاي ارتباطي ،ارتباط غيركالمي 
چکیده:نویسنده در این كتاب ،با شرح هر یک از اجزاي زبان بدن ــــ حركات سر و تن و حركات سر و
دست ــــ خواننده را از عالمتها و نشانههاي غير كالمياش آگاه ميسازد و نشان ميدهد كه چگونه مردم
با استفاده از این وسيله ميتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار كنند.
 .531طالبي ،طهماسب /قاسمي ،حسين .سیری در تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسالم .قزوین:
سایهگستر /مهرگان دانش240 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9786003742123 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،سایر كارشناسان 
کلماتکلیدی:تاریخ ایران ،تاریخ جهان ،تاریخ اسالم ،تعليم و تربيت 
چکیده:این مطالعه ،با ارائه گزارشي مستند ،شکلگيري روند آموزش و پرورش در تاریخ ایران و جهان را
بررسي ميكند .این بررسي به تفکيک دورههاي تاریخي از ایران باستان تا برپایي حکومت مشروطه و پس از
آن صورت گرفته است .در پایان كتاب تاریخچه مراكز علمي در تاریخ اسالم نيز درج شده است.
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 .532هاشمي ،احمد /اميدي ،جمشيد /اكبریه،پروین .فلسفه آموزش پرورش .تهران :تایماز،1394 ،
260ص .وزیري .شابک 9786004030717 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفکر خالق ،فلسفه ،علوم تربيتي 
چکیده:آموزش و یادگيري فلسفه آموزش و پرورش یک امر حياتي براي نظام آموزشي است؛ چراكه به
فعاليتهاي آموزشي جهت داده و ميتواند جوابگوي خواستهها و نيازهاي مردم باشد .در این مطالعه مسائل
تربيتي مطرح در نظام آموزشي ،از دیدگاه فلسفه بررسي شده و به پرسشهاي بنيادین معلمان در این زمينه
پاسخ داده ميشود .این بررسي ،نگاهي تحليلي به موضوع دارد.
.533هاشمي ،سيد جعفر .فنونتدریسبرتروکاربردی .رشت :بلور200 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786003063044
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور 
کلماتکلیدی:تربيت معلم ،علوم تربيتي ،روش تدریس 
چکیده:این كتاب دربردارنده مطالب دو كتاب مجزا از یک نویسنده است .در كتاب نخست فنون تدریس،
سنجش و اندازهگيري تحصيلي در نگاهي علمي ــ كاربردي بررسي ميشود ودر كتاب دوم مطالب مطرح در
جشنواره الگوهاي تدریس برتر با رویکرد درسپژوهي و مدیریت بررسي و نقد شده است.
.534اسدي ،عباس /سلمانپور ،امير .کرامتانسانیدرحقوقرسانه .تهران :آثار فکر144 ،1393 ،ص.
وزیري .شابک 9786007492109 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:ارزشهاي اخالقي ،رسانههاي گروهي ،حقوق فردي و اجتماعي 
چکیده:از آنجا كه جوامع كنوني به سرعت به سمت تبدیلشدن به یک جامعه اطالعاتي پيش ميروند ،باید
بعدهاي اخالقي و احترام به انسان در رسانههاي همگاني رعایت شود و نظام حقوقي كشورها بازبيني و در
صورت نياز اصالح شود .با توجه به اینکه تعریف كشورها از كرامت انساني متفاوت است در این كتاب تالش
شده است به سؤاالتي از این قبيل پاسخ داده شود كه چرا و به چه مبنایي انسان داراي كرامت ذاتي است؟
جایگاه این كرامت در رسانهها كجاست؟ مفهوم كرامت انساني در قوانين رسانهایي كشورها از جمله ایران
چگونه تبيين شده است؟
کمکبهسروساماندادنونظمدرفعالیتهایتحصیلی.

.535ابراین ،سوزان .والدین چه كنند؟:
فاطمهسادات موسوي .تهران :ماوشما96 ،1394 ،ص .خشتي كوچک .شابک 9786007655139 :
مخاطب :والدین ،معلم 
کلماتکلیدی:آموزش والدین ،منابع اطالعاتي ،برنامهریزي 
چکیده:نظم و ترتيب یک مشخصه ذاتي و طبيعي در آدمي نيست ،بلکه بچهها با الگو گرفتن از والدین و
محيط نظم را فراميگيرند .در این كتاب راهکارهایي به والدین آموزش داده شده است كه با استفاده از آنها
ميتوانند به كودكان مدیریت برنامهها و زماني كه در اختيار دارند را بياموزند.
هاوبرنامههایمهم


گلواژهتربیت(طرح
.536وفایي ،حشمت اله /سخایي ،روح اله /كامراني ،سعيدرضا.
حوزه پرورشی و فرهنگی استان فارس) .شيراز :ميرزاي شيرازي200 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9789642710584
مخاطب :معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:تعليم و تربيت ،پژوهشهاي فرهنگي ،تربيت معلم 
چکیده:این نوشتار مجموعهاي از طرحها ،برنامهها و شيوهنامههاي مهم و پایدار حوزه پرورشي و فرهنگي
است .این برنامهها به ارتقاي ظرفيتهاي موجود فرهنگي ،آشنایي با مفاهيم قرآني ،افزایش سالمت جسمي
و روحي منجر ميشوند .در معرفي این برنامهها تعریف و شرح فعاليت ،اهداف ،شيوه اجرا ،زمان اجرا ،سطح
اجرا ،افراد تحت پوشش ،مستندات قانوني و شيوه ارزشيابي طرح مورد توجه قرار گرفته است.
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.537آیتي ،اصغر /محمودي ،حسن .ماهیکهمهررابرد.قم :هماي غدیر160 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789648493740
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم 
کلماتکلیدی:آسيبشناسي اجتماعي ،تهاجم فرهنگي ،خانواده 
چکیده:كتاب با نقل داستانها و خاطراتي واقعي از زندگي اجتماعي ،به نحوه حضور شبکههاي ماهوارهاي
در خانههاي ایراني پرداخته است .سپس تأثيرات تماشاي برنامههاي ماهواره بر خانواده و به ویژه كودكان و
همچنين تأثير آن در تغيير سبک زندگي بررسي ميشود.
 .538نوابينژاد ،شکوه  /شفيعآبادي ،عبداهلل /احقر ،قدسي /حسيني بيرجندي ،سيدمهدي /اژهاي ،جواد/
آرین ،خدیجه /رسولي ،محسن /زارع بهرامآبادي ،مهدي .علوم تربيتي :مبانیراهنماییومشاوره .تهران:
سمت466 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9786000200114 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:مشاوره ،خدمات اطالعرساني ،منابع اطالعاتي 
چکیده:روشهاي راهنمایي و مشورت طي دورههاي گوناگون تاریخي تحوالت مثبتي را تجربه كرده است.
در این كتاب سعي شده قلمرو و حوزههاي اصلي رشته راهنمایي و مشاوره به مخاطبان معرفي گردد .در گام
نخست اطالعاتي در زمينه تاریخچه راهنمایي و مشاوره در ایران ارائه گردیده و در ادامه ،نظریههاي گوناگون
و كاربردهاي این رشته در عرصههاي مختلف تشریح و قلمروها و حوزههاي اصلي این رشته معرفي شده
است.
 .539افروز ،غالمعلي /حسنيراد ،مرجان .مبانی روان شناختی و تربیتی پرورش فرزند هوشمند؛
چگونه قدرت مغز و ظرفیت هوشی کودکان و نوجوانان را افزایش دهیم؟ .تهران :انجمن اوليا و
مربيان216 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9789644512896 :
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم 
کلماتکلیدی:روانشناسي كودک ،تغذیه ،آموزش والدین 
چکیده:پرورش هوش و استعداد ميتواند از مهمترین عوامل موفقيت فردي و اجتماعي فرزندان باشد؛ لذا
براي حصول این مهم الزم است به مراحل رشد كودک از شکل گيري جنين تا سن بلوغ توجه شود .در
كتاب پيش رو به شيوهاي عملي و در عين حال ساده نکتههایي در باب پرورش كودكان و نوجوانان و آماده
كردن محيط سالم و با نشاط براي رشد و شکوفایي استعدادهاي دروني آنها ارائه گردیده است .همچنين علل
برخي عادتهاي ناسالم و بهترین راهکارها براي رفع آنها نيز بيان شده است.
مبانیواصولعصبشناختییادگیریوتربیت.تهران :سمت،1393 ،

.540نوري ،علي .علوم تربيتي:
258ص .وزیري .شابک 9786000201029 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:روانشناسي آموزش و پرورش ،برنامهریزي آموزشي ،فناوري و علوم تجربي 
چکیده:نظریهپردازان و برنامهریزان تربيتي ميتوانند با اتکا به مباني و اصول عصبشناختي یادگيري ،به
توصيف جامعتري از ماهيت پدیدههاي تربيتي دست یابند و در پي آن ،برنامههاي مدارس را بهبود بخشند.
نگارنده در اثر پيش رو ضمن مروري جامع بر پيشينه نظري و تجربي مرتبط با مطالعات عصبشناختي-
تربيتي ،مباني و اصول و كاربردهاي تربيتي مبتني بر این پژوهشها را تحليل و توصيف كرده است .در این
كتاب سعي شده بخش گستردهاي از دانش معتبر عرضه گردد و بهكار گرفته شود.
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 .541اكرمي ،عاشور .مدرسه الگوی پیشرفت .تبریز :هنر اول46 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007460122
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كودک و نوجوان ،آموزش و پرورش ،برنامهریزي 
چکیده:این كتاب ،بهمنظور ارتقاي سطح كيفي و كمي آموزش و پرورش مدارس ،به معرفي الگوهاي برتر
آموزشي و پرورشي ميپردازد .در این معرفي كه برنامه محور بودن مدارس در اولویت قرار دارد ،مستندات
قانوني برنامه و نيز گستره اجرایي آن بيان شده است .همچنين شاخصهاي درجهبندي فعاليتهاي آموزشي
در گستره اجرایي معرفي شده در چهار سطح عالي ،ممتاز ،موفق و پویا مورد ارزیابي قرار ميگيرد.
بهگام برنامههای عمل
 .542حاجيآقالو ،عباس .مدرسه در افق چشمانداز :راهنمای نوشتن گام 
مدرسه براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .تهران :مبتکران164 ،1393 ،ص .وزیري.
شابک 9789640720073 :
مخاطب :معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:نظامهاي آموزشي ،مدیریت آموزشي ،مدارس 
چکیده :سند تحول چارچوبي روشن است كه فعاليتهاي درون مدرسه را هدایت ميكند و الگوهاي
پيشرفت را در اختيار مدیران ميگذارد .این كتاب یک راهنماي عملي براي درک مفهوم تحول و تبدیل آن
به برنامههاي اجرایي است و مطالعه آن ميتواند مسئوالن آموزش و كارشناسان را در تبيين و استفاده از
سند یاري دهد .مدیران مراكز آموزشي با استفاده از این كتاب ميتوانند برنامه ساالنه مدرسه را تدوین و
اجرا كنند.
 .543رحيمي ،عباس .مدیر! مواظب باش :بررسی  50خطای فراگیر مدیران .قم :جمال،1394 ،
132ص .رقعي .شابک 9789642023912 :
مخاطب :مدیر 
کلماتکلیدی:پژوهش در مدیریت ،اصالحات اداري ،برنامهریزي راهبردي ،قرآن ،احادیث 
چکیده :بررسي آفتهایي كه در كمين مدیران نشسته و رهایي از چالشهاي این حوزه از ویژگيهاي
ضروري یک مدیر موفق است .در این كتاب مجموعه عادتها و ویژگيهاي نادرست مدیریتي كه موجب
آسيب به ساختار سازمان ميشود ،با بهرهگيري از آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) تبيين و تشریح شده
است .در هر بخش ،آیهها و احادیث مرتبط به عنوان شاهد درج گردیده است.
مسئولیتوویژگیهاییکمعلمموفق .ساري :هاوژین248 ،1394 ،ص .وزیري.

.544كریمي ،طيبه.
شابک 9786007546376 :
مخاطب :مربي ،معلم ،مدیر ،مشاور 
کلماتکلیدی:تعليم و تربيت ،تربيت معلم ،راهنماي آموزشي 
چکیده:معلم زماني ميتواند در اداي رسالت تعليم موفق باشد كه در تمامي مراتب ،چه به لحاظ ظاهري و
چه به لحاظ اخالقي ،در حد اعالي خود باشد .در این مطالعه با شرح خصوصيات و ویژگيهاي معلم موفق و
توضيح بازتاب آن در رفتار دانشآموزان ،سعي بر آن بوده است كه شخصيت معلم به عنوان یک شخصيت
عميق ،پایدار و الگو براي دانشآموزان معرفي شود.
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.545جاویدان ،سروناز .مطالعهراهیبهسویروشنیدرون .تهران :ابتکار نو102 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786006783161 :
مخاطب :مربي ،والدین ،مشاور 
کلماتکلیدی:مطالعه ،تفکر خالق ،هنر و فرهنگ 
چکیده:در این كتاب آسيبشناسي فرهنگ مطالعه در جامعۀ امروزي مطرح ميشود و هدف آن است كه
مخاطبان با اهداف و انگيزههاي مطالعه كردن در فرهنگهاي مختلف آشنا شوند و بتوانند پایههاي دانش
خود را كه به افزایش قدرت تمركز ،خالقيت ،قواي استدالل ،كاهش اشتباهات و استرس منجر ميشود،
تقویت كنند.
.546ایشي كاوا ،یوشي تاكا .مجموعه كتابهاي دانش افزایي :معلمژاپنیبهمثابهرهبر.عليرضا رضایي.
تهران :مرآت192 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786007541265 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:نظامهاي آموزشي ،آموزشوپرورش تطبيقي ،تربيت معلم 
چکیده:درسپژوهي الگویي اثربخش براي بهبود آموزش ،نظریهاي براي بهسازي عمل و به عبارت دیگر،
ساختن تئوري در متن عمل است .كتاب پيش رو تجربۀ زیستۀ یکي از معلمان ژاپني است كه با هدف
معرفي سيستم آموزشي ژاپن و آشنایي با فرهنگ و جوّ حاكم بر كالسهاي درس این كشور نگارش یافته
است.
 .547حسني ،محمد .مالحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی وعمومی .تهران :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان216 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789640808368 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان ،سایر كارشناسان 
کلماتکلیدی:تفاوتهاي جنسي ،نقش جنسيت 
چکیده :امروزه كمتر جامعهاي است كه در سياستگذاريهاي خود موضوع جنسيت را مدنظر قرار
ندهد.برنامههاي آموزشي نظام تربيت رسمي و عمومي نيز در این زمينه با پرسشها و مناقشههایي روبهرو
هستند و در برخي موارد نياز به بازبيني دارند كه باید با بسترهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه تناسب داشته
باشند .مؤلف با انجام پژوهش و مصاحبه روي جامعه هدف ،به مباحث نظري و ارائه تعریف جنسيت پرداخته
و به این پرسش پاسخ ميدهد كه چگونه و در چه سطحي مالحظات جنسيتي در نظامهاي اجتماعي و
برنامههاي تربيتي باید صورت بگيرد.
مهارتهایخیرگزینی :باال بردن توان کنترل و

 .548اخوت ،احمدرضا /فياض ،فاطمه /ادیب ،مریم.
مراقبتدرکودکان 7تا 14ساله .تهران :قرآن و اهل بيت نبوت(ع)236 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007218730
مخاطب :مربي ،معلم ،مشاور 
کلماتکلیدی:اندیشه و تفکر ،تربيت 
چکیده :توان گزینش خير و دوري از شر ،اختيار نام دارد كه در دورۀ دوم رشد فعال ميشود .آموزش
مهارت خيرگزیني به باال رفتن توان اختيار مي انجامد .كتاب حاضر مي كوشد در سه بخش ،با تبيين
راهکارهاي تقویت تقوا در هفت سال دوم زندگي ،متوليان و مربيان تربيتي را در این راه یاري دهد .بخش
اول كتاب با موضوع «نياز و ذائقه شناسي» به شناخت موانع رشد و اقتضائات سني و در نهایت انتخاب
شيوههاي مناسب ذائقۀ فرزندان مي پردازد .در بخش دوم ،مخاطب با راهبردهاي تقویت تقوا آشنا ميشود و
در بخش سوم موضوع «مصون سازي فرزندان با محوریت مساجد» مطرح و در بارۀ اهميت نماز صحبت
ميشود.
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مهارتهایمطالعهبراییادگیریبهتر .سعيد قرهآغاجي .تبریز :هنر اول،

.549كام ،ونبلر /ال ،دایانا.
150 ،1393ص .وزیري .شابک 9786007460078 :
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،خواندن ،یادگيري 
چکیده:كتاب با تکيه بر نظریهها و پژوهشهاي علمي معتبر به معرفي و بررسي راهبردهاي مختلف مرتبط
با مطالعه ،مانند هدفگذاري ،مدیریت زمان ،بهبود حافظه ،عالمتگذاري كتاب و ...اختصاص دارد .در فصول
پایاني كتاب روشهاي آماده شدن براي آزمونها نيز توضيح داده شده است .تأكيد محوري این كتاب،
آموختن عميق مطالب و پرهيز از مطالعه و یادگيري سطحي است.
 .550رشيدیان ،مریم /رستمي ،ليال .نقش خالقیت در موفقیت و پیشرفت تحصیلی جوانان .تهران:
خورشيدباران128 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789648515916 :
مخاطب :معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:آفرینندگي ،روانشناسي آموزش و پرورش ،راهبردهاي توسعه 
چکیده:بيشک خالقيت را ميتوان یکي از پيچيدهترین عوامل روانشناختي بشر برشمرد .در پژوهش پيش
رو مفهوم خالقيت در علوم شناختي و فرایندهاي آموزشي معرفي شده و كاركرد آن در این حوزهها بررسي و
تحليل گردیده است .نگارنده پس از ذكر جزئيات و مباني نظري بحث ،نقش خالقيت در پيشرفت تحصيلي و
توانایي حل مسئله را همراه با نظریههاي مهم بيان كرده است.
 .551رستمي ،ليال /رشيدیان ،مریم .نقش دین و قرآن در سازگاری فردی و اجتماعی و موفقیت
جوانان.تهران :خورشيدباران116 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789648515923 :
مخاطب :مربي ،معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:اخالق اسالمي ،روابط اجتماعي ،فضایل اخالقي 
چکیده:در این جستار تأثير نظام ارزشي دیني بر عادتها و سبک زندگي جوانان و نوجوانان بررسي شده
است .نگارنده ضمن اشاره به مباني این بحث ،شيوههاي قرآن و دین اسالم در تربيت و ترویج اخالق و نقش
خانواده و محيطهاي آموزشي در نهادینه كردن ارزشهاي اخالقي را تشریح كرده است.
.552پورشافعي ،هادي /ایوبي ،فاطمه /اكبري ،محمد /حسيني ،سيده مليحه .نگاهیبهتوسعهحرفهای
معلم.بيرجند :چهار درخت222 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786007521328 :
مخاطب :مربي ،معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:آموزش ،رهبران توسعه ،راهنمایي حرفهاي 
چکیده:همگامي با تغييرات و تحوالت جامعۀ امروزي به معلماني نيازدارد كه كاركردها و شيوههاي جدیدي
در فرایند یاددهي یادگيري به كار گيرند .كتاب حاضر در همين راستا و به منظور باالبردن توانمنديهاي
معلمان عصر جدید و حتي فردا ،ميكوشد بامهم شمردن آموزش ضمن خدمت ،به تبيين توسعۀ حرفهاي و
مدیریت دانش براي معلمان اقدام كند .مخاطب در فصل اول با اهميت و ضرورت توسعۀ حرفهاي آشنا مي
شود و سپس دربارۀ توسعۀ حرفهاي معلم و شاخص هاي آن نکاتي ميآموزد .پس از آنکه با مدلهاي توسعه
حرفهاي آشنا شد نيز عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفهاي و راهکارهاي خلق دانش حرفهاي را ميآموزد .در انتها با
زمينه هاي كاربرد مدیریت دانش در نظام آموزشي ،به منظور رشد حرفه اي ،آشنا مي شود.
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 .553دانشيار ،شبنم /باقري ،صرفناز /كریملو ،صدیقه /قاسمي ،كتایون /علمي ،زهرا /صفرينژاد ،اختر.
نگاهی به نوآوری در مدیران شهر تبریز .تبریز :آلتين240 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007101797
مخاطب :مدیر ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:مدیریت نيروي انساني ،راهبردهاي توسعه ،برنامهریزي راهبردي 
چکیده:نتيجه تغيير موفقيتآميز تکامل است و این بدان معنا است كه تغيير اساس آفرینش و هستي را
شکل ميدهد .در این كتاب مفاهيم و راهبردهاي عملي در باب تأثير خالقيت در مدیریت همراه با نمونههاي
آماري تبيين شده است .راهکارهاي ارائه شده در كتاب ميتواند دستيابي به اهداف را آسانتر كند.
.554باقري ،صرفناز /دانشيار ،شبنم /قاسمي ،كتایون /مهدوي ،مریم /علمي ،زهرا /صفرينژاد ،اختر .نگاهی
فلسفی بین ذهنیت با محبوبیت دبیران .تبریز :آلتين124 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786007101773
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:روانشناسي آموزش و پرورش ،تربيت معلم ،روشهاي آموزش 
چکیده:ارتباط ميان معلم و دانشآموز مسلماً در یادگيري او مؤثر است .لذا توجه به نوع ارتباط آموزگار و
آموزنده از مباحث مهم تربيتي محسوب ميشود .نگارنده در این پژوهش درصدد یافتن و بررسي رابطه ميان
ویژگيهاي ذهنيت فلسفي و ميزان محبوبيت دبيران نزد دانشآموزان است.
.555اداره توسعه آموزش وزارت آموزش و فرهنگ جاكارتا .تجربيات و نوآوريها در آموزش ـ مجموعه آسيا
شماره  :13نوآوریآموزشیدراندونزی .شادي جمشيدي :.طاهره(شادي) جمشيدي54 ،1394 ،ص.
رحلي .شابک 9786000422530 :
مخاطب :معلم ،مدیر ،سایر كارشناسان 
کلماتکلیدی:نظامهاي آموزشي ،راهبردهاي توسعه ،منابع اطالعاتي 
چکیده:كتاب پيش رو به بررسي روند آموزش و پرورش در دورههاي  1969تا  1973در كشور اندونزي
اختصاص دارد .طي این بررسي عالوه بر تجربيات و اصالحاتي كه با موفقيت انجام شدهاند ،شکستها نيز
بيان گردیدهاند .نگارنده در گام اول پژوهش نوآوريهاي مربوط به برنامهریزي ،توسعه و ارزیابي آموزشي را
شرح داده و در ادامه ،رویکردهاي تازه در مقاطع ابتدایي و متوسطه و آموزش غيررسمي در این كشور را
شرح داده است.
.556دوگلي ،یانگ .تجربيات و نوآوريها در آموزش ـ مجموعه آسيا شماره  :12نوآوریآموزشیدر
جمهوری کره .شادي جمشيدي :.طاهره(شادي) جمشيدي42 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9786000422547
مخاطب :معلم ،مدیر 
کلماتکلیدی:نظامهاي آموزشي ،راهبردهاي توسعه ،منابع اطالعاتي 
چکیده:كره مانند بسياري از كشورها ،كليد توسعه ملي و سعادت فردي را در ارتقاي سطح آموزش ميبيند.
این مطالعه حول دو محور اصلي نوآوري در زمينه سياست ملي آموزش و نوآوري در سطح مؤسسات
آموزشي انجام گرفته است .نگارنده طي هر یک از دو فصل ،راهبردهاي عملي كه منجر به توسعه فرایند
آموزش ميشود را شرح و بسط داده است.
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.557ظهرابي اصل ،سيد محمدعلي /رضایي نيک ،اسماعيل /سعادت فر ،طاهره /روهنده ،ابوالحسن .همدلی
وهمزبانی.یاسوج :چویل86 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786007411575 :
مخاطب :والدین ،معلم ،مدیر ،مشاور 
کلماتکلیدی:فرهنگ اسالمي ،روابط اجتماعي ،نوجوانان 
چکیده:این كتاب با نگاهي به آیين دین اسالم ،به شرح یکي از مهارتهاي زندگي ،یعني برقراري روابط
همدالنه ميپردازد .این بررسي در دو زمينۀ شناختي و عاطفي صورت ميگيرد .ضمن آنکه در پایان كتاب
علت نامگذاري سال  1394به سال «دولت و ملت ،همزباني و همدلي» و ضرورت این نامگذاري توضيح داده
شده است.
.558مارزانو ،روبرت جي .هنروعلمتدریس(چهارچوبیجامعبرایآموزشاثربخش) .نازیال كریمي،
عبدالرحيم نوه ابراهيم .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت382 ،1394 ،ص .وزیري .شابک:
 9786003900028
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تربيت معلم ،روش تدریس ،مدیریت آموزشي 
چکیده:این كتاب همه تالشها و اقدامات انجام شده پيشين در بخش تدریس كالسي و مدیریت كالس
درس را با هم تركيب كرده و با استناد به اطالعات نقل قول شده از كتاب «ارزیابي و نمرهدهي اثربخشي
كالس درس» كه توسط مارزانو در سال  2006نگاشته شده است ،یک قالب كاري پرمفهوم از آموزش مؤثر
ارائه ميكند .مدل مفهومي پيشنهاد شده در این كتاب به شکل طرح پرسشهاي دهگانه در زمينه طراحي
است.
 .559مجدفر ،مرتضي .همه چيز براي معلمان 7 :مهارت اساسی برای معلمان به همراه ضمیمهای
هایمعلمانحرفهمنددرجهان .تهران :پيشگامان پژوهشمدار124 ،1394 ،ص .رقعي.


دربارهویژگی
شابک 9786009230884 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:علوم تربيتي ،تربيت معلم ،روش تدریس 
چکیده:نویسنده سعي كرده است تا با معرفي و شرح  7مهارت اساسي براي معلمان ،چگونگي كاربرد هر
یک را در فرایند یاددهي ـــ یادگيري و خلق فضاي آموزشي جذاب و برقراي ارتباط كالمي و عاطفي
مناسب با فراگيرندگان توضيح دهد .در پایان نيز سنجههایي ارائه شده است كه با مرور آنها ميتوان معلمان
حرفهاي را در جهان شناسایي كرد.

.560معرفت ،محمدباقر .آدابواحکامتالوتقرآن .قم :مركز بينالمللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)،
232 ،1393ص .وزیري .شابک 9789641958970 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم ،
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،علوم قرآني ،ترتيل 
چکیده:موضوع كتاب حاضر مروري است بر آداب و احکام شرعي مربوط به تالوت و قرائت قرآن ،اعم از
آداب و احکام ظاهري و باطني و بررسي آیات و روایات وارد شده در این زمينه .تدبر در آیات قرآن ،مراعات
كردن حق آیات و رعایت ترتيل از آداب تالوت قرآن كریم هستند كه در این كتاب به آنها اشاره شده است.

کتابنامهمتوسطهاولشماره /17فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول


147

ابراهیمعلیهالسالم؛سیریدرسیرهقرآنی.قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي

.561حاجي ربيع ،مسعود.
امام خميني (ره)248 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9789644118517 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،فرق اسالمي ،پيامبران 
چکیده :این كتاب در رویکردي مسئلهمحور و با استناد به منابع تفسيري ـ روایتي شيعي و سني و با
آميزهاي از نقل و تحليل ،سيره حضرت ابراهيم(ع) را از منظر قرآن بررسي ميكند .پرسشگري و
حقيقتجویي و بهرهگيري مناسب از فرصتها و گفت و شنودها ،نمونههایي از ابعاد شخصيتي حضرت
ابراهيم هستند كه بهترین راه تفکر و عمل را فراروي انسان قرار ميدهند.
اندیشههایقرآنیجاحظ .كرج :مدیرفالح242 ،1393 ،ص .رقعي.

.562جليلي نجاري داریان ،رامش.
شابک 9786007475362 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اسالم ،سرگذشتنامهها ،كتابهاي آسماني 
چکیده:این كتاب به معرفي ابوعثمان عمربنبحر ملقّب به «جاحظ» ،ادیب و متکلم معتزلي قرن سوم ،یکي
از مدافعان قرآن و مؤسس علم بالغت و بررسي اندیشههاي قرآني او اختصاص دارد .در اندیشه او «مباني
زباني و بالغي تصویر روشني از اعجاز بياني قرآن را نشان ميدهند .در این كتاب ميخوانيم كه جاحظ
ميكوشد به كشف ویژگيهاي سبکي در قرآن نيز بپردازد.
اولینهای قرآنی .قم :آفرینه128 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:

 .563خدمتلو ،اسماعيل.
 9786007314487
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،پيامبران ،احادیث ،امامان 
چکیده:در این كتاب ،پس از معرفي اجمالي قرآن كریم به عنوان اعجاز پيامبر اكرم(ص) ،اولينهاي قرآني
و روایي معرفي ميشوند .اولين ترجمه قرآن به زبانهاي دیگر ،اولين سورههاي قرآن از نظر ترتيب نام
پيامبران ،اولين حرف قرآن كریم ،اولين دعایي كه در قرآن آمده ،اولين كساني كه مزار امام حسين و
شهداي كربال را بنا كردند ،اولين كسي كه جایزه ادبي را در نثر برقرار كرد و اولين كسي كه احادیث نبوي را
جمعآوري و مدون ساخت ،از جمله این موارد هستند.
 .564صالحي مازندراني ،اسماعيل /صالحي مازندراني ،محمدعلي .بحثی درباره معاد؛ تفسیر سوره
قیامت.قم :دفتر نشر معارف188 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789645316868 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،معاد ،سخنوري 
چکیده:این كتاب براساس مجموعه بيانات آیتاهلل العظمي حاج شيخ اسماعيل صالحي مازندراني نگاشته
شده است .كتاب به بحث درباره موضوع معاد و زندگي پس از مرگ ميپردازد و با شرح و توصيف عالم
قيامت ،رابطه اعمال دنيا و كيفر آخرت را تبيين ميكند .در این مطالعه ،تفسير  14آیه از آیات مباركه سوره
قيامت نيز آمده است.

کتابنامهمتوسطهاولشماره /17فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول


148

.565مکارم شيرازي ،ناصر .برگزیدهپیامقرآنروشیتازهدرتفسیرموضوعیقرآنمجید:جلد.2
قم :امام علي بن ابيطالب(ع)640 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789645332110 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،صفات خدا ،معاد 
چکیده :در این كتاب ،در رویکردي تفسيري و موضوعي به قرآن كریم ،سه مبحث بررسي شدهاند:
خداجویي كه به انگيزههاي معرفت خداوند اشاره ميكنند؛ خدایابي كه موضوع اثبات وجود خداست؛
خداشناسي كه بحث درباره صفات اوست .در این راستا ،صفت عدل الهي تحليل شده است .در بخش پایاني،
موضوع ایمان به معاد كه روشنيبخش روند تکاملي زندگي بشر است ،به تفصيل به بحث گذاشته شده است.
.566مکارم شيرازي ،ناصر .برگزیدهپیامقرآنروشیتازهدرتفسیرموضوعیقرآنمجید:جلد.3
قم :امام علي بن ابيطالب(ع)712 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789645332127 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،امامت ،حکومت اسالمي 
چکیده:موضوع امامت از موضوع حکومت جدا نيست .بههمين دليل ،روح امامت و والیت همان حاكميت
بر نفوس و هدایت آنها به صراط مستقيم و حركت به سوي كمال و سعادت است .در این مطالعه ،پس از
پرداختن به فلسفه ارسال رسل و نبوت خاصه در قرآن و بحث خاتميت ،بحث امامت و حکومت واحد عدل
جهاني كه همان حکومت اسالمي است ،در نگاهي موضوعي به قرآن كریم تجزیه و تحليل شده است.
نامهواژههایقرآن..قم :جامعۀ القرآن الکریم288 ،1394 ،ص .وزیري.


پژوهش
.567پوراحمد ،عليرضا.
شابک 9786003580244 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،علوم قرآني ،ترجمه 
چکیده:آشنایي با واژههاي قرآن ،یکي از پایههاي اصلي فرایند آموزش ترجمه ،مفاهيم و تفسير قرآن است.
این كتاب اثري آموزشي است كه با هدف آموزش واژههاي قرآن براي قرآنآموزان به ترتيب الفبایي و با ارائه
مشتقات گوناگون هر ماده در قرآن بهصورت مجزا و با طرح مثالهاي قرآني براي معاني گوناگون هر ماده به
رشته تحریر درآمده است .شرح و توضيح برخي از عبارات كنایي قرآن از ویژگيهاي این اثر آموزشي است.
.568محمدقاسمي ،حميد .پیوندقرآنوطبیعت .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي296 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9789644763458 :
مخاطب :مربي ،معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،علوم قرآني ،اسالم 
چکیده:از منظر اسالم ،قرآن و طبيعت دو تجلي از ناحيه یک خالقاند كه در كنار هم یک تصویر واحد به
شمار ميروند .نگارنده در این اثر به ابعاد و زوایاي گوناگون پيوند مفاهيم قرآني با طبيعت توجه داشته و
نکتهها و ظرافتهاي این پيوند را واكاوي كرده است .در خالل هر مبحث شواهدي از آیات قرآن همراه با
ترجمه و شرح نيز درج گردیده است.
 .569خداميان آراني ،مهدي .اندیشه سبز  51تا  :64تفسیر باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد
سیزدهم(جمعهتامرسالت).قم :وثوق352 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786001071614 :
مخاطب :معلم کلماتکلیدی:تفسيرها ،قرآن 
چکیده:این كتاب حاوي نکتههاي فردي و اجتماعي آیات سورههاي جمعه تا مرسالت است كه با زباني
ساده و جوانپسند تهيه شده است .در بازگویي مفاهيم آیات از سخنان ائمه(ع) بهره گرفته شده است.
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تفسیرموضوعیقرآنکریم؛آموزههاییازفضائلوحقوقاهلبیت(ع)

.570نجارزادگان ،فتح اهلل.
در قرآن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /مركز نشر هاجر288 ،1393 ،ص .وزیري .شابک:
 9786002980342
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،امامان ،فرهنگ اسالمي 
چکیده:هدف از انتشار این كتاب آشنایي مخاطبان با تفسير مجموعهاي از آیات قرآن كریم بوده است كه
در شأن اهل بيت(ع) نازل شدهاند و حدود  65درصد آنها از كتابهاي تفسير تطبيقي نگارنده انتخاب
شدهاند .انتخاب آیات در شرح پارهاي از فضایل و مناقب اهل بيت(ع) و تبيين آموزههایي از حقوق ایشان
صورت گرفته است .در كتاب پرسشهایي نيز از متن استخراج شده است تا مقدمات پژوهش و مطالعه بيشتر
را فراهم سازد.
.571كوشکي ،محمدصادق .جستاریدرمبانیسیاستمطلوبدرقرآنکریم .قم :دفتر نشر معارف،
144 ،1393ص .رقعي .شابک 9789645316738 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،سياست ،فرهنگ اسالمي 
چکیده:قرآن دربردارند تمام آموزههاي بنيادیني است كه انسان براي زندگي دنيوي خود بدان نياز دارد .از
آنجا كه اسالم ادعاي تکفل زندگي سياسي انسان را مطرح كرده است ،بنابراین اصليترین سند این دین،
یعني قرآن ،دربردارنده تمامي اجزاي اندیشه كامل سياسي است .در این نوشتار توصيف قرآن كریم از
سياست مطلوب و معاني آن ارائه ميشود.
.572افشار ،سمبه .كتب «عمومي» حوزه «قرآن و امام» :خاطراتمنوسورهحمد .تهران :قرآن و اهل
بيت نبوت(ع)104 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786007218419 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:سورهها ،تفاسير (سوره حمد) ،قرآن 
چکیده:كتاب پيشرو ،خواص مختلف سوره فاتحه را از زبان نگارنده در قالب داستان بيان داشته است.
هدف نویسنده ،پي بردن به اهميت این سوره و كاربرد آن در زندگي روزمره است.
 .573مکارم شيرازي ،ناصر .خداشناسی و رستاخیز؛ برگرفته از پیام قرآن .قم :امام علي بن
ابيطالب(ع)278 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789645332288 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،توحيد ،معاد 
چکیده:در این نوشتار ،در نگاهي اجمالي به آیات قرآن كریم و بيان تفاسير مربوط به هر آیه ،مبحث توحيد
و خداشناسي با پرداختن به بحث انسانشناسي و خودشناسي و نيز اشاره به نظم موجود در پدیدههاي
طبيعي بررسي شده است .در ادامه كتاب ،موضوع معاد و اعتقاد به حيات پس از مرگ و حسابرسي اعمال
بندگان و پاداش و كيفر و اجراي عدالت با توجه به  1200آیه مطرح در قرآن در اینباره ،تحليل شده است.
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ترینروشهای حفظقرآنمجید .سنندج:


نامهحفظقرآنکریم:پیشرفته

دانش
.574فتحي ،عزیز.
آراس294 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9786007682067 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،حفظ قرآن ،تعليم و تربيت 
چکیده:نویسنده در این كتاب ميكوشد بحث حفظ قرآن كریم را با انسجام و مدیریت و با مبناهاي علمي
بيشتري ارائه كند .مراحل معرفي شده كه شامل حفظ ،زنجيرسازي اوليه ،زنجيرسازي ثانویه ،سبق
هميشگي ،شرطيسازي ،زنجيرسازي كامل و شبکهسازي ميشوند ،با توجه به روش «عثمان طه» در حفظ
ارائه شدهاند .پایه اصلي آموزش در این كتاب با توجه به «منحني هرمان ابينگ هاوس» (منحني فراموشي ـ
منحني آموزش) و بر مبناي قانون تقسيم و غلبه در هوش مصنوعي بنا شده است.
 .575رحيمپور ،سيفالدین /صدیقي ،حسين /محمديفرد ،عليرضا /محمدي ،حميد .درسنامه ترجمه و
تفسير قرآن كریم؛ سطح عالي :درسنامهترجمهوتفسیرقرآنکریم؛فهمزبانقرآن(جلداول).
تهران :دارالعلم236 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789642042630 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،ترجمهها ،تفسيرها 
چکیده:بيشک معرفت قرآني ،زمينهساز انس با قرآن و شکلدهنده ایمان و رفتار قرآني است كه انسان را
به تدبر در آیات راهنمایي ميكند .دستيابي به این معرفت با درک درست واژگان ،عبارتها و شرح و تفسير
آیات ميسر خواهد شد .این اثر نيز با هدف كمک به فهم روشمند قرآن به ترجمه تحتالفظي و تفسير حزب
مفصّل قرآن (سورههاي ناس تا محمد) پرداخته است.
 .576رحيمپور ،سيفالدین /صدیقي ،حسين /محمديفرد ،عليرضا /محمدي ،حميد .مجموعه آموزش
ترجمه و مفاهيم قرآن كریم سطح عالي :درسنامهترجمهوتفسیرقرآنکریم؛فهمزبانقرآن(جلد
سوم).تهران :دارالعلم292 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789642042456 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،ترجمهها ،تفسيرها 
چکیده:آشنایي با مفهوم واژگان قرآن ،یکي از اركان مهم فهم زبان آن است .در كتاب حاضر سعي بر آن
است تا بر اساس ترجمه روشمند گامي در جهت توسعه فرهنگ واالي قرآني برداشته شود .درسها ترجمه
تحتالفظي و تفسير سورهاي ناس تا محمد(ص) ( حزب مفصّل) را در بر ميگيرد كه براي مخاطبين آشنا به
علم صرف و نحو مناسب ميباشد.
 .577رحيمپور ،سيفالدین /صدیقي ،حسين /محمديفرد ،عليرضا /محمدي ،حميد .درسنامه ترجمه و
مفاهيم قرآن كریم سطح عالي :درسنامهترجمهومفاهیمقرآنکریم؛فهمزبانقرآن(جلددوم).
تهران :دارالعلم236 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789642042647 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،ترجمهها ،تفسيرها 
چکیده:مجموعه درسهاي آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن پایه آموزشي خود را بر سورههاي ناس تا محمد(
حزب مفصل) قرار داده است .قرآنآموزان با مطالعه این مجموعه با كليه واژگان قرآني آشنا ميشوند و
مهارت ترجمه آیات را كسب ميكنند .روش آموزش بر ترجمه تحتالفظي ،شرح واژهها ،صرف و نحو،
محتواي هدایتي سورهها و پرسش و تمرین شکل گرفته است.
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درسنامه مطالعات تطبیقی؛ زن در قرآن و عهدین .قم :نصایح،

 .578عبدالکریم العقيلي ،فاطمه.
180 ،1394ص .وزیري .شابک 9789645321879 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،اسالم ،زنان 
چکیده:در این كتاب تالش شده است آنچه در تعاليم قرآن كریم و كتاب مقدس (عهدین) درباره جایگاه
زن مطرح است ،با بهرهگيري از روش تحقيقي بررسي شود .در نتيجه این تحقيق مشخص ميشود كه
اشکاالت و شبهات مطرح شده درباره جایگاه زنان در جامعه و حقوق آنان نسبت به مردان ،به دليل ناآگاهي
از تعاليم اسالم بوده است.
 .579معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش (اداره كل قرآن ،عترت و نماز) .نور باران:
درسنامهی حفظ موضوعی قرآن کریم «پایه نهم» .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت،1394 ،

96ص .پالتویي .شابک 9789643487577 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،حفظ قرآن ،قرآن ،تفسيرها ،ترجمهها 
چکیده:حفظ موضوعي قرآن جایگاه مهمي در انس با قرآن و فراگيري و عمل به معارف انسان ساز قرآن
دارد .كتاب حاضر از مجموعۀ «نورباران» ،در راستاي اجراي طرحي با همين نام ،درپي فرمایش رهبر و به
منظور توسعۀ فرهنگ قرآني تدوین شده است تا در هر پایۀ تحصيلي ،متناسب با اهداف همان پایه ،كاربردي
ترین آیات و موضوعات قرآني ،منطبق با كتاب درسي ،ارائه شوند ؛ به گونه اي كه مخاطب بتواند در ارتباط
با مهم ترین نيازهاي زندگي ،پاسخي درخور از آیات قرآن و معارف الهي بگيرد .در این كتاب ،شاخص هاي
زندگي اسالمي ،هماهنگ با كتاب هاي درسي و سطح علمي مخاطب ،بيان شده اند.
.580حقوقي ،حيدرعلي .درماناختالالتروحیوروانیباقرآنوروایات.سمنان :حبله رود،1394 ،
180ص .وزیري .شابک 9786007644218 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:روانشناسي دین ،رذایل اخالقي 
چکیده:اخيرا بسياري از روانشناسان به این نتيجه رسيدهاند كه ایمان به خدا و اعتقاد به قدرت مافوق
انساني تنها روزنهاي است كه ميتواند از آالم انسان بکاهد .امروزه ناسازگاري و بروز اختالالت رواني بسيار
مشهود است؛ مانند حسد ،تکبر ،حرص ،ربا و  ....در اثر حاضر مفهوم لغوي این اختاللها از دیدگاه بزرگان
دین و آیات و روایات بررسي شده و پيامدهاي دنيوي و اخروي هر یک تشریح و عالج علمي و عملي با
استناد به آیات و روایات ارائه شده است.
.581فرشادي ،مهري .دنیاوآخرتدرمنظرقرآنکریم.كرج :چکامهي باران302 ،1394 ،ص .وزیري.
شابک 9786008026075 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،احادیث 
چکیده:انسان براي رسيدن به سعادت و تکامل باید به بينشي صحيح از مراحل زندگي خویش در جهان
دست یابد .این نوشتار پژوهشي است دربارۀ دو مرحله مهم زندگي انسان؛ یعني جهان فاني و باقي .مؤلف
ضمن تعریف لغوي ،كاربرد قرآني و حدیثي این واژهها را بررسي كرده و سپس به بررسي دنيا و دنياگرایي در
قرآن و نهجالبالغه پرداخته است .دنياطلبي و راه درمان آن را تشریح و پيرامون مرگ و تأثير و اهميت اعتقاد
به زندگي اخروي مباحثي را مطرح كرده است.
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دیدگاههایینودربارهقرآنکریم .شعيب عليخواجه .تهران :احسان،1394 ،

.582درّاز ،محمد عبداهلل.
308ص .رقعي .شابک 9786003491380 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،اعجاز 
چکیده :كتاب حاضر ترجمه كتاب «النبا العظيم» نوشته دكتر محمد عبداهلل درّاز است .در این كتاب،
اعجازهاي بياني ،لغوي و عقلي قرآن كریم بررسي و با ارائه دالیل و برهانهاي مورد قبول ثابت ميشوند،
اعجاز قرآن كریم امکان ندارد مصدري غير از اهلل داشته باشد .نویسنده با بيان دیدگاههاي مخالفان و موافقان
و ایجاد هماهنگي و تناسب ميان آنها ،از كليگویي پرهيز و حق معنا را ادا ميكند و شک را در مخاطب به
یقين تبدیل ميكند.
روشهای تربیتی در قرآن ()2؛

 .583حسينيزاده ،سيدعلي /مشایخي ،شهابالدین .علوم تربيتي:
حکمتآموزی،عفووگذشت،تکریمواحترام،رفقومدارا،احسان.تهران :سمت234 ،1393 ،ص.

وزیري .شابک 9786002980571 :
مخاطب :مربي ،معلم 
کلماتکلیدی:اخالق اسالمي ،رشد شخصيت ،فضایل اخالقي ،قرآن 
چکیده :كتاب حاضر به بررسي روشهاي تربيتي از منظر قرآن اختصاص دارد .در فصلهاي گوناگون،
راهکارها و دستورالعملهاي پرورشي و تربيتي معرفي شده كه بر پایه اصول تربيت اسالمي و دیني تدوین
گردیده است .در شرح هر یک از این روشها ابتدا مفهومشناسي آن بررسي شده و سپس مباني بهكارگيري،
اصول و شيوههاي اجراي آن ،كاركردهاي آموزشي آن و در پایان آسيبشناسي آن تحليل و تشریح گردیده
است.
روشهای حفظ قرآن کریم .قم :مركز نشر هاجر104 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:

 .584حبيبي ،علي.
 9786006817521
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،یادگيري 
چکیده:مسئله حفظ قرآن به عنوان یک سنت و عبادت بزرگ هميشه در ميان مسلمانان بوده و هست.
پيامبر(ص) كه اولين حافظ كل قرآن بودند ،این امر را به مسلمين توصيه ميكردند .با نگاهي به دیدگاه
بزرگان دین اهميت حفظ قرآن ،فواید و آثار آن بازگو شده و عوامل تأثيرگذار مثبت و منفي بر یادگيري
تشریح شده است .نيز شيوههاي حفظ كردن قرآن و پایههاي اصلي آن بيان شده است.
.585بهرامپور ،ابوالفضل .زندگیباقرآن،آنسویهستیقصهچیست؟باروشتفسیرموضوعی
آیات(جلداول).قم :آواي قرآن128 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789642599547 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،اعتقادات مذهبي 
چکیده:در این كتاب گزیدهاي از معارف قرآن كریم ،مشتمل بر مباحث اظهار نظر صحيح ،غيبت و عفت
عمومي ،با طرح نظرگاه مخالفان و موافقان و بيان آیات مرتبط و ترجمه و تفسير آنها بررسي شده است .در
بخشي از كتاب نيز در قالب ارتباط استاد و شاگردي ،آیات و ارتباط آنها با موضوع به مناظره گذاشته
ميشود تا اثبات شود ،این مباحث چقدر با قرآن و نظر اسالم مطابقت دارند.
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.586بهرامپور ،ابوالفضل .زندگیباقرآن،آنسویهستیقصهچیست؟باروشتفسیرموضوعی
آیات(جلددوم).قم :آواي قرآن120 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789642599554 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،عبادت ،اعتقادات مذهبي 
چکیده :در این كتاب ،آیاتي از قرآن كریم در موضوع اثرات بازدارندگي نماز از ارتکاب به گناه و روح عبادت
معرفي و بررسي ميشوند .مناظره مطرح در كتاب ميان استاد و شاگرد نيز هدف از قرائت نماز و قرآن را
كاربست محتواي آن و باال بردن معرفت انساني ميداند و به اثبات آن ميپردازد.
.587بهرامپور ،ابوالفضل .زندگیباقرآن،آنسویهستیقصهچیست؟باروشتفسیرموضوعی
آیات(جلدسوم).قم :آواي قرآن110 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789642599561 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ترجمه ،تفسير قرآن ،عبادت ،روشهاي رواندرمانگري 
چکیده:این كتاب دربردارندۀ آیاتي از قرآن كریم است كه با ترجمۀ مفهومي آنها ،اطالعاتي دربارۀ تکرار
گناه و تکرار شکستن توبه ،آرامش روان و ذكر و عبادت به مخاطبان ارائه ميكند .تمرینهاي اجرایي مطرح
در كتاب نيز سبب ميشود تا مخاطبان بتواند راهکارهاي قرآني را در حل مسائل و مشکالت دنيوي بهكار
بگيرند و ناآراميهاي روحي را درمان كنند.
زنگطاها(آموزههایسورهطه/ویژهجوانان).قم :مؤسسه بوستان

.588هدایتي فخر داوود ،ابوالفضل.
كتاب120 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789640916612 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،آموزش اخالق 
چکیده :در این اثر آموزههاي تربيتي و معرفتي در قالب گفتوگوي معلم با شاگردان آمده است .معلم
ميكوشد با بهرهگيري از پژوهش دیني خود ،آنچه را از سوره «طاها» به دست آورده است به دانشآموزان
انتقال دهد ،ذهن آنان را به تکاپو وا دارد و با قرآن كریم مأنوس سازد.
.589عارفي ،داود .سبکزندگیقرآنیراهیبهسوی خوشبختی .قم :جامعۀ القرآن الکریم،1394 ،
104ص .رقعي .شابک 9786005508994 :
مخاطب :مربي ،والدین ،دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،اسالم ،مسلمانان ،ایمان 
چکیده:قرآن كتاب هدایت و بيان حقایق عالم هستي است .در این نوشتار ،با تأملي در قرآن مجيد ،كلمات
در دستورات مستقيم خداوند به تفکيک سورههاي قرآن براي هدایت انسانها معرفي و درباره هر یک به
تفصيل توضيح داده ميشود .ترسيم چهره مؤمن حقيقي با بيان ویژگيهاي او هدف اصلي این كتاب است.
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 .590علم الهدي ،سيداحمد .سیاست در قرآن ()2؛ تفسیر آیات سیاسی قرآن .تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمي384 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9789644763496 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اسالم ،كتابهاي آسماني ،حکومت دیني 
چکیده:این كتاب به تحقيق و كاوش در اندیشه سياسي اسالم از منظر قرآن ميپردازد .در این بررسي
كارویژهها یا وظایف دولت در دو بخش كارویژههاي عام و كارویژههاي خاص و نيز رابطه دولت و مردم و
نقش مردم در تصميم گيريهاي سياسي مورد بحث قرار گرفته است .همچنين در این مطالعه آمده است كه
مردم در حکومت صاحب نقش هستند.
.591داداشنژاد ،منصور .سیرهنویسانوقرآن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه326 ،1393 ،ص .وزیري.
شابک 9786002980380 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سيرهنویسي ،تاریخنگاري اسالمي 
چکیده:قرآن و سيره نبوي دو عنصر تأثيرگذار در زندگي و بالندگي جوامع اسالمي هستند .از این رو در
این اثر با مراجعه به منابع كهن و جدید سيرهنویسي و بررسي نگاشتههاي دوازده تن از سيرهنویسان روند
مراجعه به قرآن در مطالعات مربوط به سيرهنویسي بررسي شده است و سير تطور آن و گسترش مراجعه به
قرآن توسط سيرهنویسان از لحاظ كميت و كيفيت نشان داده شده است.
.592خردمندي ،عليرضا .شگفتیهایعلمیوزبانریاضیقرآن..بابل :اكسير قلم174 ،1393 ،ص.
وزیري .شابک 9786007603000 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،علوم قرآني ،اعجاز 
چکیده:این كتاب سعي دارد تا با بيان معجزات علمي مطرح در قرآن كریم و نيز بيان پارهاي از نظمهاي
موجود در این كتاب ،ضرورت مراجعه به قرآن و بهرهگيري از آن را یادآوري كند و نشان دهد كه این كتاب
به زمان و مکان خاص محدود نيست .در این مطالعه اثبات ميشود كه قرآن بيتردید كالم انسان نيست و
كالم خداوند قادر است.
شگفتیهایآفرینشدرقرآن..تهران :اردیبهشت236 ،1394 ،ص .وزیري.

.593نعمتاللهي ،همایون.
شابک 9789641712121 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،نهم ،دهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،اعجاز ،تفسير قرآن 
چکیده:این نوشتار به صورت مدون و شفاف پيشبينيهاي علمي و معجزات آیات الهي را از منظر علوم
جدید مورد كنکاش قرار ميدهد تا مخاطبان را به این نتيجه برساند كه یافتههاي علمي امروز بشریت
منطبق بر آیات وحي است .شایان ذكر است كتاب به صورتي فهرستوار و الفبایي عناوین مهم علمي را
بررسي كرده است.
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نامهتنزیلیسورههایقرآنکریم .قم :تمهيد504 ،1394 ،ص.


شناخت
.594بهجتپور ،عبدالکریم.
وزیري .شابک 9786005079357 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،علوم قرآني ،تفسير قرآن 
چکیده:این اثر در رویکردي تنزیلي ،گزارشي از  114سوره قرآن كریم شامل نام ،مناسبت نامگذاري ،كلي
و مدني بدون سوره ،رتبه نزولي ،رتبه مصحفي ،تعداد آیات ،مقصود و محتواي سوره ،ارتباط سوره با سوره
پيش از خود در ترتيب نزول ،فضيلت و شأن نزول ميآورد .كتاب كوشيده است با تأمل در این موضوعات،
راه شناخت و فهم معارف قرآن و علوم تفسيري آسانتر شود.
.595احمدي نورآبادي ،مهدي .عرضهحدیثبرقرآن.قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث312 ،1393 ،ص.
وزیري .شابک 9789644937453 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،احادیث 
چکیده :حدیث ،برخالف قرآن ،جعل ناشدني و تحریفناپذیر نيست .از اینرو عالمان مسلمان به منظور
صيانت از اعتبار احادیث نبوي و ائمه معصومين(ع) ،به شناسایي احادیث ساختگي و پاالیش احادیث
پرداختند .یکي از قواعد این كار در دو ساحت «اسناد» و «محتوا» ،قرآن است .در این پژوهش چارچوب
نظري عرضه حدیث بر قرآن در گستره دو حوزه شيعه و اهل سنت با رویکرد تاریخي و در زمينههاي مختلف
و گستره دانشهاي اسالمي ،تبيين ميشود.
.596صدیق ،حسين .علومقرآن(مقدماتی) .قم :مركز بينالمللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)،1393 ،
216ص .وزیري .شابک 9789641958710 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،دانشمندان ،تفسير قرآن 
چکیده:مباحث علوم قرآني یکي از جنبههاي مهم در فهم كتاب الهي است .در این كتاب آموزشي 10
موضوع مهم علوم قرآني با استناد به چکيده نظرات دانشمندان متقدم و معاصر بررسي ميشود .در پایان هر
فصل از كتاب سؤاالتي مطرح شدهاند تا مطالب در ذهن دانشپژوهان تثبيت شوند.
 .597یوسفي غروي ،محمدهادي .علوم قرآنی .قم :دفتر نشر معارف232 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789645318145
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،ارزشهاي اخالقي ،جهانبيني 
چکیده:رسيدن به جهانبيني كامل و به كار بستن اصول عملي و قوانين اخالقي هدف انسانيت است و
قرآن مجيد تشریح كامل این مقصود را برعهده دارد .در این كتاب ،موضوعات تاریخچه علوم قرآني با طرح و
بررسي ویژگيهاي قرآن ،پيدایش و سير تفسير الفاظ قرآن و روش مفسران در تفسير و ناسخ و منسوخ بودن
قرآن بررسي شدهاند.
.598نادري ،ناصر .فرهنگتصویریقرآن(الفوب) .تهران :پيدایش48 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643493103
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:قرآن ،ترجمههاي قرآن ،واژهنامهها ،ادبيات كودكان 
چکیده:فرهنگنامهها كتابهاي مرجع و بهترین منابع براي افزودن بر سواد واژگاني به شمار ميروند .در
این كتاب كلمههاي قرآن كه با دو حرف الف و ب آغاز ميشوند با تصاویر رنگي به كودكان آموزش داده شده
است .در كنار جمله عربي هر آیه ،دو ترجمه به زبانهاي فارسي و انگليسي نيز ارائه شده است.
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 .599نادري ،ناصر .فرهنگ تصویری قرآن (پ تا چ) .تهران :پيدایش48 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643495923
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:قرآن ،واژهنامهها ،ادبيات كودكان ،ترجمههاي قرآن 
چکیده:این كتاب از مجموعهاي  6جلدي است كه با هدف آموزش مفاهيم و واژگان قرآني براي كودكان
تدوین شده است .براي هر واژه عالوه بر شکل آن ،یک آیه از قرآن كریم همراه با معني و ترجمه انگليسي
درج شده است .این جلد به حروف پ تا چ اختصاص دارد.
 .600نادري ،ناصر .فرهنگ تصویری قرآن (ح تا ر) .تهران :پيدایش48 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643495930
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:ترجمههاي قرآن ،قرآن ،واژهنامهها ،ادبيات كودكان 
چکیده:زمينههاي شناخت قرآن و انس گرفتن با مفاهيم آن بهتر است از زمان كودكي براي نونهاالن فراهم
گردد .این اثر واژهنامهاي تصویري از لغات قرآن است كه همراه با متن عربي آیه و ترجمه فارسي و انگليسي
آن تدوین شده است .براي شناخت معناي لغات از تصاویر رنگي بهره گرفته شده است.
 .601نادري ،ناصر .فرهنگ تصویری قرآن (ز تا ط) .تهران :پيدایش64 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643492359
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:قرآن ،ترجمههاي قرآن ،ادبيات كودكان ،واژهنامهها 
چکیده:شناخت واژهها و آیات قرآن اگر همراه با تصاویر كودكانه باشد در ذهن نوآموزان ماندگارتر خواهد
بود .در این كتاب آیههایي از قرآن همراه با معني واژهها و تصویر آنها به نونهاالن آموزش داده شده است.
عالوه بر متن عربي آیه ،ترجمه فارسي و انگليسي آن نيز در كتاب آمده است.
 .602نادري ،ناصر .فرهنگ تصویری قرآن (ع تا ل) .تهران :پيدایش64 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643499372
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:قرآن ،ترجمههاي قرآن ،واژهنامهها ،ادبيات كودكان 
چکیده:واژهنامهها اصليترین ابزار براي باالبردن معلومات زباني و شناخت زبان دوم محسوب ميشوند .در
این كتاب كلمههاي قرآن با ذكر آیهاي مرتبط كه نشاندهنده مفهوم آن لغت است همراه با شکل به كودكان
آموزش داده شده است .عالوه بر متن آیه ،ترجمه فارسي و انگليسي آن نيز درج شده است.
 .603نادري ،ناصر .فرهنگ تصویری قرآن (م تا ه) .تهران :پيدایش64 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9789643498108
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:قرآن ،ترجمههاي قرآن ،واژهنامهها ،ادبيات كودكان 
چکیده:آشنایي با واژهها و فرهنگ قرآني از سالهاي كودكي ميتواند در رشد معنوي كودكان موثرتر باشد.
نگارنده در این كتاب ميكوشد كودكان را از راه تصویر با مفاهيم و معاني كلمهها و آیههاي قرآن آشنا كند.
همچنين نونهاالن برگردان واژگان و آیات انتخابي را به دو زبان فارسي و انگليسي ميآموزند.
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 .604مهدوي ،حميد .فرهنگ مبین؛ شرح و بررسی واژگان قرآن کریم .تهران :احسان،1393 ،
704ص .وزیري .شابک 9789643569693 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:قرآن ،ترجمههاي قرآن 
چکیده:بخش عمدهاي از درک گفتار و نوشتار هر زبان در گرو فهميدن وجوه گوناگون كاربرد واژگان و
تركيبات آن است .زبان عربي و به ویژه زبان قرآن كریم سرشار از كلمات چندمعنایي با مفاهيم متعدد است
و اگر واژگان در بستر مناسب خود قرار داده و معني نشوند ،درک حقيقي متن نيز محقق نميگردد .در این
اثر ،با نگاهي تحليلي به الفاظ ،واژههاي قرآني بر اساس ریشه واژه درج شدهاند ،معني اصلي و دیگر معاني،
وجه تسميه ،دخيل یا معرببودن واژهها و آیات شاهد و ترجمه آنها ذیل هر كلمه ذكر شده است.
فرهنگنامه علوم قرآنی .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي،1394 ،

 .605جمعي از محققان.
1028ص .رحلي .شابک 9786001952227 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:علوم قرآني ،دایرۀالمعارفها 
چکیده:این اثر مبتني بر منطق نظامیافته اصطالحنامه علوم اسالمي است كه كاربران را به معاني و اسناد
شکلگيري اصطالحات راهبري ميكند و ميتواند به مثابه منبعي معتبر مورد استفاده اهل تحقيق در علوم
قرآني قرار بگيرد .این فرهنگنامه از بررسي بيش از چهارصد منبع و مدرک فراهم آمده است و داراي 4842
اصطالح اصلي و ارجاعي است.
قرآنرادرستبخوانیم؛ سبکیمتنمحوروآساندرآموزشروخوانیو

.606نطري ،عبد الرضا.
روانخوانیقرآنکریم.قم :سه نقطه128 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9786006917023 :

مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده:گام نخست براي دستيابي به حقایق زیباي قرآن كریم آشنایي با متن آن است .آموزش روانخواني
قرآن نيازمند قالبي صحيح و كاربردي است .در این كتاب تمرینهایي متنمحور به منظور آموزش قواعد
روخواني قرآن با توجه به رسمالخط عثمان طه ارائه شده است .آوردن نمونههاي فارسي براي یادگيري سبب
ميشود ،قرآنآموز از دارایيهاي علمي خود نيز استفاده كند و درک بهتري از مطالب داشته باشد.
 .. .607قرآن کریم .سيد علي موسوي گرمارودي .تهران :قدیاني744 ،1394 ،ص .جيبي .شابک:
 9786002516183
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
کلماتکلیدی:ترجمههاي قرآن ،كتابهاي آسماني ،اسالم 
چکیده:قرآن كتاب آسماني مسلمانان و سند هویت و شناخت دین اسالم است .این كتاب حاوي متن قرآن
به زبان عربي و ترجمه فارسي آن است .در پایان متن اصلي ،مؤخرهاي شامل دعاي ختم قرآن ،نشانههاي
وقف و فهرست الفبایي و نيز پيگفتارهایي از قرآنپژوهان درباره ترجمه حاضر درج شده است.
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.608داعينژاد ،سيدمحمدعلي .قرآنوخردورزی .تهران :كانون اندیشه جوان208 ،1394 ،ص .رقعي.
شابک 9786001591914 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:معرفت شناسي ،شناخت ،علوم قرآني ،عقلگرایي 
چکیده:وحي و عقل مهمترین منابع شناخت آدمي هستند كه ميزان اعتبار ،جایگاه و نسبت هر یک با هم
از دیرباز مورد پرسش اذهان كنکاشگر بوده است .این نوشتار در عين حال كه به عقل و معارف بشري براي
یررسي نسبت عقل و دین توجه ميكند ،كوشيده است با محوریت قرآن و كلمات معصومان به كشف رابطه
وحي و عقل ،تعيين جایگاه عقل در دینشناسي ،كارآمديها ،موانع و عوامل شکوفایي عقل بپردازد.
 .609بابائي ،علياكبر .قواعد تفسیر قرآن .تهران :سمت /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه340 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786002980731 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،علوم قرآني 
چکیده:در این كتاب به معرفي و شرح قواعد تفسيري قرآن كریم پرداخته شده است .در این راستا ،با بيان
استداللها و مثالهاي مختلف ،اثر برخي از قاعدهها به خوبي روشن ميشود و تقدمها و تأخرهاي ساختاري
در تفسير توضيح داده ميشود .همچنين در آغاز هر فصل اهداف آموزشي و در پایان آن چکيده فصل،
پرسشهایي براي خودآزمایي و مسائلي متناسب با مطالب آن فصلها براي پژوهش پيشنهاد شده است.
.610لکزایي ،عليرضا .گروه آموزشي پدیده :کتابکارآموزشقرآنپایهنهم..قم :بخشایش،1394 ،
92ص .وزیري .شابک 9789641822790 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:آموزش قرآن ،راهنماي آموزشي ،آزمونها 
چکیده:غرض اصلي از نزول قرآن ،هدایت انسانها بسوي كمال و سعادت واقعي آنان است و این مهم تنها
با عمل به دستورات قرآن محقق ميگردد و عمل به قرآن ميسر نيست مگر با تالوت و فهم آنچه قرآن
درصدد بيان آن است .هدف از نگارش اثر حاضر ،تعميق یادگيري معاني لغات قرآني و افزایش مهارت
فراگيران در ترجمه آیات و عبارات قرآني با استفاده از تمرینات متنوع است .عالوه بر آن ،مخاطبان را با
شيوههاي مختلف ارزشيابيهاي كتبي و سواالت آشنا ميسازد.
تحریفناپذیریقرآن .تهران :بهنشر296 ،1393 ،ص .رقعي .شابک:

کتابشناسی

.611مولوي ،محمد.
 9789640220900
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،تفسير قرآن ،پژوهش 
چکیده«:تحریف» نوعي دگرگوني و انحراف در متن است كه به شکل معنوي و لفظي انجام ميشود .در این
نوشتار با رجوع به قرآن و روایات ،دالیل تحریفناپذیر بودن قرآن بررسي ميشود .در بخش دیگر ،كتاب به
معرفي كتابها ،پایاننامهها و مقالههاي نوشته شده درباره تحریفناپذیري قرآن به صورت الفبایي ميپردازد
و مهمترین ویژگيهاي آنها را بيان ميكند تا خوانندگان به مزایا و معایب كتابها پي ببرند.
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.612نباتي ،رضا .گنجینهنور:2حفظ313حدیثنورانیدرهفتسطح.تهران :نداي آسماني،1394 ،
80ص .وزیري .شابک 9786009165957 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:اسالم ،امامان ،احادیث 
چکیده 313:حدیث از ائمه معصومين(ع) در این كتاب جمعآوري شده و موضوعاتي مانند نماز ،انس با
قرآن ،علمآموزي ،ظلمستيزي و مسائل اخالقي و اجتماعي در هفت سطح به تفکيک پایههاي درسي دوره
ابتدایي و منطبق با رسمالخط آسان و به شيوه عالمتگذاري تنظيم و ارائه ميشود .هدف این است كه زمينه
مناسبي براي آموزش مهارت تفکر در كودكان به وجود آید.
.613فائز ،قاسم /اميني ،مریم .مرجعضمیردرقرآنکریمونقشآندرتفسیر..تهران :دانشگاه امام
صادق عليه السالم288 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786002144072 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:كتابهاي آسماني ،علوم قرآني ،زبانها 
چکیده :یکي از مسائل مهم تفسير قرآن ،تشخيص مرجع ضمایر آن است .در تعيين مرجع بسياري از
ضمایر قرآن بين مفسران اختالف وجود دارد .از اینرو ،این كتاب درصدد است آیاتي را كه مفسران در
تعيين مرجع آنها اختالف دارند ،مشخص كرده و به بررسي آنها بپردازد و راهکارهایي را پيش راه آیندگان
قرار دهد.
 .614فعالي ،محمد تقي .معرفت شناسی در قرآن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه508 ،1394 ،ص.
وزیري .شابک 9786002981127 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:فلسفه اسالمي ،احادیث ،علوم قرآني 
چکیده:در قرآن واژههایي براي ذهنشناسي و معرفتشناسي انسان عرضه شدهاند .این كتاب درصدد است
مسائل معرفتي را از درون آیات كشف كند و دیدگاه قرآن را نسبت به آنها به دست آورد .بر پایه آیات قرآن
طبيعت ،وحي آسماني و فطرت انسان از منابع معرفت هستند .مجموع دستاوردهاي این پژوهش نشان
ميدهد كه نظام معرفتشناسي از منظر قرآن با نظام معرفتشناسي غربي به طور كامل متفاوت است و
قرآن در تکتک مسائل معرفتي دیدگاه ویژهاي دارد.
.615حسيني حائري ،سيد كاظم .مفاهیمتربیتیدرقصهحضرتیوسفعلیهالسالم .سيد مهدي
نوري كيذقاني ،مدینه قشالقي .قم :دفتر نشر معارف80 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789645318848 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سخنوري ،قصص قرآن ،پيامبران 
چکیده:كتاب حاضر شامل سخنرانيهاي تربيتي انتخاب شده از قصه حضرت یوسف(ع) ،با استناد به قرآن
كریم ،به بيان آیتاهلل سيدكاظم حسيني حائري است .در این بررسي زمينه مناسب براي ایجاد اصل
همزیستي مسالمتآميز و انتخاب موانع مشترک در برابر مسائل سرنوشتساز ترسيم شده است.
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.616نعمتيپيرعلي ،دلآرا /هوشنگي ،ليال .مقایسهقرآنوعهدین.تهران :سمت292 ،1394 ،ص .وزیري.
شابک 9786000201548 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تاریخ ادیان ،كتابهاي آسماني ،علوم قرآني 
چکیده:در این كتاب ابتدا از منظر تاریخ ادیان زمينه شکلگيري و تدوین كتاب «مقدس عبري» توضيح
داده شده و تفاوتهاي این كتاب با كتاب «عهد جدید» بيان شده است .در ادامه ،از نگاه قرآني و
دینشناختي مهمترین مباحث مرتبط با شناخت قرآن كریم مطرح و با مباحث كتاب عهدین مقایسه شده
است.
 .617محمدخاني ،زینب .نقش علم و ایمان در خودسازی از دیدگاه قرآن .قم :مؤسسه آموزشي و
پژوهشي امام خميني (ره)360 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9789644118593 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:اخالق اسالمي ،تعليم و تربيت ،تفسير قرآن 
چکیده:خودسازي یعني ساختن وجود آدمي .كتاب پيشرو ،پژوهشي است در قلمرو اخالق اسالمي كه
هدف آن بررسي نقش علم و ایمان در اراده انسان براي انجام عمل اختياري و تبيين جایگاه مؤثر و
نقشمحوري گرایشها در تربيت دیني است .در این بررسي ،ایمان شرط اساسي براي ورود به اعمال صالح
معرفي و ميزان اثرگذاري محيط بر عمل انسان تحليل شده است.
.618عليپور دهاقاني ،فاطمه /شوقي اله كوهي ،عاطفه .نکاتروانشناسیبرگرفتهشدهازآیاتقرآن.
اصفهان :دارخوین62 ،1393 ،ص .وزیري .شابک 9786007300428 :
مخاطب :معلم ،سایر كارشناسان 
کلماتکلیدی:تعليم و تربيت ،تفسير قرآن ،روانشناسي دین 
چکیده:نویسنده در این كتاب با طرح موضوعات رفتاري در روانشناسي و بيان آیات قرآني مربوط به آن
موضوعات كه حدود  700آیه هستند ،درصدد است موضوع انسان و تربيت را با رهجویي از آیات قرآن مجيد
كه همه قطعي و یقيني هستند ،واكاوي و راهکارهاي روانشناسانه قرآني را در راستاي ایجاد رفتار درست
انساني تدوین كند.
.619بهجتپور ،عبدالکریم .همگامباوحی؛تفسیرتنزیلی(بهترتیبنزول)ج .5قم :تمهيد،1394 ،
640ص .وزیري .شابک 9786005079425 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:تفسير قرآن ،ارزشهاي اخالقي ،تعليم و تربيت 
چکیده:در این كتاب ،تفسير تنزیلي چهار سوره از سورههاي قرآن كریم ــ یونس ،هود ،یوسف و حجر ــ
ارائه ميشود .در بررسي این سورهها ،عالوهبر بيان محتواي كلي سوره و فضایل آن ،مباحث تربيتي و اخالقي
مطرح در آنها تشریح و نکتههاي روانشناختي آن سوره بيان شده است.

کتابنامهمتوسطهاولشماره /17فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول


161
 .620ایگلدن ،گان  /ایگلدن ،هال .این کتاب برای پسران خطرناک است .سروش قرایي ،سما قرایي.
تهران :گيسا180 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786009229574 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:اطالعات ،سرگرميها ،نوجوانان 
چکیده:نویسندگان این كتاب با نگاهي به دوران گذشته تالش دارند تا یک بار دیگر حس و حال عصر
روزهاي تعطيل و تابستانهاي بلند را در مخاطبان زنده كنند .آنها نهتنها به آموزش ساختن برخي از
وسایل بازي در آن دوران ميپردازند ،بلکه اطالعات مرتبط را نيز ارائه ميكنند .در این مقال از نبردهاي
مشهور تاریخ تا چرخه زندگي دایناسورها و حشرات سخن به ميان آمده است.
.621مفيدينسب ،سعيده .بسته آموزشي رایانه به كودكان :نرمافزارارائهمطلب.2013یزد :روشنگران راه
فردا48 ،1394 ،ص .خشتي .شابک 9786009463794 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،كودک و نوجوان ،نرمافزار رایانهاي 
چکیده:نویسنده به زباني ساده و به صورت گام به گام ،اصول كار با نرمافزار ارائه مطلب  ،2013با طرح
تمرینهاي مناسب و شرح جزئيات آموزش داده است.مطالعه این كتاب به دانشآموزان  10تا  13سال
پيشنهاد ميشود .همچنين این مطالب ،دانشآموزان را براي شركت در آزمونهاي تئوري و عملي آماده
ميكند.
نرمافزار فلش .یزد :روشنگران راه فردا60 ،1394 ،ص .خشتي .شابک:
 .622مفيدينسب ،سعيده .
 9786007789100
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:راهنماي آموزشي ،كودكان ،نرمافزار رایانهاي 
چکیده:كتاب با رویکردي گام به گام و با استفاده از تمرینهاي ساده و قابل فهم و در چارچوب تحقيق و
جدول به معرفي نرمافزار فلش و كاربردهاي آن در حوزه كامپيوتر پرداخته است .این نرمافزار براي توليد
انيميشن در اینترنت و صفحات وب كاربرد زیادي دارد كه در این اثر به آن توجه شده است.

بچهها .ندا آشتياني .تهران:
دانستنیهای  

 .623دوالبدویره ،كاميال /چمبرز ،كاترین /اكسليد ،كریس.
قدیاني520 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786002511881 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:خودآموزها ،دایرۀالمعارفها ،نيازهاي اطالعاتي 
چکیده:دانشنامهها بهترین منابع براي دستيابي به اطالعات جامع و علمي حول موضوعات متنوع اند .در
این كتاب دادههاي علمي درباره موضوعات مختلف زیستي و محيطي كه معموالً حس كنجکاوي كودكان را
برميانگيزد ،درج شده است .در ابتداي هر موضوع یک پرسش مطرح شده و در ادامه ،جوابهاي علمي
همراه با تصاویر ارائه شده است.

کتابنامهمتوسطهاولشماره /17فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول


162

دایرةالمعارفتاریخجهان .مجتبي مقصودي ،الهه علوي،

.624بينگهام ،جين /چندلر ،فيونا /تاپلين ،سام.
مسعود جوادیان .تهران :محراب قلم408 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786001035357 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:آثار تاریخي ،تاریخ باستان ،دایرۀالمعارفها 
چکیده:این فرهنگنامه شامل اطالعاتي درباره وقایع تاریخي از دوران پيش از تاریخ تا عصر حاضر است ،با
بيش از صدها نقشه ،نمودار و تصاویر ي از رخدادهاي تاریخي .ضمن آنکه جدول زماني  12هزارساله نيز در
كتاب درج شده است.
 .625شوراي كتاب كودک .فرهنگنامه كودكان و نوجوانان :فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد .15
تهران :شركت تهيه و نشر فرهنگنامه كودكان و نوجوانان360 ،1393 ،ص .رحلي .شابک:
 9789646356153
مخاطب :مربي ،والدین ،معلم ،مدیر ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،اطالعات ،راهنماي آموزشي 
چکیده:این فرهنگنامه حاوي  223مقاله 660 ،تصویر 19 ،نقشه و  36جدول با تکيه بر دو حرف «د» و
«ز» است و اطالعاتي درباره موضوعاتي مانند راهآهن ،رنسانس ،ریاضيات ،زلزله و سلسله زندیه را در بر
ميگيرد .نکته جالب توجه این است كه بيش از  50درصد از مطالب درباره ایران است .هدف از تدوین این
كتاب تقویت غناي فرهنگي نسل نوجوان است.
فرهنگنامهنجوم

.626امين تفرشي ،بابک /بهي ،خاطره /رضایي ،محمدرضا /كوكرم ،كاظم /ناظمي ،پوریا.
وفضا.تهران :طالیي288 ،1393 ،ص .خشتي .شابک 9786006229386 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،نجوم ،كودک و نوجوان 
چکیده:كتاب درباره مباني دانش ستارهشناسي ،رصد آسمان شب و علم فضانوردي است و حاوي آخرین
دستاوردهاي علمي از سيارهها و كاوشگران فضاست .معرفي برخي از ستارهشناسان ایراني در این اثر موجب
شده است تا بين علم ستارهشناسي و جامعه ایراني ارتباط برقرار شود .تصاویر كتاب به وسيله تلسکوپ
فضایي «هابل» گرفته شده است.
 .627گارب،سوزان .مشاغل مرگبار .مجيد عميق .تهران :محراب قلم32 ،1394 ،ص .خشتي .شابک:
 9786001038433
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:نوجوانان ،آسيبهاي اجتماعي ،مشاغل آزاد 
چکیده:این كتاب ،خطرناکترین مشاغل طول تاریخ را معرفي ميكند .ساخت اهرام در مصر باستان ،كار
در معدن ،خنثي كنندگان بمب ،كارگران و تعميركاران دكلها ،ماهيگيران تجاري و  ...از شغلهاي
خطرناكي است كه در كتاب به آنها اشاره شده است .ضمن آنکه تقویم این مشاغل نيز در كتاب آمده است.

کتابنامهمتوسطهاولشماره /17فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول


163

نامهیریاضیمن.
نخستینواژه 

.628راجرز ،كریستين /الرج ،ثوري .كتاب مرجع كودک و نوجوان :7
عزیزه رحماني .تهران :قدیاني136 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786002514455 :
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،خودآموزها ،حساب ،هندسه 
چکیده:ریاضيات مطالعۀ عددها ،مقادیر و شکلهاست .در این دانشنامه ،در پنج بخش اصلي مباحث مرتبط
به اندازهگيري و نظریۀ اعداد و حجمهاي هندسي معرفي و شرح داده شده است .در هر فصل توضيحات
كليدي همراه با مثال با زباني ساده و بهطور مختصر درج گردیده است.
برنامهریزی

واژهنامه مطالعات 

 .629مظاهري،حسن /عظيميوحيد،معصومه /بياضيانسركندي ،فاطمه.
درسی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان،1394 ،
444ص .وزیري .شابک 9789640808931 :
مخاطب :معلم ،سایر كارشناسان 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،واژهنامهها ،راهنماي آموزشي 
چکیده :واژهنامه دوزبانه( انگليسي_ فارسي ،فارسي_ انگليسي) پيش روي شما ،بروندادي از ترجمه
واژههاي تخصصي و نيمهتخصصي در حوزه مطالعات برنامهریزي درسي است .این واژهها از كتابها و تعدادي
پایاننامه برگزیده شده و ترجمه آنها به انگليسي در پانویس هر صفحه ارائه شده است .مشخصات كتاب
شناختي منابع واژگان ،بههمراه كد بازیابي و مترجم یا مترجمان هر واژه در پایان آورده شده است .همچنين
یک لوح فشرده هوشمند به كتاب ضميمه شده است.
 .630گانري ،آنيتا /هيبرت ،آدام /ماالم ،جان 1001 .پرسش و پاسخ علمی برای کودکان .امير صالحي
طالقاني .تهران :قدیاني528 ،1394 ،ص .خشتي .شابک 9786002511898 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:نيازهاي اطالعاتي ،محيط زیست ،خودآموزها 
چکیده:كودكان در سالهاي رشد ممکن است سوالهاي متعددي بپرسند تا حس كنجکاوي خود را درباره
پدیدهها اقناع كنند .اثري كه پيش رو دارید ،دربردارنده مجموعه پرسشهایي علمي همراه با پاسخ است كه
بر اطالعات عمومي كودكان ميافزاید .درباره هر موضوع شرحي بسيار مختصر همراه با تصویر در كتاب درج
شده است.

.631گارب،سوزان .آسمانخطرآفرین .مجيد عميق .تهران :محراب قلم32 ،1394 ،ص .خشتي .شابک:
 9786001038419
مخاطب :معلم پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:نوجوانان ،تاریخ طبيعي 
چکیده:مرگبارترین و مصيبتبارترین شرایط جوي در تاریخ ،مانند توفان تگرگ در سال  1360ميالدي در
فرانسه ،توفان دریایي سال  1780در جزایر مارتينيک ،توفان شدید گرد و غبار در دهه  1930در ایالت
متحده آمریکا و  ...در این اثر آمده است .تصاویر كتاب مبين رویدادهاي معرفيشده است.
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.632رحيمي ریسه ،احمد .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :آقابزرگتهرانی.تهران :مؤسسه خانه كتاب،
48 ،1394ص .پالتویي .شابک 9786002222022 :
مخاطب :معلم ،كتابدار 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،تاریخ معاصر ایران ،هنر و فرهنگ 
چکیده:این كتاب به معرفي و شرح زندگي آیتاهلل محمد محسن تهراني مشهور به «آقا بزرگ تهراني»،
بزرگترین كتابشناس جهان تشيع در سده اخير اختصاص دارد .دوران زندگي خالق آثاري مانند « طبقات
اعالم الشيعه» بهعنوان مبّلغ دین ،كتابشناس ،مترجم و كارشناس فقه و اصول فقه در این مجلد بررسي
شده است.
.633جغام ،حسن احمد .درسهایي از زندگي بزرگان براي كودكان و نوجوانان :آنتوانالوازیه(کاشف
اکسیژن) .یوسف آموزگار .تهران :مهرآموز24 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786006434247 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،علم مواد 
چکیده :آنتوان لوران الوازیه یکي از ستارگان و نوابغ دنياي علم و دانش است كه موهبت و استعداد
خدادادي خود را براي شناخت و نفوذ به اعماق اشيا و حل معماهاي طبيعت بهكار گرفت .در این كتاب شرح
مختصري از زندگي این دانشمند و دستاوردهاي علمي وي در حوزه علم شيمي معرفي و تشریح شده است.
.634سعدوندیان ،سيروس .مشاهير نشر كتاب ایران :ابراهیمرمضانی.تهران :مؤسسه خانه كتاب،1394 ،
48ص .پالتویي .شابک 9786002222787 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر 
چکیده :این كتاب به بازخواني دوران زندگي حرفهاي ابراهيم رمضاني ،مؤسس «انتشارات ابنسينا»
اختصاص دارد .انتشارات ابنسينا كه همکاري دیرپایي را با «انتشارات فرانکلين» داشته است ،در سالهاي
طوالني فعاليت خود قریب به  1200عنوان كتاب منتشر كرده است كه فهرست موضوعي گزیدهاي از
مهمترین آنها را در این كتاب مطالعه خواهيد كرد.
.635كاشي ،اسماعيل .ازصفرتا100مطالعاتاجتماعیهشتم.تهران :الهوت200 ،1394 ،ص .رحلي.
شابک 9786005188950 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،اجتماعي ،آزمونها 
چکیده :كتاب حاضر مطابق با رویکرد جدید كتاب «مطالعات اجتماعي كه سه حيطه جغرافيا ،تاریخ و
اجتماعي را در برميگيرد ،پس از ارائه خالصه درسها ،نمونه سؤاالت امتحاني را آورده است .سپس با طرح
سؤاالت چهارگزینهاي دانشآموزان را براي شركت در انواع آزمون آماده ميكند .تالش شده است سؤاالت به
گونهاي طراحي شوند كه استعدادهاي دانشآموزان در زمينههاي گوناگون شکوفا شود.
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.636كاشي ،اسماعيل .ازصفرتا 100مطالعاتاجتماعیهفتم .تهران :الهوت148 ،1394 ،ص .رحلي.
شابک 9786005188943 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،علوم اجتماعي ،آزمونها 
چکیده:این كتاب مشتمل بر خالصه درسهاي كتاب مطالعات اجتماعي است كه سه حوزه تاریخ (فرهنگ
و هویت) ،جغرافيا (فضا ،مکان و زمان) و اجتماعي (نظام اجتماعي و فعاليتهاي اقتصادي) را پوشش
ميدهد .در این كتاب نمونه سؤالهاي امتحاني به دو صورت تستي و تشریحي ارائه شدهاند تا یادگيري
مباحث بهتر و آسانتر شود.
 .637چوبينه ،مهدي /اميرينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان خوزستان .تهران :محراب قلم،
32 ،1394ص .رحلي .شابک 9786001038396 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،جغرافياي طبيعي ،ایران شناسي 
چکیده:خوزستان با مساحت  64هزار كيلومتر مربع 14 ،درصد از مساحت كل كشور را تشکيل ميدهد و و
سيعترین استان در نيمه غربي ایران است .در این استان  27شهرستان وجود دارد و یکي از باستانيترین و
تمدنخيزترین قسمتهاي جهان به شمار ميرود .این كتاب در قالب  18پرسش به كنجکاوي روزمره
كودكان درباره این استان پاسخ ميدهد.
اطلسپایهستارهشناسی .زینب عدالتجو .تهران :تيمورزاده /طبيب102 ،1394 ،ص.

.638توال ،خوسه.
رحلي .شابک 9786002382023 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:نجوم ،راهنماي آموزشي ،نوجوانان 
چکیده:این كتاب به عالقهمندان مطالعه فرصت ميدهد ،با كيهان ،منشأ آن و تحوالتش ،خصوصيات اجرام
آسماني گوناگون ،اسرار و قوانين به ظاهر ثابت و رویدادهاي غير منتظره بيپایان آشنا شوند .تصویرها كه
اجزاي اصلي كتاب محسوب ميشوند ،با توضيحاتي كوتاه و نکتههایي كه فهم نظریههاي مطرح را آسانتر
ميكند ،تکميل شدهاند.
 .639جغام ،حسن احمد .درسهایي از زندگي بزرگان براي كودكان و نوجوانان :الکساندر گراهامبل.
یوسف آموزگار .تهران :مهرآموز24 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786006434254 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،مهندسي برق 
چکیده:جستوجوگران دنياي علم و دانش در طول تاریخ خدمات بزرگي را به انسان هدیه كردهاند و بعضي
از اختراعات آنها تحولي شگرف در مسير زندگي بشر پدید آورده است .در این كتاب عالوه بر شرح زندگي
گراهامبل و فعاليتهاي تأثيرگذار علمي وي ،تالشهایش براي اختراع تلفن و روند ساخت این وسيله با زبان
ساده و به دور از دشواري بازگو شده است.
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.640سليمي ،حشمتاهلل .چراهاي تاریخ ایران :10-ایرانازکودتایرضاخانتاپیروزیانقالباسالمی.
تهران :قدیاني692 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786002511867 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:تاریخ معاصر ایران 
چکیده:این اثر در نگاهي تاریخي به بررسي روند حکومت سياسي ایران در سده اخير ميپردازد .سردارسپه
شدن رضاخان ميرپنج ،به پادشاهي رسيدن سردارسپه ،حمله متفقين به ایران ،چگونگي آغاز پادشاهي
محمدرضا پهلوي ،نهضت ملي شدن نفت ،كودتاي  28مرداد ،چگونگي تأسيس جمعيت فدایيان اسالم ،قيام
 15خرداد وقایعي است كه در این اثر به آن اشاره شده است .همچنين كتاب مزین به تصاویر تاریخي مستند
و مرتبط با متن است.
 .641والیتي ،علياكبر .تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛ کتاب اول :پزشکی (جلد
اول:زندگی نامه پزشکان) .تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي494 ،1393 ،ص .وزیري .شابک:
 9786001214219
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:مسلمانان ،علوم پزشکي ،ریاضيات 
چکیده :از آنجا كه دانش پزشکي و ریاضيات عمدهترین و مهمترین بخش از پيشرفتها و نوآوريهاي
مسلمانان در حوزه علم را تشکيل ميدهند ،نگارنده در این كتاب ميكوشد نقش مسلمانان بهویژه ایرانيان را
در پيشبرد دانش پزشکي بازنمایي كند و با نگاهي بيطرفانه به تحليل روندها و ساختهاي آن بپردازد.
.642رضایيمقدم ،شهرزاد .تاریخفرقاسماعیلیه .لواسان كوچک :آژنگ184 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786009005116
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:فرق اسالمي ،آثار تاریخي 
چکیده :كتاب ،انشعابات فرقه اسماعيليه و علل آن را توضيح داده و  81فرقه آن را بررسي ميكند.
اسماعيليان ،گروهي از شيعيان هستند كه امامت را به اسماعيل ،فرزند امام صادق(ع) ختم ميكنند و او را
امام هفتم ميدانند .اینان همزمان با روزگار سامانيان سر برآوردند و ساليان طوالني با توانایي بسيار به انتشار
اندیشه خویش پرداختند .امام كنوني اسماعيليان نزاري « كریم آقاخان» نام دارد و در پاریس زندگي
ميكند.
 .643كاكس ،مایکل .مشاهير خفن :توتان خامون و گور گنجینههایش .شهره نور صالحي .تهران:
پيدایش148 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9786002963444 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:آثار تاریخي ،ادبيات كودكان ،باستانشناسي 
چکیده:مصر از جمله تمدنهاي بسيار كهن بوده كه بزرگترین و رازآلودترین گنجينههاي باستاني را در
خود جاي داده است .در این كتاب مطالب سرگرمكننده و واقعي درباره زندگينامه یکي از پادشاهان این
سرزمين و نيز مهمترین كارهاي او در زمان حياتش ،با زبان ساده ،گزارشگونه و طنزآميز به رشته تحریر در
آمده است.
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.644هاوسل ،دبراجي .دانشوران دیروز و امروز :جانوودوارد .حسن ساالري .تهران :محراب قلم،1394 ،
32ص .وزیري .شابک 9786001039027 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،زیستشناسي ،كودک و نوجوان 
چکیده :كتاب با ارائه تصاویر مستند ،به معرفي پيشگامان علوم بومشناسي ميپردازد .مبحث اصلي این
كتاب چگونگي تأثيرگذاري جانداران و مواد بيجان بر روي یکدیگر است .همچنين كيفيت زیستگاههاي
گوناگون و مراحل توليد شکوفههاي جلبلکي نيز توضيح داده شده است.
 .645گانري ،آنيتا .طبيعت ترسناک :جستجوگران بیباک .محمود مزیناني .تهران :پيدایش،1394 ،
240ص .وزیري .شابک 9786002962003 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:اكتشافات علمي ،جغرافياي طبيعي ،تاریخ جهان 
چکیده:براي یادگيري جغرافيا الزم است به درون محيط طبيعي پا گذاشت و به صورت ملموس اطالعات
علمي را حس كرد .در این كتاب مخاطبان با اطالعات تاریخي درباره اكتشافات طبيعي و داستانهاي واقعي
در باب سفرهاي اعجابانگيز به اعماق قارهها و جنگلها و دریاها آشنا ميشوند .زبان اثر طنزآميز و
توضيحات هر بخش گزارشگونه است.
 .646جوادیان ،مسعود /سليمي ،حشمتاهلل /فتحي ،كوروش /فروغبخش ،احمد /رضويخراساني،
سيدحسين /علويكيا ،محمدعلي /مروتي ،زهرا .كتاب مرجع تاریخ :چراهایتاریخایرانازعصرباستان
تاپیروزیانقالباسالمی.تهران :قدیاني694 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786002517227 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:تاریخ ایران ،راهنماي آموزشي ،نوجوانان 
چکیده:این كتاب با بهرهمندي از تصویرهایي كه جنبه زیباشناختي دارند و در قالب پرسش و پاسخ ،به
عنوان یک مرجع كامل ،تاریخ و تمدن ایران را با معرفي و شرح سلسلههاي پادشاهي گوناگون ،از عصر
باستان تا جمهوري اسالمي ایران و همچنين معرفي آثار هنري و معماري ،فنون كشورداري و ...بررسي كرده
است.
.647مرادي ،فرید .مشاهير نشر كتاب ایران :حسینبریانیشبستری.تهران :مؤسسه خانه كتاب،1394 ،
48ص .پالتویي .شابک 9786002222916 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر 
چکیده:آشنایي با ناشران در طول تاریخ ایران ،هدف این كتاب براي مخاطبان خویش است .در این مجلد
به معرفي حسين بریاني شبستري ،از نخستين ناشراني كه كتابهاي جيبي را در ایران چاپ كرد ،پرداخته
ميشود .وي با چاپ كتابهاي جوانپسند نقش بسزایي را در جذب جوانان به كتابخواني در ایران داشته
است.
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 .-.648دانشنامه كودک و نوجوان :حملونقل .مریم جاللي .تهران :مبتکران20 ،1393 ،ص .رحلي.
شابک 9789640717257 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلمات کلیدی :وسایل حملونقل هوایي ،وسایل حملونقل دریایي ،وسایل حملونقل زميني،
دایرۀالمعارفها 
چکیده«:جابهجایي» پایه و اساس تمدنها و تجارت در نظر گرفته ميشود و بدون آن هيچگونه تبادل
فرهنگ ،كاال یا ارتباط امکانپذیر نخواهد بود .در این كتاب انواع وسایل نقليه زميني و هوایي همراه با
تاریخچه پيدایش و تحوالت و نيز كاركردهاي هر یک به صورت مختصر و با تصاویر رنگي معرفي شده است.
.649هاوسل ،دبراجي .دانشوران دیروز و امروز :دانیلفارنهایت .حسن ساالري .تهران :محراب قلم،1394 ،
32ص .وزیري .شابک 9786001038990 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،نوجوانان ،هوا شناسي 
چکیده:كتاب با ارائه تصاویر مستند به معرفي پيشگامان علم هواشناسي (دانيل فارنهایت ،گاسپار ،بنجامين
فرانکلين ،الکساندر واتسون ،وات و )...و ابداعات و اكتشافات هریک از آنهاپرداخته است .همچنين توجه ویژه
بر چگونگي ساخت دماسنج ،ایستگاهها و ماهوارههاي هواشناسي بوده است .ضمن آنکه در كتاب آزمایش
ساده مراحل توليد باران نيز شرح داده شده است.
.650باال زاده ،امير كاوس .مشاهير نشر كتاب ایران :داودرمضانشیرازی .تهران :مؤسسه خانه كتاب،
48 ،1394ص .پالتویي .شابک 9786002222893 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر 
چکیده:داوود رمضان شيرازي ،ناشر آثاري چون «فارسنامه ناصري»« ،شاهنامه امير بهادر»« ،دیوان اشعار
ابن یمين فریومدي»« ،ولتر» و ...در این كتاب معرفي ميشود .بررسي دوران زندگي حرفهاي شيرازي نشان
ميدهد كه حضور او به عنوان رئيس اتحادیه ناشران و كتابفروشان تهران ،درخشانترین دوران كار اتحادیه
را رقم زده است« .نشر سنایي» متعلق به داوود رمضان شيرازي است.
 .651تپلين ،سام .دانشنامهي نوجوان :دنیای هیجانانگیز مومیاییها و اهرام .صدرا صاحبفصول.
اصفهان :نوشته50 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786003860001 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشنامه ،تاریخ باستان ،كودک و نوجوان 
چکیده :در كتاب حاضر با تصاویر مرتبطي كه باعث فهم آسانتر مطالب ميشود ،به مصر باستان سفر
ميكنيد كه در حدود  5هزار سال پيش یکي از نخستين تمدنها را خلق كرد .در این سفر با موميایي كردن
اجساد ،ساخت اهرام ،دزدي كردن از مقبرهها و رازهایي از زندگي در مصر باستان آشنا ميشوید.
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رستمایل:محمدبهمنبیگی .یاسوج :چویل205 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:

.652حيدري راد ،محسن.
 9786007411513
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،آموزگاران ،سوادآموزي 
چکیده :این كتاب به معرفي و شرح دوران زندگي محمدبهمن بيگي ،از معلمان بزرگ عصر پهلوي،
اختصاص دارد .وي مردي از تبار ایل و عشایر قشقایي بود كه دعوت به قيام مقدس الفبا یا همان سوادآموزي
را در ميان عشایر بنيان نهاد و از خود پنج كتاب به یادگار گذاشت كه ميتوان از آنها با عنوان «خمسه
بهمن بيگي» نام برد .در كتاب حاضر نمونهاي از اشعار درسي نيز مشاهده ميشود.
 .653مالي ،یاسر /رضایي ،احسان .فرهنگ و تمدن ایراني :سرگذشت پزشکی در ایران .تهران :افق،
136 ،1394ص .وزیري .شابک 9786003530720 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:طب سنتي ،علوم پزشکي ،تاریخ علم 
چکیده:از زمان پيدایش انسانها ،بيماريها نيز وجود داشتهاند و به همين دليل تالش براي درک و درمان
آنها نيز از دغدغههاي بشر بوده است .در این كتاب سير تاریخي و تحوالت طب در ایران از زمان زرتشت تا
عصر حاضر بر اساس مستندات تاریخي و پژوهشهاي باستانشناسي بازگو شده است .تصاویر مستند و نثر
ساده و روان از ویژگيهاي این اثر است.
.654احمدينيا ،محمدجواد .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :سعیدنفیسی .تهران :مؤسسه خانه كتاب،
48 ،1394ص .پالتویي .شابک 9786002222046 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،تاریخ معاصر 
چکیده:شرح زندگي سعيد نفيسي ( 1345ــ  ،)1274از معروفترین نویسندگان ایراني در این كتاب آمده
است ،همچنين دوران زندگي او به عنوان كتابشناس ،مصحح ،روزنامهنگار ،محقق ،نمایشنامهنویس ،استاد
دانشگاه و ...بررسي شده است.
.655پورعباسي ،عطااهلل /ابراهيمنژاد شيرواني ،محبوبه سادات .فراگيران سالم :سالمتمحیط:هوایآلوده
قاتل خاموش،زبالهای به نامسرو صدا ،کالس تمیز من .تهران :تيمورزاده /طبيب48 ،1394 ،ص.
پالتویي .شابک 9786002381736 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:بهداشت ،محيط زیست ،آلودگي زمين 
چکیده :طب تربيتي حيطهاي از دانش است كه با بهرهگيري از مفاهيم علوم مختلفي چون پزشکي،
روانشناسي ،علوم تربيتي و سالمت تالش ميكند تا حد امکان اختاللهاي طبي اثرگذار بر یادگيري را با
تشخيص درمان به حداقل برساند .این مجلد حاوي نکتههاي بهداشتي دربارۀ مضرات آلودگيهاي صوتي و
محيطي است كه با هدف ارتقاي دانش بهداشتي فراگيران تنظيم و تدوین شده است.
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.656باال زاده ،امير كاوس .مشاهير نشر كتاب ایران :سیدعبدالغفارطهوری .تهران :مؤسسه خانه كتاب،
48 ،1394ص .پالتویي .شابک 9786002222824 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر 
چکیده:بررسي دوران زندگي حرفهاي سيدعبدالغفار طهوري ،مؤسس «كتابخانه طهوري» به سال 1330
ش هدف این كتاب بوده است .طهوري در آغاز راه نشر به سال  ،1332گلچيني از دیوان استاد سعيد نفيسي
را منتشر كرد .پس از آن چندین تأليف معتبر را درباره زبانهاي باستاني ایران به چاپ افست رساند كه
فهرست آنها در كتاب درج شده است.
.657شعباني ،احمد .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :عبدالحمیدابوالحمد .تهران :مؤسسه خانه كتاب،
48 ،1394ص .پالتویي .شابک 9786002223234 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،حقوق ،سياست 
چکیده :در اثر پيشرو ،زندگي حرفهاي عبدالحميد ابوالحمد ،حقوقدان ،سياستشناس و استاد برجسته
دانشگاه تهران بازخواني ميشود .نخستين فعاليتهاي كتابشناسانه وي در پاریس شکل گرفت .او عالوهبر
كتابشناسي تمدن ایراني در زبان فرانسه ،صاحب سبک ترجمه در حوزههاي تخصصي حقوقي و سياست
بود .از اینرو در كتاب حاضر ،آثار وي در بخشهاي مختلف این دو حوزه مورد مطالعه قرار ميگيرد.
.658صادقزاده وایقان ،علي .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :عبداهللنورانی.تهران :مؤسسه خانه كتاب،
48 ،1394ص .پالتویي .شابک 9786002223258 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،فلسفه ،علم كالم 
چکیده:در این مطالعه دوران زندگي حرفهاي عبداهلل نوراني ،استاد فلسفه و كالم ،مصحح و كتابشناس
بررسي ميشود .تصحيح متن «اجوبهالمسائلالنصریه» اثر خواجه نصيرالدین طوسي و «حمدیه» اثر محمد
عاملي از جمله فعاليتهاي نشري این روحاني اهل فرهنگ است كه براي نشر دانش ،دانشگاه را انتخاب
كرده بود .تالش اصلي وي احياي ميراث دانشمندان قدیم بوده است.
.659رمضاني نژاد ،بهنام .مشاهير نشر كتاب ایران :غالمرضاطاعتی .تهران :مؤسسه خانه كتاب،1394 ،
48ص .پالتویي .شابک 9786002222763 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،پژوهش 
چکیده:در این كتاب زندگي حرفهاي غالمرضا طاعتي مؤسس كتابفروشي «كتابخانه طاعتي» در رشت
مورد واكاوي قرار ميگيرد .طاعتي از اعضاي «انجمن اخوت» بود و به حسن خلق ،مردمداري و كتابشناس
بودن شهرت داشت .طاعتي نخستين آثار هوشنگ ابتهاج و محمود طياري را منتشر كرد و از آغازگران نشر
پژوهشهاي گيالنشناسي بهشمار ميآید .فهرست آثار منتشر شده توسط طاعتي در كتاب مندرج است.
.660قاسمي ،بهرام /مویدي آملي ،احمد .كار طالیي :کارطالییمطالعاتاجتماعیهشتم .تهران :كاگو،
129 ،1394ص .رحلي .شابک 9789643407957 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:علوم اجتماعي ،راهنماي آموزشي ،تمرینها 
چکیده:كتاب با ارائه مثالهاي متعدد و به صورت هدفمند به شرح مفاهيم اجتماعي و جلوههاي مختلف
آن ميپردازد .همچنين تمرینهایي نيز با رویکردهاي تحليلي ،تفسيري ،مقایسهاي و  ...طراحي شده كه
موجب یادگيري بهتر مفاهيم كتاب ميشوند .مطالبي كه با عنوان « بيشتر بدانيد» آمده ،اطالعات عمومي
دانشآموزان را درخصوص علوم اجتماعي افزایش ميدهد.
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.661دپارتمان علمي مطالعات اجتماعي (مسئول :قاهري ،حوري) .بسته مدیریت كالسي :کاربرگمطالعات
اجتماعی پایه نهم -دوره اول متوسطه .تهران :مرآت56 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9786007977132
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،تکاليف درسي ،پرسشها 
چکیده :كاربرگ ،برگ آموزش در خدمت فرایند یادگيري است كه به عنوان یک ابزار آموزشي با هدف
تسهيل اجراي اهداف آموزشي در جریان تدریس معلم طراحي و تدوین شده است .در این كتاب مجموعه
سؤالهاي چندگزینهاي و تشریحي براي  24هفته آموزشي در نظر گرفته شده است كه محتواي درس و
آموزههاي كالسي را براي دانشآموزان مرور ميكند.
 .662قاهري ،حوري .بسته مدیریت كالسي :کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه هفتم -دوره اول
متوسطه.تهران :مرآت56 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9786007541500 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،پرسشها ،علوم اجتماعي 
چکیده:هر معلمي در پایان یک جلسه آموزشي مایل است بداند دانشآموزان به چه ميزان به اهداف كتاب
درسي دست پيدا كردهاند .در این اثر در راستاي تحقق این هدف پرسشها و فعاليتهایي طراحي و ارائه
شده است .در طراحي پرسشها سعي شده مهارتهایي همچون اظهار نظر و استدالل پرورش یابد.
.663باباجعفري ،علياكبر /مومنپور ،مجيد .گروه آموزشي پدیده :کتابکارمطالعاتاجتماعیپایهنهم
متوسطهاول.قم :بخشایش176 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789641822820 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:تکاليف درسي ،مواد درسي ،تمرینها 
چکیده :مجموعه حاضر دربردارنده خالصه و نکتههاي مهم هر درس و نيز انواع پرسشها (درست و
نادرست ،كاملكردني ،جوركردني ،چندگزینهاي و تشریحي) است كه در مرور و بازیابي محتواي درس به
دانشآموزان كمک ميكند .سؤالهاي مفهومي ارائهشده عالوه بر تازگي در طرح ،با رویکرد همهجانبه به
موضوع ،دربردارنده بيشترین اطالعات درسي است.
هاوخواندنیهاییازدوراندفاعمقدسویژه


کتابکمقاومت:دانستنی
.664قاسمي ،محمدحسين.
نوجوانوجوان.قم :كتابک38 ،1393 ،ص .بياضي .شابک 9786007362044 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،تاریخ معاصر ایران ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :كتاب حاضر قطرهاي از رشادتها و ایثارگريهاي دالورمردان غيور كشورمان در جریان جنگ
تحميلي عراق عليه ایران را بازگو ميكند .مطالب كتاب با جستوجو و كنکاش در منابع مستند و معتبر
گردآوري شده و به رشته تحریر درآمده است.

کتابنامهمتوسطهاولشماره /17فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول


172

ماجراهایماوریبا:رباتیکهمیخواستبهمادرموفقیتکمککند .تهران:

.665اصالني ،ابراهيم.
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان110 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640808429 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:داستاننویسي ،برنامهریزي آموزشي ،كودک و نوجوان 
چکیده:این كتاب در قالب داستان و با بياني متفاوت به معرفي روشهاي برنامهریزي و درس خواندن و نيز
تمرین خودكنترلي و خود ارزیابي ميپردازد .شخصيت اصلي داستان رباتي بهنام ریباست كه قرار است به دو
نوجوان با نامهاي نيما و سارا در درس خواندن كمک كند .ریبا با ورود به زندگي آدمها و آشنا شدن با
روحيات آنها ،موجب ميشود تا دو نوجوان به تفکر درباره رفتارها و ارزشهاي انساني بپردازند.
مارکونی(مخترعبیسیم،

.666جغام ،حسن احمد .درسهایي از زندگي بزرگان براي كودكان و نوجوانان:
رادیو) .یوسف آموزگار .تهران :مهرآموز24 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786006434315 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،مهندسي برق 
چکیده :در روزگاري كه گروهي از مردم به بازگو كردن اسرار زندگي در عبارتهاي آراسته به خرافات
بسنده كرده بودند ،گروهي دیگر از مردان به از بين بردن خرافاتي مشغول بودند كه بسياري از حقایق عالم
را پوشانده بود .در این اثر شرح مختصري از زندگي مخترع سيستم بيسيم تلگرافي (رادیو) به زبان ساده
براي مخاطب بازگو شده است .روند رشد و علمآموزي این دانشمند ،فعاليتهاي مهم علمي و غيرعلمي و
دستاوردهاي وي در زمينه الکترونيک از جمله مطالب كتاب است.
 .667ابوالحسني ،بهزاد .محتوای تکمیلی مطالعات اجتماعی .تهران :جاویدان274 ،1394 ،ص .رحلي
كوچک .شابک 9789643320652 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:مواد درسي ،پرسشها ،راهنماي آموزشي 
چکیده:كتاب در جهت تحقق اهداف نظام آموزشي ،حاوي خالصه نکات كليدي درس و نيز مجموعهاي از
انواع سؤال ،نقشه و جدول به منظور یادگيري پایدار در دانشآموزان است .شایان ذكر است ،بيشتر سؤاالت
در حيطه شناختي (درک ،فهم ،كاربرد ،تجزیه و تحليل) مطرح شدهاند.
.668رایس ،ویليام بي .دانشوران دیروز و امروز :محمدکرجی .حسن ساالري .تهران :محراب قلم،1394 ،
32ص .وزیري .شابک 9786001039010 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،نوجوانان 
چکیده:در كتاب حاضر به معرفي پيشگامان مطرح در حوزه آب و هوا ( برنار پاليسي ،ادموند هالي ،آنري
دارسي ،الکساندریا بيم و  )...و به صورت ویژه محمدبنحسن كرجي ،نویسنده كتاب « استخراج آبهاي
پنهاني» پرداخته ميشود .در این كتاب راز فرو ریختن آب در زمين نيز با یک آزمایش ساده شرح داده
ميشود.
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مخترعانوایدههایداغداغ .شهره نور صالحي .تهران :پيدایش،

.669گلداسميت ،مایک .مشاهير خفن:
212 ،1393ص .رقعي .شابک 9786002961976 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،سرگذشتنامهها ،اختراعات علمي 
چکیده:مخترعان با اینکه دیگر زنده نيستند ،هنوز هم با كارهایشان آدمها را انگشت به دهان ميكنند.
نوجوانان در این كتاب ميتوانند از تجربههاي علمي دانشمندان كه پشت هر نوآوري تاریخي آنها نهفته است،
آگاه شوند .طي فصلهاي ارائهشده ،روند كشف و جستوجوهاي علمي ده تن از بزرگان دنياي علم با زباني
طنزآميز بازگو شده است.
 .670تمنا ،وحيد /سليمان ،فریده /شاهرخبيگي ،فاطمه /خواجهدادي ،امين /نادري ،كوروش .مجموعه
كتابهاي گفتگو محور :مطالعاتاجتماعیهشتمدورهاولمتوسطه .تهران :مشاوران آموزش،1394 ،
220ص .رحلي .شابک 9786002180186 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هشتم 
کلماتکلیدی:تمرینها ،آزمونها ،پرسشها ،علوم اجتماعي 
چکیده:در كتاب پيش رو نکتههاي كليدي هر درس به صورت خالصه گردآوري شده و در قالب درسنامه
در ابتداي هر فصل ارائه گردیده است .در ادامه ،مجموعه پرسشهایي چهارگزینهاي ،تشریحي ،جاي خالي
و ...براي مرور و بازیابي مطالب آموخته شده درج گشته است .در پایان كتاب نيز آزمونهایي براي ارزیابي
كل مطالب در نظر گرفته شده است.
.671راستيپور ،مسعود .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :مظفربختیار.تهران :مؤسسه خانه كتاب،1394 ،
48ص .پالتویي .شابک 9786002223241 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر 
چکیده :مظفر بختياري ،ایرانشناس ،چينشناس و استاد دانشگاه تهران و پکن در این كتاب معرفي
ميشود و زندگي حرفهاي او ،با بررسي فعاليتهاي ایشان در دو حوزه «تأليف» و «نشر» مورد بررسي قرار
ميگيرد .بختيار خالق آثاري چون «زندگينامه استاد مؤیدالدین طغرایي»« ،ترجمه كتاب» و «علف» از
مریان سي كوپر است .در ادامه كتاب به معرفي برخي از آثار او به ترتيب تاریخ انتشار پرداخته ميشود.
 .672مسرت ،حسين .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :مهدی آذر یزدی .تهران :مؤسسه خانه كتاب،
48 ،1394ص .پالتویي .شابک 9786002222145 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،تاریخ معاصر 
چکیده:شرح زندگي مهدي آذریزدي ( 1388ــــ  )1300نویسنده كودک و نوجوان ایران ،در این كتاب
آمده است .آذر از نخستين پایهگذاران نقد كتاب به شيوه امروزي است كه مجموعه «راهنماي كتاب
چيست» را به نگارش در آورده است ،همچنين دوران زندگي آذریزدي به ترتيب به عنوان مقدمهنویس،
تصحيحگر ،تهيهكننده فهرست اعالم ،تأليف كتاب با نامهاي مستعار ،نشر كتاب و ...مورد بررسي قرارگرفته
است.
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 .673احمدينيا ،محمدجواد .مشاهير نشر كتاب ایران :میر محمد علی شیرازی .تهران :مؤسسه خانه
كتاب48 ،1394 ،ص .پالتویي .شابک 9786002222770 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،نشر 
چکیده:آشنایي با مشاهير حوزههاي گوناگون براي نوجوانان و جوانان سودمند خواهد بود ،زیرا ممکن است
انگيزۀ ادامۀ راه آنان را در پي داشته باشد .كتاب حاضر یکي از مشاهير نشر ایران را معرفي ميكند .او از
اولين ناشراني بود كه به چاپ سنگي همت گماشت و در توسعۀ فرهنگ ایراني نقش مؤثر داشت .نویسنده
پس از آوردن معرفي مختصري از تولد و تحصيل ميرمحمدعلي شيرازي و زندگي حرفهاي او ،نشري را كه از
او باقي مانده است و همچنان توسط نوادگانش اداره ميشود ،معرفي ميكند و آثار این انتشارات (اسالميه) را
به طور كامل نام ميبرد .كتابفروشي اسالميه امروه با نام كتابچي به كار خود ادامه ميدهد.
.674لين وان ،گورپ .دانشوران دیروز و امروز :ویلیامموریسدیویس .حسن ساالري .تهران :محراب قلم،
32 ،1394ص .وزیري .شابک 9786001038976 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:دانشمندان ،نوجوانان ،زمينشناسي 
چکیده:این كتاب پيشگامان علوم زمينشناسي ،مانند گراوس سركاتور ،نيکوالس استنو ،جان ميور ،ویليام
موریسدیویس و ...معرفي ميكند و به ابداعات و اكتشافات هریک ميپردازد .همچنين كتاب با تصاویر
مرتبط با متن همراه است.
 .675هونکه ،زیگرید .هدایایی برای مغرب زمین (غرب ،مدیون دانش و فرهنگ اسالمی) .علي
رضواني .تهران :آشنایي394 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786006960531 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی:تاریخ اسالم ،تمدن ،دانشمندان 
چکیده:نویسنده از البهاليتاریخ با استناد به نمونههاي واقعي به بيان این نکته ميپردازد كه رشد تمدن
غرب و اروپا مدیون تمدن ایراني ــ اسالمي است .او اشاره ميكند كه این امر هيچ منافاتي با تأثيرات مهم
تمدن یوناني ،رومي ،چيني ،هندي ،یهودي و یا حتي رشد تمدن ژرمنها و رومانيها ندارد .در این راستا از
دانشمنداني چون خوارزمي ،ابنسينا ،ابنهيثم ،ابوریحان بيروني و صدها دانشمند دیگر یاد شده است.
.676ساالري ،حسن 100 .فرمانرواوسردارایران .تهران :محراب قلم238 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9786001037900
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارفها ،تاریخ ایران ،راهنماي آموزشي 
چکیده:در این كتاب تاریخ پرفراز و نشيب ایران از دورۀ باستان تا دوران معاصر در ساختاري نو و در قالب
 100مقالۀ كوتاه بازخواني ميشود .در این مقالهها 10 ،تن از فرمانروایان و سرداران ایراني به ترتيب دورۀ
فعاليت معرفي ميشوند ،تصویرهاي كتاب گوشههایي از تمدن و فرهنگ ایراني را به نمایش ميگذارند.
گاهشمار تاریخ ایران نيز به كتاب پيوست شده است.
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 .677محمودي ،زینب .بخوان و بخند .قم :جمال48 ،1394 ،ص .خشتي كوچک .شابک:
 9789642022571
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:طنز ،كودكان ،سرگرميها 
چکیده:در كتاب حاضر لطيفههایي ارائه شده است كه كودكان را با هنر درست خندیدن و خنداندن آشنا
ميكند .تصاویر كتاب نيز به گونهاي طراحي شده است كه باعث شادي مخاطب ميشود.
 .678همدانيزاده ،مينو .چه می گفتی ،چه کار میکردی؟ .تهران :بهنشر120 ،1393 ،ص .وزیري.
شابک 9789640218938 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات فارسي ،طنز ،خالقيت 
چکیده:نویسنده این كتاب با تحریر جملههاي كوتاه به زبان محاوره در قالب طنز و با بهرهگيري از قدرت
تخيل كوشيده است ،عالوهبر آموزش برخي از آداب اجتماعي به كودكان ،به تقویت قوه تخيل و رشد ذهني
و عاطفي آنان بپردازد .در این راستا كودكان بدون هيچگونه تجربه عملي ميتوانند تجربهاندوزي كنند و
قدرت خالقيت خود را افزایش دهند .ضمن آنکه تصویرهاي جذاب كتاب نيز شادي را به مخاطبانشان انتقال
ميدهد.
.679كثيري ،فریده .خاطرههاي خواندني :خانمبلندگو .تهران :پيدایش140 ،1393 ،ص .پالتویي .شابک:
 9786002961433
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگيان 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،آموزگاران ،مدارس استثنایي 
چکیده:خاطرهنویسي یکي از قالبهاي ادبي است كه مقدمه مهمي براي داستاننویسي به شمار ميرود.
این مجموعه عالوه بر تشویق مخاطبان به ثبت خاطرههایشان ،آنها را با تجربههاي كاربردي و شيرین
نویسندگان آشنا ميكند .در این اثر خاطرات یکي از آموزگاران مدارس استثنایي با زباني طنزآميز روایت
شده است.
 .680كياني شهميرزادي ،محمدباقر .خنده بدون قلقلک ..بابل :اكسير قلم192 ،1393 ،ص .پالتویي.
شابک 9786009383924 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:ادبيات عامه ،انواع ادبي ،طنز 
چکیده :شوخي و مطایبه عناصر و عواملي هستند كه در ادبيات براي ایجاد خنده و نشاط در خواننده
استفاده مي شوند .خنده جسم و روح انسان را تقویت مي كند و در برابر مشکالت مقاوم مي سازد.
مجموعه حاضر مي كوشد تا لطيفه هایي كه در ميان مردم رواج دارد ،براي خوانندگان بيان كند و براي
لحظاتي لبخند بر لبان مخاطب بنشاند.
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 .681خاكباز(مشتاق) ،حسن .شاه کلیدهای بهشت گمشده اسارت .كاشان :مرسل172 ،1393 ،ص.
رقعي .شابک 9789649723723 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسي ،ادبيات جنگ 
چکیده :این كتاب حاوي خاطرات بازنویسي شده شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است .نویسنده معتقد
است ،مطالعه این خاطرات تمام بزرگي و عزت ملت ایران را به تصویر ميكشد و آدمي را براي عبور از
گذرگاههاي سخت زندگي آماده ميسازد .همچنين در بخشي از كتاب واقعيتهایي از دوران دفاع مقدس
نقل ميشود كه تبسم را به لبهاي مخاطبان هدیه ميكند.
 .682احمدنژاديدولتآبادي ،سکينه .ظهور عشق .تبریز :هنر اول80 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786007460405
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:خدا شناسي ،مناجات ،عبادت 
چکیده:نویسنده در اثر حاضر احساسات و معرفتي را كه از عشق به خداوند به دست آورده است ،بيان
ميكند .در قسمتهاي مختلف كتاب به مناجات پرداخته شده است .همچنين نویسنده توضيحاتي درباره
آفرینش آسمان ،زمين و انسان ميدهد .بخشهایي از دعاي جوشن كبير نيز ارائه شده است.
 .683قاسمي ،محمدحسين .کتابک بچههای بهشت .قم :كتابک30 ،1393 ،ص .شکلي .شابک:
 9786007362099
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،تاریخ معاصر ایران ،بسيجيان 
چکیده:به تصویر كشيدن همه حقایق جنگ شاید ناممکن باشد ،اما دانستن نکات كوچک ،ذهن ما را به
تصاویر بزرگتري از این دوران پر رمز و راز خواهد كشاند .در این كتاب گوشههایي از حماسهآفرینيهاي
نوجوانان بسيجي در جریان جنگ تحميلي گزارش شده است .هر روایت با زبان ادبي و بهصورت خالصه
بازگو شده است.
 .684كالته عربي ،جواد .مگر چشم تو دریاست! .تهران :روایت فتح256 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:
 9786003300262
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها ،ادبيات جنگ 
چکیده:كتاب حاضر با تركيب متون خاطرهنویسي و داستاننویسي ،روایت زندگي خانواده شهيدان جنيدي
است .داستان از زبان مادر چهار شهيد روایت ميشود .پدر این شهيدان خود  17سال امامجمعه رودسر بوده
و در مردمداري و اخالق زبانزد است .در این روایت از خاطرات همرزمان این چهار شهيد نيز بهره گرفته شده
است.
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.685خاني ،فریبا .خاطرههاي خواندني :منسوزنقورتدادم.تهران :پيدایش112 ،1393 ،ص .پالتویي.
شابک 9786002961815 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي اجتماعي 
چکیده :رویدادهاي زندگي در گذر ایام تبدیل به یادگارهایي تلخ یا شيرین ميشوند كه یادآوري آنها
ميتواند درسها و تجربههاي مهمي در بر داشته باشد .نگارنده در این كتاب خاطرات خود را از زبان
شخصيتهاي گوناگون بازگو كرده تا از این طریق به خوانندگان خود بگوید كه این اتفاقها ميتواند مربوط
به زندگي هر كسي باشد.
نخبههای عالم مدرسه .تهران :قو76 ،1394 ،ص .رقعي .شابک:

 .686پدرام ،عبدالعلي.
 9789641560852
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:طنز ،تعليم و تربيت ،آزمون ،شادي 
چکیده :این كتاب حاوي سؤاالت امتحاني طراحي شده براي دانشآموزان و پاسخهاي طنزآميز آنان به
سؤاالت است .مطالب كتاب از سال  1365تاكنون در مدرسههاي روستاهاي داراب گردآوري شده است.
ایجاد نشاط و شادي براي مخاطبان از اهداف اوليۀ نگارش این كتاب بوده است.

.687ناصربخت ،محمدحسين .نمایشنامه نوجوان امروز :آرشوکوهستان .تهران :كانون پرورش فکري
كودكان و نوجوانان32 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786000101084 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودک و نوجوان 
چکیده :این نمایشنامه درباره دوره جدیدي از زندگي یک نوجوان است .او به واسطه اتفاقهایي كه در
جشن تيرماه برایش رخ ميدهد ،زندگياش با داستان «آرش كمانگير» گره ميخورد .این نمایشنامه تلفيقي
از نقل و آیينهاي نمایشي است و به بررسي و مطرح كردن اسطورهها و آیين آنها ميپردازد.
 .688شير ژیان ،فریده .نمایشنامه نوجوان امروز :جعبه خیال .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان80 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786000101107 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودک و نوجوان 
چکیده:در این نمایشنامه درام ،قهرمان داستان دختر خيالپردازي به نام شهرزاد است كه سؤالهاي زیادي
در ذهنش دارد .در كالس ذهني او بهترین دانشآموز كسي است كه به جاي پرسيدن ،پاسخ دهد .او تصميم
ميگيرد كه جعبه ذهنش را در ميان هم كالسيهاي واقعگرایش بگشاید و با موضوعهاي عميق و
تفکربرانگيز به پاسخ سؤاالت خود دست یابد.
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 .689قيطاسي ،امير .مجموعه متون نمایشي ویژه دانش آموزان :رؤیای سارا کوچولو .تهران :مؤسسه
فرهنگي منادي تربيت28 ،1394 ،ص .رقعي .شابک 9789643489663 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودكان 
چکیده :مجموعه حاضر بر مبناي جدیدترین تغييرات در ساختار آموزشي و اهداف پرورشي و فرهنگي
وزارت آموزش و پرورش تهيه شده است .این كتاب شامل نمایشنامهاي است كه ویژه دانشآموزان دوره دوم
ابتدایي و دوره اول متوسطه است و شخصيتهاي اصلي آن را سارا ،شير آب ،انگل ،یاسمن ،نيلوفر و ننه آبي
ایفا ميكنند.
.690شير ژیان ،فریده .نمایشنامه نوجوان امروز :زنگاول:تاریخ .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان60 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786000101114 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،تاریخ معاصر ایران 
چکیده :نمایشنامه درام این كتاب كاربردي و فعاليتمحور است و مهمترین وقایع ،قراردادها و چهره
شخصيتهاي تاریخي و نيروهاي استعماري از دوره قاجار تا ورود امام خميني(ره) به نمایش در ميآید.
همچنين به طور ویژه به معرفي نقش زنان در وقایع تاریخي پرداخته شده است.
.691قاسمي ،محمد .نمایشنامه نوجوان امروز :سفربهشهراعداد.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان52 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786000101398 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،آموزش ریاضي 
چکیده:در این نمایشنامه كه وقایع آن در كالس درس شکل ميگيرد ،پسركي كه از درس ریاضي بدش
ميآید و نمره صفر گرفته است ،بعد از كالس در مدرسه ميماند و به كمک عدد صفر ،سفري خيالي را آغاز
ميكند تا با زندگي اعداد آشنا شود .هدف ،ایجاد عالقهمندي در كودكان به درس ریاضي است.
 .692شير ژیان ،فریده .نمایشنامه نوجوان امروز :ما،همان جمع پراکنده .تهران :كانون پرورش فکري
كودكان و نوجوانان64 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786000101121 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودک و نوجوان 
چکیده:این نمایشنامه درام است و بر اساس هماندیشي و گفتوگوي سازنده به موضوعهایي مانند ارتباط
مقابل انسان و جامعه ،قانون و قانونگذاري ،مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي ،مسئوليتهاي اجتماعي و
سبکهاي ارتباطي ميپردازد.
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.693سليمي ،الهه .نرگسوعرفان.تهران :نظري88 ،1393 ،ص .رقعي .شابک 9786002890627 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،ارزشهاي اخالقي 
چکیده:نویسنده درقالب نمایشنامههایي كه مضمون آنها را از آیات قرآن گرفته است ،به ارزشهایي مانند
مهماننوازي ،دوستي ،ایثار ،بخشش و امانتداري اشاره ميكند .در یکي از نمایشنامهها درباره عيد غدیر
توضيحات كاملي داده است و در دیگري درباره قضاوت درست و دوري از غرور سخن ميگوید .شایان ذكر
است كه هر نمایشنامهاي نکتهاي اخالقي ــ عرفاني به همراه دارد.
.694معمارينسب ،زهره .نمایشنامه نوجوان امروز :نگینشکسته.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان44 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9786000101091 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:نمایشنامهها ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکیده:این نمایشنامه روایت زندگي پسربچهاي به نام محمد است كه در شهر مشهد زندگي ميكند و پس
از مرگ پدرش براي تأمين هزینههاي زندگيشان در مغازه انگشترسازي مشغول كار ميشود .ماجرایي
مضطربكننده در مغازه رخ ميدهد كه محمد را بسيار نگران ميسازد .او چگونه ميتواند از این نگراني
رهایي یابد؟

.695شيخ ربيعي ،مهدي .آموزشخوشنویسیباخودکار .تهران :آبرنگ40 ،1394 ،ص .رحلي .شابک:
 9786002522467
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:نهم 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،هنر و فرهنگ ،خط نستعليق 
چکیده:مجموعه حاضر حاوي سرمشقهاي متنوعي براي نگارش حروف نستعليق در جایگاه ابتدا ،وسط و
انتهاي كلمه است .در انتخاب متنها سعي بر گزینش عبارتهاي تمریني و خطمحور و تأكيد بر كاربرد
خودكار یا ابزار لبهگرد (خودنویس ،رواننویس ،مداد و )...بوده است .در هر صفحه از كتاب نکتهاي از ظرایف
خوشنویسي و زیبانویسي بيان شده و منطبق با درس ،سطري هم براي دستورزي و تمرین ارائه گردیده
است .در كادر پایين كتاب نيز نکتههاي عمومي و كلي خطنویسي بيان شده كه موضوعيت آن بسيط است و
منحصر به درس نميشود.
بامقواصورتکهاینمایشیبسازیم .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و

.696اكرمي ،جمالالدین.
نوجوانان64 ،1394 ،ص .خشتي .شابک 9786000102494 :
مخاطب :دانشآموز پایهتحصیلی:هفتم ،نهم 
کلماتکلیدی:سرگرميهاي آموزشي ،كاردستي ،كودكان 
چکیده:صورتک یا نقاب یک وسيله بسيار قدیمي نمایشي است كه استفاده از آن به منظور تغيير سریع
چهره بوده است .در این كتاب مخاطبان ساخت صورتکهاي مقوایي را ميآموزند .در این آموزش مواد الزم،
ابزار كار و روش ساخت به ترتيب توضيح داده شده است.
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 .697بهشتي ،محمد .تشریح وتحلیل خط تحریری .مشهد :همسایه آفتاب198 ،1394 ،ص .بياضي.
شابک 9786006156750 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:خط ،خوشنویسي ،راهنماي آموزشي 
چکیده:در كتاب آموزش خط نستعليق ،ابتدا دربارۀ طرز نوشتن هر حرف توضيحاتي آمده و در مرحلۀ بعد
نوشتن دو حرف متصل را تشریح كرده است .در ادامه تمریناتي براي آموزش بهتر درج شده و به این ترتيب
خواننده به صورت تئوري یاد ميگيرد و در عمل آنچه را آموخته اجرا ميكند.
شخصیتوهویتایرانیآموزشصحیحوخوانانویسیخط

.698وظيفهدان ،تکتم .خطنیکو:خط
تحریریبرایتمامیسنین..مشهد :ضریح آفتاب60 ،1394 ،ص .وزیري .شابک 9789644298004 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم 
کلماتکلیدی:خوشنویسي ،هنر و فرهنگ ،فعاليتهاي هنري 
چکیده:زیبایي خط براي اهل ادب و دانش زینت است ،براي ثروتمندان آرایش جمال و براي محتاجان
بهترین كسب است .در این كتاب اصول و قوانين نگارش حروف و كلمات فارسي به خط نستعليق آموزش
داده شده است .هر یک از درسهاي كتاب به یکي از حرفها اختصاص دارد و نوع نگارش آن حرف در آغاز،
وسط و پایان كلمه با آوردن مثالهایي آموزش داده شده است .در پایان هر درس نيز تمرینهایي براي
مشقنویسي و دستورزي در نظر گرفته شده است.
.699وات ،فيونا .بازیگوشي در طراحي :کتابکوچکطرحورنگ .1-رضا تبریزي .تهران :قدیاني،1394 ،
133ص .خشتي كوچک .شابک 9786002515483 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:بازيهاي فکري ،نقاشي ،بازيها و سرگرميهاي كودكان 
چکیده :طرحهاي بازیگوشانه چون از ضمير ناخودآگاه طراح خارج ميشود ،در نتيجه بيانگر ویژگيهاي
شخصيتي او خواهد بود .در این كتاب فعاليتهایي تنظيم شده كه زمينه را براي رشد خالقيت كودكان در
نقاشي فراهم ميآورد .در هر صفحه موضوعي متفاوت در نظر گرفته شده كه كودک باید آنها را تکرار و
رنگآميزي كند.
.700وات ،فيونا .بازیگوشي در طراحي :کتابکوچکطرحورنگ .2-رضا تبریزي .تهران :قدیاني،1394 ،
132ص .خشتي كوچک .شابک 9786002515490 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:بازيها و سرگرميهاي كودكان ،بازيهاي فکري ،نقاشي 
چکیده:بر اساس آخرین مطالعات ،خطخطيهاي بيمعنا ميتواند به تقویت حافظه و بهخاطرسپاري مسائل
پيرامون طراح از طریق مصرف انرژي براي پردازش و خيالسازي كمک كند .در این اثر تمرینهایي براي
كشيدن نقاشيهاي بيمعنا و معنادار در نظر گرفته شده كه اغلب طرحهاي منحني و زاویهدار است.
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 .701آگارد ،استيو .لئوناردو داوینچی .آناهيتا آقاطاهر ،حميدرضا غالمرضایي .تهران :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان72 ،1394 ،ص .رحلي .شابک 9789640808443 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلی:هفتم 
کلماتکلیدی:داستانهاي تاریخي ،هنر و فرهنگ ،نقاشان 
چکیده:لئوناردو سر پيرو داوینچي نقاش ،آناتوميست ،ریاضي دان و نویسنده ایتاليایي دوره رنسانس است.
نبوغ او شاید بيش از هر چيز دیگري مورد توجه بوده است« .موناليزا»« ،شام آخر»« ،بانوي صخرهها» از
مهمترین آثار هنري او به حساب ميآید .در این اثر در روایتي داستاني و با استفاده از تصاویر هنري ،به
معرفي و شرح زندگي این دانشمند بزرگ پرداخته شده است .در پایان كتاب نيز شگفتيهاي حواس پنجگانه
و تمریناتي كه داوینچي براي تقویت انجام ميداده ،معرفي ميشود.
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182

•
•
•
•
•
•
•

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ 161

آداب و اﺣﮑﺎم ﺗﻼوت ﻗﺮآن 560

آرزوﻫﺎي ﺑﺰرگ 162
آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ 420

آرش و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن 687

آﺳﻤﺎن ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ 631

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران :ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن 446

•

آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﯽ و راﻫﺒﺮي اﻧﺴﺎن؛ روﯾﮑﺮدي

•

آﻓﺘﺎب ﮐﺮاﻣﺖ 49

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

آﻗﺎي ﻫﻨﺸﺎو ﻋﺰﯾﺰ 163

آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ و ﺗﺌﻮري ﻧﺴﺒﯿﺖ 447

آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 128

•

آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن )ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي

•

آﻣﻮزش ﺗﻨﯿﺲ روي ﻣﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺘﺪي ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

•

آﻣﻮزش ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر 695

ﮐﻮدﮐﺎن  8-14ﺳﺎل( 129

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ 124
•

آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر )ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

•

آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﻨﺰ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﯿﺎن

•

آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ 501

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﯿﻤﺰ )356 (TIMSS

ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول 1
•

آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺳﺎﺧﺖ آﺳﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي

•

آﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﻠﮑﻪي ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ 164

ﮐﺎﻏﺬي 448
•

آﻧﺘﻮان ﻻوازﯾﻪ )ﮐﺎﺷﻒ اﮐﺴﯿﮋن( 633

آنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ 165
آوازﻫﺎي ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ 421

اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻣﻀﺎﻧﯽ 634

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم؛ ﺳﯿﺮي در ﺳﯿﺮه ﻗﺮآﻧﯽ 561

اﺗﺎق درﺑﺴﺘﻪ 166

اﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ 2

•

از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ؛ ﭘﺮورش ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ،

•

از ﺧﻮدم ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ 422

ﻧﻮﯾﻦ در ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻘﺎدي 48
آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮاﻧﯽ 632

آﻧﺘﻮان ون ﻟﻮن ﻫﻮك 449

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن 502

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  100ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺸﺘﻢ 635
از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  100ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻔﺘﻢ 636

از ﻧﻮك ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻦ ﮔُﻞ ﻣﯽﭼﮑﺪ 423
اﺳﺐ و ﺳﯿﺐ و ﺑﻬﺎر 167
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 637

اﺳﺮار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎز از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ 50

اﺳﻼم ﭼﻪ ﻣﺼﺎرﻓﯽ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ؟ 51

اﺳﻼم درﺑﺎره ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ 52

اﺳﻮه ﻧﯿﺎﯾﺶ 53

اﺷﺮافزاده ﻗﻬﺮﻣﺎن 168

اﺻﻮل ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ :ﻣﺮوري ﺑﺮ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه 130
•
•
•
•
•
•

اﻃﻠﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ 638
اﻋﺠﻮﺑﻪ 169

اﻓﺴﺎﻧﻪ و ﺷﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ 170

اﻓﺴﺎﻧﻪي ﺧﻮرﺷﯿﺪﺷﺎه و ﻣﻪﭘﺮي 171

اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده )ﻣﻌﻠﻢ ﭘﮋوﻫﻨﺪه( 503
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮔﺮاﻫﺎمﺑﻞ 639

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺷﻤﺎره  /17ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول

183

•
•
•
•
•

اﻟﮕﻮي ﻣﺎ در ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟ 54
اﻣﺎم رﺋﻮف 55

اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﭼﻬﺎرم 173

اﻣﺖ واﺣﺪه اﺧﺘﻼف ﭼﺮا؟ 56

•
•

اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎرﯾﺦ 57

در ﻣﺪرﺳﻪ و اردوﻫﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺗﺶ 131
•

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي )ﺟﻠﺪ اول(؛ ﺗﮑﺎﻣﻞ

•

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي )ﺟﻠﺪ دوم(؛

•

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي )ﺟﻠﺪ ﺳﻮم(؛ اﺻﻮل

•

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ﺟﺎﺣﻆ 562

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ 58

دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ 59
ﻋﻘﺎﯾﺪ 60

•
•
•
•
•
•
•

ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟ 133

اﻟﻤﺎس ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ 172

اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت :ﺳﻼﻣﺖ در اردوﻫﺎ ،راﻫﻨﻤﺎي داروﻫﺎ

•

•

اﻧﺮژي در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن 450

اﻧﺮژي در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ 451
اﻧﺮژي در ﺣﯿﺎت ﮐﺮه زﻣﯿﻦ 452
اﻧﺮژي در زﻣﯿﻦ و ﻓﻀﺎ 453

اﻧﺮژي در ﺳﻮﺧﺖ و ﻗﺪرت 454

•
•
•
•
•

اﻧﺸﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي آﻣﻮزش آن 3

•

اﻧﻀﺒﺎط در ﻣﺪارس و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

•

اﻧﮑﺎر ﻗﺮآن 62

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

اوﻟﯿﻦﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ 563

•

اﯾﺮان ازﮐﻮدﺗﺎي رﺿﺎﺧﺎن ﺗﺎﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

•

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ 620

640

ﺑﺎﺧﺎﻧﻤﺎن 178

ﺑﺎد در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺑﯿﺪ )داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهي ﻗﻠﻨﺪري 180

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه 181

ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﻠﯽ وﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ 125
ﺑﺎﻧﺪوﻻ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮﻣﺒﺎ 182
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﺼﻪ!392 ...

ﺑﭽﻪﻫﺎي راهآﻫﻦ 183

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﺎد؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻗﯿﺎﻣﺖ 564
ﺑﺨﻮان و ﺑﺨﻨﺪ 677

ﺑﺪﻧﻪ درد )ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو( 134

ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﭼﻨﺪ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ 184

ﺑﺮرﺳﯽ روش ﺗﻔﺴﯿﺮي راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ 63

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آﯾﺎت اﻋﺘﻘﺎدي در رواﯾﺎت اﺻﻮل

ﺑﺮﮐﻪ آﺗﺶ 185

ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ..ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻮﺗﺎه 186

•
•

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن روﺷﯽ ﺗﺎزه در ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ :ﺟﻠﺪ 65 1

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ :ﺟﻠﺪ 565 2

•

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎرﺳﯽ408 1

اﻧﯿﺴﻪ ﺧﺎﺗﻮن و ﺗﻮﭘﺎزﺧﺎن 176

ﺑﺎﺑﺎي ﺷﺐ 177

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن روﺷﯽ ﺗﺎزه در ﺗﻔﺴﯿﺮ

اﻧﮕﺸﺖ ﺟﺎدوﯾﯽ 174

اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻬﻨﺪس 175

ﺑﺎ ﻣﻘﻮا ﺻﻮرﺗﮏﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ 696

ﮐﺎﻓﯽ 64

داﻧﺶ آﻣﻮزان 132
•

ﺑﺎ ﻓﺮﻓﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدي ﺑﺎد ﺑﮕﺮد 424

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( 179

اﻧﺮژي در ﻓﻨﺎوري زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ 455
اﻧﺴﺎن و ﺗﻌﺎﻟﯽ روح 61

ﺑﺎ اﺳﺘﺮس )ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﭼﻪ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن روﺷﯽ ﺗﺎزه در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ :ﺟﻠﺪ 566 3

•

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهي داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺟﻠﺪ اول
4

•

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهي داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺟﻠﺪ دوم
5
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184

•

ﺑﺼﯿﺮت در ﺗﺮﺑﯿﺖ :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﯿﺮه ﻧﺒﻮي و ﺗﻌﻠﯿﻢ و

•

ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 505

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ 504

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺑﻠﻮغ ﭘﺴﺮان 135

ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان 506
ﺑﻪ ﺳﻮي او 66

ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ 456
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ داﺳﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ 6

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ 7

ﺑﯿﺮون ذﻫﻦ ﻣﻦ 188

ﺑﯿﻤﺎري در ﺧﺎﻧﻪ 189

•
•

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد اﯾﺮان )رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي

•

ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎران 425

)رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ( 357

رﯾﺎﺿﯽ( 358

ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ 426

•

ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﺋﻞ و

•

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﺷﺮﻟﻮك ﻫﻠﻤﺰ 190

ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ 359

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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ﻗﺮآن )ﺟﻠﺪ ﺳﻮم( 576

•

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻫﻮي اول 226

روشﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ 574

•

•

داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﻮب و ﭘﻨﺪآﻣﻮز 224

•

•

و ﻏﻨﯽﺳﺎزي ﯾﺎدﮔﯿﺮي 521

داﺳﺘﺎن ﺳﻤﮏ ﻋﯿﺎر 222

داﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ :ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ

•

•

درس ﭘﮋوﻫﯽ اﯾﺪه اي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺴﺎزي آﻣﻮزش

درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ؛ ﻓﻬﻢ زﺑﺎن
ﻗﺮآن )ﺟﻠﺪ دوم( 577

•
•
•
•
•

درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺳﺠﺎدﯾﻪ ﺟﻠﺪ اول 84

درسﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ؛ زن در ﻗﺮآن و ﻋﻬﺪﯾﻦ 578
درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺟﻠﺪ دوم )ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ( 85

درﺳﻨﺎﻣﻪي ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ »ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ« 579

درسﻫﺎي ﻓﻨﻼﻧﺪي  :آﻧﭽﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات
آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد 523

•
•
•
•

درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن و رواﯾﺎت 580

دروغ 144

درﯾﺎي ﺟﻮد 86

درﯾﺎي ﮔﺬﺷﺖ )داﺳﺘﺎنﻫﺎ و رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭘﺪر

و ﻣﺎدر( 228

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دزدان ﻣﻘﺒﺮه 229

دﻋﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ 87

دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ 88

دﻓﺘﺮ اﻣﻼي ﻧﻬﻢ 11

دﻓﺘﺮ اﻣﻼي ﻫﺸﺘﻢ 12
دﻓﺘﺮ اﻣﻼي ﻫﻔﺘﻢ 13

دﮐﺘﺮ ﺟﮑﯿﻞ و آﻗﺎي ﻫﺎﯾﺪ 230

دﻟﻘﮏ و ﻧﺎرﻧﺞ ﺗﻠﺦ 231

دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ 581

دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺗﺎمﮔﯿﺘﺲ 232

دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 464
دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺣﺸﺮات 465
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ 466

دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ 467
دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻓﻀﺎ 468

دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ 469

دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﮔﺮﺑﻪﺳﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ 470
دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻣﺎرﻫﺎ 471

دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و اﻫﺮام 651

دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ و دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ 472
دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺮﺑﻞ 233

دو دﺳﺖ ﭼﻮن دو ﺑﺎل 234
دﯾﺪاري ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ 236

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ درﺑﺎره ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ 582

•

راه ﺣﻘﯿﻘﺖ :در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ از

•

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ

•

راﻫﻨﻤﺎي روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان 524

ﮐﻼم اﻣﯿﺮ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( 145

اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ 89

راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮕﺎرش ﻃﺮح درس 525

راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن 526

•

رﺳﺎﻟﻪ اﺣﮑﺎم ﺟﻮاﻧﺎن )ﭘﺴﺮان(؛ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎواي

•

رﺳﺎﻟﻪ اﺣﮑﺎم ﺟﻮاﻧﺎن )دﺧﺘﺮان(؛ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎواي

•

رﺳﺘﻢ اﯾﻞ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﻤﻦﺑﯿﮕﯽ 652

آﯾﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي 90

•

•
•

رﻣﺎن واﻗﻌﯽ 241

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد رﺷﺪ ﻣﺤﻮر( 527

روﺑﺎتﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ 476
رود ﭘﺮﺳﺘﺎرهي آﺳﻤﺎن 243

رودﺧﺎﻧﻪي واژﮔﻮن ﺗﻮﻣﮏ 244 1
رودﺧﺎﻧﻪي واژﮔﻮن ﻫﺎﻧﺎ 245 2
روزي ﮐﻪ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ ﺑﻮد 246

روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و
روشﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻗﺮآن )(2؛ ﺣﮑﻤﺖآﻣﻮزي،

روشﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ 584

•

روﯾﺎروﯾﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻋﺼﺮ

•

رﻫﺒﺮان ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ 528

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽاﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ 92

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رؤﯾﺎي ﺳﺎرا ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ 689

رﯾﺎﺿﯽ 7ام ) ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ( 364

رﯾﺎﺿﯽ 8ام ) ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ( 365

رﯾﺎﺿﯽ  9ام ) ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ( 366

رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎزﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻬﻢ )دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( 367
رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻬﻢ دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 368

رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻬﻢ وﯾﮋه اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن 369

رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺸﺘﻢ 370

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ( 371
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ 372

•

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎﻧﮕﻮرو 9

•

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻬﻢ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش 374

آﯾﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي 91

رﺷﺪو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي )آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ﺑﻪ

روﺑﺎتﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺣﯿﺮتآور 475

اﺣﺴﺎن 583

راز ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮون 240

و ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ 14

روﺑﺎتﻫﺎ 474

ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ،رﻓﻖ و ﻣﺪارا،

دﯾﺪاري ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 238
دﯾﺪاري ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮي 239

روﺑﺎتﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 473

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺤﻘﻖ 529

دﯾﺪاري ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺎ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ 237

•

•

•

دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮار ﺗﻨﻬﺎ 235

رازﻫﺎي ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ :راﻫﻨﻤﺎي ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪﻫﺎ

•

•

رﻧﮓﮐﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ 242

ﺳﻮم دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 373

•
•
•

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻬﻢ ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره اول 375
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﺸﺘﻢ )دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( 376

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش 377
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•

رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺳﻨﺎك و داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎي

•

رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ 247

ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ 477
•

زﺑﺎن ﺑﺪن :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﮑﺎر دﯾﮕﺮان را از روي ﺣﺮﮐﺖ

•

زﺑﺎناﻧﺪﯾﺸﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

•

زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد 248

•
•
•

ﺳﺮﺑﺪاري دﯾﮕﺮ )داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﺛﻘﮥ

•

ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺣﮑﻤﺖ؛ ﺟﺮﻋﻪ اول :ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ

•

ﺳﺮزﻣﯿﻦ دراﮔﻮﻧﺎ ﺟﻠﺪ اول از ﻃﻠﺴﻢ دراﮔﻮﻧﺎ 256

اﻻﺳﻼم ﺗﺒﺮﯾﺰي( 255

آزﻣﻮنﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ 411

•
•
•

زن ﺧﻮن آﺷﺎم 250

زن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 93

•

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،آن ﺳﻮي ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺼﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ

•

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،آن ﺳﻮي ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺼﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ

•

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،آن ﺳﻮي ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺼﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ

•

زﻧﮓ اول :ﺗﺎرﯾﺦ 690

روش ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﯾﺎت )ﺟﻠﺪ اول( 585

روش ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﯾﺎت )ﺟﻠﺪ دوم( 586

روش ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﯾﺎت )ﺟﻠﺪ ﺳﻮم( 587

•
•
•
•
•
•

زﻧﮓ ﻃﺎﻫﺎ )آﻣﻮزهﻫﺎي ﺳﻮره ﻃﻪ /وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن( 588

ﺳﺎﯾﻪ ﻫﯿﻮﻻ 252

ﺳﺎﯾﻪاي روي ارﻟﻦ ﮔﺮوﻧﺪ 253

•
•

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ،راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﮑﯿﻢﺷﺪن 147

راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎزﺷﺪن ﭼﺸﻢ دل 146

•

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در اﻋﻤﺎق ﻣﻌﺮﻓﺖ،راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي
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•
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ﺑﻦ ﻋﻠﯽ)ع( 412

ﺳﺮ و دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ 530

زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺒﺰ 249
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ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ از ﺷﮑﺮ 277
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ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن 413

ﺻﻔﻮرا اره و ﻏﻼم ﺑﻬﻮﻧﻪﮔﯿﺮ 278

ﺻﻮرت زرد 279

ﻃﺎﻏﻮت 280

ﻃﺒﯿﺐ ﺳﺮﮔﺮدان )داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮﺳﻬﻞ
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ﻃﻨﺎب ﺧﺎلﺧﺎﻟﯽ 282

ﻇﻬﻮر ﻋﺸﻖ 682
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎ 283

ﻋﺎﻟﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ 103

ﻋﺎﻣﺮه و ﻫﺮﻣﺰ 284

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ 657

ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮراﻧﯽ 658
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ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب زدﮔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن و رواﯾﺎت 104

ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻗﺮآن 595

ﻋﻔﺎف در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﻧﻬﻀﺖ

ﺣﺴﯿﻨﯽ 105

•
•
•
•
•

ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻬﻢ دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 479

ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺸﺘﻢ دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 480
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن )ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ( 596

ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ 597

ﻋﻠﻮم ﻧﻬﻢ ﺑﺨﺶ زﯾﺴﺖ و زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ وﯾﮋه
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن 482
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ﻋﻠﻮم ﻧﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،وﯾﮋه اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي
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ﺷﻨﺎﺧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﺰﯾﻠﯽ ﺳﻮرهﻫﺎي ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ 594

•

•

•

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎي آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﻗﺮآن 593

ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و

•
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درﺧﺸﺎن 483

•

ﻋﻠﻮم ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺨﺶ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،وﯾﮋه اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي
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ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺸﺘﻢ )ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( 24
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•

•
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•
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ﻗﺮآن را درﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ ﺳﺒﮑﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻮر و آﺳﺎن

در آﻣﻮزش روﺧﻮاﻧﯽ و روانﺧﻮاﻧﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ 606
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ 607

ﻗﺮآن و ﺧﺮدورزي 608

ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت رﯾﺸﻪﻫﺎي اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ 108
ﻗﺼﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺟﻠﺪﻫﺎي 10ﺗﺎ 292 12
ﻗﺼﻪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻼ 293

ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ 294
ﻗﻄﺎر ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 437
ﻗﻄﺮه و ﺟﻮﯾﺒﺎر 31

ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن 609
ﻗﻮي ﺷﯿﭙﻮر زن 296

ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔﻤﺸﺪه 295
ﮐﺎﺑﻮس اﺳﺐ 297

ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎي ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ 298
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺳﯿﺎه 299

ﮐﺎر ﻃﻼﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ )دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( 379

ﮐﺎر ﻃﻼﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺸﺘﻢ)دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( 380

ﮐﺎر ﻃﻼﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ )دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( 381
ﮐﺎر ﻃﻼﯾﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ )دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول( 32

ﮐﺎر ﻃﻼﯾﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻔﺘﻢ )دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( 33
ﮐﺎر ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺸﺘﻢ 660

ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻬﻢ 34

ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺸﺘﻢ 35

ﮐﺎرﺑﺮگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ  -دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 415
ﮐﺎرﺑﺮگ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ -دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 382
ﮐﺎرﺑﺮگ ﻋﻠﻮم ﻧﻬﻢ 486

ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ -دوره اول

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 661
•

ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ -دوره اول

•

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪات را ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻦ 300

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 662

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺷﻤﺎره  /17ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول
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•

ﮐﺎش ﺧﻮاﺑﺖ دروغ ﺑﻮد :ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮدار

•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ -دوره اول

•

ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﻃﺮح و رﻧﮓ699 1-

ﺷﻬﯿﺪﺟﻮادﺣﺎﺟﯽﺧﺪاﮐﺮم و ﺧﺎﻃﺮات ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺪاﮐﺎر

اﯾﺸﺎن 301

•
•
•

ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺪﯾﺮﺷﺎﻧﻪﭼﯽ 302
ﮐﺒﮏ زﺧﻤﯽ 303

ﮐﺘﺎب آزﻣﻮن ﻫﻔﺘﻢ 160

•

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻂ ﺳﻔﯿﺪ 7BOOK

•

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻂ ﺳﻔﯿﺪ 8BOOK

•

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻂ ﺳﻔﯿﺪ 9BOOK

•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر اﻣﻼي ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ 36

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 38
•
•
•

ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ 418
•
•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ 610

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ 419

•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ-

•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ

•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 489

دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 487

دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 488

•
•
•
•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ 490

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻮم ﻫﺸﺘﻢ ﮐﺎرو ﺗﻼش 492

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻮم ﻫﺸﺘﻢ 491

•
•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول 663

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 37

•

•

ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻘﻮق رﺳﺎﻧﻪ 534

•

دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان 664
•
•
•
•
•
•

•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ -دوره اول

•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ -دوره

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 383

اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 494

ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪه 304

ﮐﺸﺘﯽ ﮔﻠﻮرﯾﺎ 305

ﮐﻼس ﭘﺮﻧﺪه 306

ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﻣﻨﻈﻮم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم 109
ﮐﻠﯿﺴﺎي ﯾﯿﻼﻗﯽ 307

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن و ﻧﻈﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 535
•
•
•
•
•
•

ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه دل 438

ﮐﻨﯿﺰك و ﭘﺎدﺷﺎه 308
ﮐﻮﺛﺮ ﺟﺎودان 110

ﮐﻮدك درﯾﺎ 309

ﮐﻮهﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ 310

ﮐﯿﻤﯿﺎي داﻧﺸﻮري 111

•

ﮐﯿﻬﺎن :ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎي اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﺳﯿﺎرهﻫﺎي

•

ﮔﺮﺑﻪي ﮔﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺷﺪه 311

ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن 495
•

ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از ﮐﺮﺑﻼ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
اﺣﺎدﯾﺚ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم و اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ 393

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺸﺘﻢ 394

ﮐﺘﺎﺑﮏ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ 683

•

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻮم ﻫﻔﺘﻢ 493

ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎﯾﻪ اول ﻫﻔﺘﻢ دوره اول

ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻗﺮآن 611
ﮐﺘﺎﺑﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ :داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽﻫﺎﯾﯽ از

ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ 416

ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺸﺘﻢ 417

ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﻃﺮح و رﻧﮓ700 2-

ﺗﺎرﯾﺨﯽ( 112
•

ﮔﻞ واژه ﺗﺮﺑﯿﺖ )ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه

•

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ  7ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ 39

ﭘﺮورﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس( 536
•
•

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ  8ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺸﺘﻢ 40
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ  9ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ 41

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺷﻤﺎره  /17ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول

192

•

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻧﻮر  : 2ﺣﻔﻆ  313ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮراﻧﯽ در ﻫﻔﺖ

•

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎل دوم )ﭘﺎﯾﻪ  (8دوره

•

ﻻﻓﮑﺎدﯾﻮ ﺷﯿﺮي ﮐﻪ ﺟﻮاب ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ داد 312

ﺳﻄﺢ 612

اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 384

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻟﮏﻟﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎم 313
ﻟﮑﻪي دوم 314

ﻟﻨﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و آرزوﻫﺎي دور و دراز )315 (4

ﻟﻨﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و روﯾﺎي ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي )318 (3

ﻣﺎ،ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪه 692

ﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎﻣﯽ و ﺳﻪ ﮔﺎف ﮔﻨﺪه 319

ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮي ﺟﻮان 320

ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﺷﺮﻟﻮك ﻫﻠﻤﺰ 321

ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﻓَﻨﮑﻞ 322

•

ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﻧﺎرﻧﯿﺎ)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 7ﺟﻠﺪي( 323

•
•
•
•
•

ﻣﺎدر 324

ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ )ﻣﺨﺘﺮع ﺑﯽﺳﯿﻢ ،رادﯾﻮ( 666

ﻣﺎروﺳﯿﺎ 325

ﻣﺎري ﮐﻮري و ﮐﺸﻒ رادﯾﻮم 496

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ 497
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ را ﺑﺮد 537

ﻣﺒﺎﻧﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره 538

ﻣﺒﺎﻧﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﻣﻐﺰ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮﺷﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟ 539

•
•
•

•
•
•
•
•

ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺮﺑﯿﺖ 540
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ 326

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮالﻫﺎي ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﯿﻤﺰ TIMS
)ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ( 385

ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 667

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽﺧﻮارزﻣﯽ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ و آﺛﺎر او 386
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﺟﯽ 668

ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و اﯾﺪهﻫﺎي داغ داغ 669
ﻣﺪاﻓﻊ ﮔﻢ ﺷﺪه 328

ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 541

ﻣﺪرﺳﻪ در اﻓﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز :راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ

ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 542
•

ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ 701

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ 665

•

•

ﻟﻨﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و روزﻫﺎي ﭘﺮدردﺳﺮ )317 (1

•

•

•

ﻟﻨﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و رازﻫﺎي ﻓﻮق ﺳﺮي )316 (2

ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﻣﺎ و رﯾﺒﺎ :رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ در

•

•

ﻣﺤﺎﺻﺮهي ﻣﮑﯿﻨﺪاو 327

ﻣﺪﯾﺮ! ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش :ﺑﺮرﺳﯽ  50ﺧﻄﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻣﺪﯾﺮان 543

•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻔﺴﯿﺮ 613

ﻣﺮد ﺧﺰﻧﺪه 329
ﻣﺮد زﺷﺖ 330

ﻣﺮدان آﻧﺠﻠﺲ 113

ﻣﺮدان ﭼﻮب ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ 331
ﻣﺮدي ﺑﺎ ﻟﺐ ﮐﺞ 332

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت روﺑﺎﺗﯿﮏ 498

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﯾﺎﺿﯽ دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ  9ام 8+ام7 +
ام  3333ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺷﺪ 387

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ 333

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮﻓﻖ 544

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﮔﺒﺎر 627

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺸﺘﻢ دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 670

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي روﺷﻨﯽ درون 545
ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر 671

ﻣﻌﺎد از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ 114
ﻣﻌﺎﻫﺪهي ﻧﻈﺎﻣﯽ 334

ﻣﻌﺠﺰهي ﻣﺤﺒﺖ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ 156
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻗﺮآن 614

ﻣﻌﻠﻢ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رﻫﺒﺮ 546

ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﺷﺮﻟﻮك ﻫﻠﻤﺰ 335
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮزاد 388
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•
•
•
•
•

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻗﺼﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم 615
ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ 115

ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮم؟ 336

•

ﻣﻤﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻞﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي 337

ﻋﻤﻮﻣﯽ 547

•
•
•

ﻣﻦ ﺳﻮزن ﻗﻮرت دادم 685

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ 499

ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ 338

ﻣﻮﺷﯽ ﮐﻮﺷﺎ 339

ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ 340

•

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﯿﺮﮔﺰﯾﻨﯽ :ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل و

•

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ 549

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن  7ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ 548

•
•
•
•
•

ﻣﻬﺪي آذر ﯾﺰدي 672

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ او 116

ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﯾﺎدت ﺑﺮود دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﯽ 341
ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازي 673

ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺎؤﺷﺎن )داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ( 342

•

ﻧﺎمﮔﺬاري ﺑﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖﻫﺎ؛ داﺳﺘﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ از ﻋﺮﻓﺎن

•

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﯿﺲ 439

دﯾﻨﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ 389
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن در ﺧﻮدﺳﺎزي از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن 617

ﺟﻮاﻧﺎن 550

ﻣﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ درﯾﺎﺳﺖ! 684

•

•

•

ﻧﻘﺶ دﯾﻦ و ﻗﺮآن در ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮآن و ﻋﻬﺪﯾﻦ 616

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ و

•

•

ﻧﻘﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ 343
ﻧﺎن و ﮔﻞ ﺳﺮخ 344

ﻧﺠﯿﺐزادهي ﻣﺠﺮد 345

ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدك وﻧﻮﺟﻮان 42

ﻧﺨﺒﻪﻫﺎي ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺪرﺳﻪ 686

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واژهﻧﺎﻣﻪي رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻦ 628
ﻧﺮﮔﺲ و ﻋﺮﻓﺎن 693

ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ 621 2013
ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻠﺶ 622

ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺗﻤﺪنﺳﺎزي 117

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن 551

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻧﮑﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از آﯾﺎت ﻗﺮآن 618
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ 43

ﻧﮕﺎه ﺛﻤﯿﻦ ادﺑﯽ 44

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻌﻠﻢ 552

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻮآوري در ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ 553
ﻧﮕﺎﻫﯽ ژرف ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺸﺘﻢ 45

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﯿﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮان 554

ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن 346

ﻧﮕﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ 694

ﻧﻤﺎز ﺳﮑﻮي اﻋﺘﻼي اﻧﺴﺎن 118

ﻧﻤﮑﯽﻫﺎ 347

ﻧﻮآوري آﻣﻮزﺷﯽ در اﻧﺪوﻧﺰي 555

ﻧﻮآوري آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﻤﻬﻮري ﮐﺮه 556
ﻧﻪ ﻧﺦ ﺷﺪم ،ﻧﻪ ﺧﺮس 440

ﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﮑﺎن ،اﺣﺴﺎن ،اﻧﻔﺎق و دﺳﺘﮕﯿﺮي ،اﺣﺘﺮام

ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر 119
•
•

ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ 441

واژهﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 629

•
•
•
•
•
•

وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﻬﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( 120

وﻗﺘﯽ ﮔﻠﭽﻪ ﺑﺎد در ﭼﺎرﻗﺪش ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ 348

وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﺟﯿﮏﺟﯿﮏ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد 349

وﯾﻠﯿﺎم ﻣﻮرﯾﺲ دﯾﻮﯾﺲ 674
ﻫﺎدي اﻣﺖ 121

ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ )ﻏﺮب ،ﻣﺪﯾﻮن داﻧﺶ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ( 675

•
•
•

ﻫﻤﺎي رﺣﻤﺖ 122

ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻢ زﺑﺎﻧﯽ 557

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ 46
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•

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻗﺮآن در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ 47

•

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ وﺣﯽ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻨﺰﯾﻠﯽ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول( ج 123 4

•

ﻫﻢﻧﻮازي ﻧﺴﯿﻢ و ﺑﺮگ 442

•
•
•
•

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ وﺣﯽ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻨﺰﯾﻠﯽ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول( ج 619 5

ﻫﻨﺪﺳﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ...ﺟﻠﺪ اول 391
ﻫﻨﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن 157

•
•

ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﯽ 127

اﺛﺮﺑﺨﺶ( 558

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ﻫﻨﮕﺎم ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎ 350
ﻫﻮﮔﻮ و ژوزﻓﯿﻦ 351
ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺴﺘﻨﯽ 352

ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻖ ﺗﺎزهاي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ 443
ﻫﯿﻮﻻﻫﺎي ﺗﺮﺳﻨﺎك 500
ﯾﺎﻗﻮت آﺑﯽ 353

ﯾﺎل ﺷﯿﺮ 354

ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ،ﯾﮏ داﺳﺘﺎن 355

ﯾﮏ راه ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎ ﻣﺎه 444

 100ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﺳﺮدار اﯾﺮان 676

 1001ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن 630

•

 7ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﻤﯿﻤﻪاي

•

395 starter - student english in mind

•

397 HEAD START

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ! 390

ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ﺗﺪرﯾﺲ )ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي آﻣﻮزش

•

•

ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﺑﯽﻃﺎﻗﺖ 445

درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪ در ﺟﻬﺎن 559
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

396 starter - work english in mind

398 Let's Move

Dictionary: English to Prospect Bilingual
399 Persian
400 student -super minds starter
401 work -super minds starter

402 Activity book - 1super safari
403 pupils book - 1super safari

404 Activity book - 2super safari
405 pupils book - 2super safari

406 Activity book - 3super safari
407 pupils book - 3super safari
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

آرﭘﺎدرﺳﯽ ،ﺻﻤﺪﺟﻮدي 413
آرﻧﻮﻟﺪ ،ﻧﯿﮏ 477 ،463
آرﯾﻦ ،ﺧﺪﯾﺠﻪ 538
آﺳﻤﯽ ،ﻣﻬﺪي 35
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻧﺪا 623
آﺻﻔﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ 516
آﻓﺮﯾﺪه ،زﮐﯿﻪ 416
آﻗﺎزاده ،ﻣﺤﺮم 525
آﻗﺎﻃﺎﻫﺮ ،آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ 701
آﮔﺎرد ،اﺳﺘﯿﻮ 701
آلﻋﻠﯽ ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ،482
485
آﻣﻮزﮔﺎر ،ﺣﺴﯿﻦ 524
آﻣﻮزﮔﺎر ،ﯾﻮﺳﻒ ،639 ،633
666
آوﻧﺪ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ 412 ،412
آﯾﺘﯽ ،اﺻﻐﺮ 537
اٌﻣﻦ ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﻦ ،316 ،315
318 ،317
اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده ﻃﺎري ،آﻣﻨﻪ 373
اﺑﺮاﻫﯿﻢﻧﮋاد ﺷﯿﺮواﻧﯽ،
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺳﺎدات ،150 ،131
655 ،152 ،151
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻗﻮام ،ﺻﻐﺮي 527
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ 426
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ،344 ،8
346
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻓﺮﺷﯿﺪ 519
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻧﻮﺷﯿﻦ ،216 ،215
243
اﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻮزان 535
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦزاده ،ﻣﺴﻠﻢ 508
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﺑﻬﺰاد 667
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اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯽ ،اﻟﻬﺎم 128
اﺛﻨﺎﻋﺸﺮي ،ﻓﺎﺋﺰه 327
اﺣﺘﺸﺎم ،ﻣﺤﻤﺪ 490
اﺣﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺴﺮﯾﻦ 368
اﺣﻘﺮ ،ﻗﺪﺳﯽ 538
اﺣﻤﺪﻧﮋاد ،اﻣﯿﺮ 63
اﺣﻤﺪﻧﮋاديدوﻟﺖآﺑﺎدي،
ﺳﮑﯿﻨﻪ 682

اﺣﻤﺪي ﻓﯿﺮوزﺟﺎﯾﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 16
اﺣﻤﺪي ﻧﻮرآﺑﺎدي ،ﻣﻬﺪي 595
اﺣﻤﺪي ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ 167
اﺣﻤﺪي ،ﺣﻤﯿﺪ 312
اﺣﻤﺪي ،ﻧﺴﺮﯾﻦ 115
اﺣﻤﺪيﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ،654
673
اﺧﻮت ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ 548
اﺧﻮت ،ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ ،206 ،205
271 ،229
اداره ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وزارت
آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ 555
اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 513
اداره ﮐﻞ ﻗﺮآن ،ﻋﺘﺮت و ﻧﻤﺎز
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺮورﺷﯽ ،53 ،49
،101 ،86 ،81 ،69 ،68 ،55
122 ،121 ،111 ،110
ادﯾﺐ ،ﻣﺮﯾﻢ 548
ارﻓﻊ ،ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ 99
اروﺟﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ 23
اژهاي ،ﺟﻮاد 538
اﺳﺘﺎل ،ﭘﯽﯾﺮژول 325
اﺳﺘﻮارتﭘﺮاﯾﺲ ،ﺷﻮن 476
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اﺳﺘﻮﯾﻠﺲ ،ﭘﻨﯽ ،451 ،450
455 ،454 ،452
اﺳﺘﯿﻨﮏ ،آن اي 496
اﺳﺘﯿﻮﻟﺲ ،ﭘﻨﯽ 453
اﺳﺪزاده ،ﻋﻄﺎاﷲ 85
اﺳﺪي ،ﻋﺒﺎس 534
اﺳﮑﺎت ،وﻧﺪياي 413
اﺳﮑﻨﺪر ﺟﻌﻔﺮزاده ،رﻗﯿﻪ 118
اﺳﮑﻨﺪر ﺟﻌﻔﺮزاده ،ﻓﺮﯾﺒﺎ ،64
118
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻟﯿﻤﻠﻮ،ﺣﺴﯿﻦ 510
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ 98
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﭘﯿﻤﺎن 323
اﺳﻤﺎﻟﯿﻦ ،رﯾﻤﻮﻧﺪ 388
اﺷﮑﺎن ،ﺳﺎﻧﺎز 132
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺮداد 356
اﺻﻼﻧﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ 665
اﺻﻼﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 267
اﻋﻄﺎر ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﻮﯾﺪ 244
اﻓﺮوز ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ 539
اﻓﺸﺎر ،ﺳﻤﺒﻪ 572
اﻗﺒﺎلزاده ،ﺷﻬﺮام 8
اﻗﺒﺎﻟﯽ ،ﮐﺒﺮي 45
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ 516
اﮐﺒﺮﭘﻮر ،اﺣﻤﺪ 343
اﮐﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ 552
اﮐﺒﺮﯾﻪ،ﭘﺮوﯾﻦ 532
اﮐﺮﻣﯽ ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ،164
696 ،436 ،287
اﮐﺮﻣﯽ ،ﻋﺎﺷﻮر 541
اﮐﺴﻠﯿﺪ ،ﮐﺮﯾﺲ 623
ال ،داﯾﺎﻧﺎ 549
اﻟﻬﯿﺎري ،ﻃﺎﻫﺮه 18
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اﻟﻮﻧﺪي ،ﺣﺴﯿﻦ 457
ام.درﯾﭙﺮ ،ﺷﺎرون 188
اﻣﺎﻣﯽ ،ﺳﻬﯿﻼ 500
اﻣﻦﻧﮋاد ،ﺣﻤﯿﺪ 85
اﻣﯿﺪي ،ﺟﻤﺸﯿﺪ 532
اﻣﯿﺮي ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ 360
اﻣﯿﺮي ،ﻣﺠﯿﺪ 156
اﻣﯿﺮيﻧﯿﺎ ،ﮐﻮرش 637
اﻣﯿﻦ ﺗﻔﺮﺷﯽ ،ﺑﺎﺑﮏ 626
اﻣﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ 84
اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ 613
اﻧﺘﻈﺎرﯾﺎن ،ﺷﻬﻼ 8
اﻧﺪه ،ﻣﯿﺸﻞ 214
اﻧﺼﺎري ،ﺣﺴﯿﻦ 376 ،375
اﻧﺼﺎرﯾﺎن ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ 300
اﻧﻮاري ،ﺣﺴﯿﻦ 89
اﻧﻮر ،ﺑﺎﻫﺮه 313
اﻫﯿﺮن ،ﻣﺎﯾﮑﻞ 475
اوﺑﺮﯾﻦ ،اﯾﻠﯿﻦ 468
اوزﺗﻮرك ،ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻦ 303
اوﻧﻖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن 289
اﯾﺘﯿﻨﻦ ،رﯾﺘﺎ 8
اﯾﺪز ،ﺳﺎﻧﺪرا 359
اﯾﺮواﻧﯽ ،ﺟﻮاد 54 ،52 ،51
اﯾﺰاﻧﻠﻮ ،ﺟﻮاد 501
اﯾﺰدﭘﻨﺎه ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ 408
اﯾﺰدي ،ﻣﺤﺴﻦ 140 ،139
اﯾﺴﺒﻞ ،ارزوﻻ 253 ،219
اﯾﺸﯽ ﮐﺎوا ،ﯾﻮﺷﯽ ﺗﺎﮐﺎ 546
اﯾﮕﻠﺪن ،ﮔﺎن 620
اﯾﮕﻠﺪن ،ﻫﺎل 620
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽﭘﻮر ،ﯾﺪاﷲ 360
اﯾﻮﺑﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 552
اﯾﻮﺑﯽزاده ،اﻓﺴﺎﻧﻪ 17
ﺑﺎﺑﺎﺟﻌﻔﺮي ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ 663
ﺑﺎﺑﺎزاده ،ﻃﺎﻫﺮه 129
ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ 609
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ﺑﺎﺣﺸﻤﺖﺟﻮﯾﺒﺎري ،ﺟﻮاد 35
ﺑﺎﻗﺮزاده ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 159
ﺑﺎﻗﺮي ،زﯾﻨﺐ 485 ،482
ﺑﺎﻗﺮي ،ﺻﺮﻓﻨﺎز 554 ،553
ﺑﺎﻗﺮي ،ﻣﺼﻄﻔﯽ 43
ﺑﺎﻻ زاده ،اﻣﯿﺮ ﮐﺎوس ،650
656
ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ،ﺷﻬﺮﻧﺎز 385
ﺑﺨﺸﯽ ،ﻋﻠﯽ 284
ﺑﺨﺸﯽ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ 480
ﺑﺮاﺗﯿﺎن ،ﻣﺴﻌﻮد 526
ﺑﺮآﺑﺎدي ،ﻣﺤﻤﻮد 276
ﺑﺮﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،374
377
ﺑﺮﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ ،374
377
ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ 411
ﺑﺮوﻧﺘﻪ ،ﺷﺎرﻟﻮت 216 ،215
ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻓﺮﺷﺎد 1
ﺑﺸﯿﺮ ،ﺣﺴﻦ 106 ،88
ﺑﺸﯿﺮي ،ﻋﻮض 3
ﺑﮏ ،ﺟﺎن 526
ﺑﻠﻮم ،ﺟﻮدي 264
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﺮح 169
ﺑﻬﺠﺖﭘﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ،123
619 ،594
ﺑﻬﺮامﭘﻮر ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،585
587 ،586
ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ 697
ﺑﻬﯽ ،ﺧﺎﻃﺮه 626
ﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻧﻌﻤﺖاﻟﻪ 23
ﺑﻮرﻗﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﯾﺒﺎ 461
ﺑﻮﻣﻮن ،اﻣﯿﻠﯽ 462
ﺑﯿﺎت ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ،361 ،357
387 ،363 ،362
ﺑﯿﺎﺿﯿﺎنﺳﺮﮐﻨﺪي ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 629
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪي ،ﺳﻌﯿﺪه 266
ﺑﯿﻨﮕﻬﺎم ،ﺟﯿﻦ 624
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ﭘﺎﺗﺮﺳﻮن ،ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ 344
ﭘﺎرﺳﺎزاده ،ﻣﺤﻤﺪﻋﯿﺴﯽ 45
ﭘﺎرﺳﺎﻧﯿﺎ ،زري 365
ﭘﺎرﺳﯽﻧﮋاد ،ﮐﺎﻣﺮان 288
ﭘﺎروآﺳﯿﻦ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ 478
ﭘﺎزوﮐﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 136
ﭘﺎكﺑﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ 306 ،220
ﭘﺎﻻﺳﯿﻮ ،آر.ﺟﯽ 274
ﭘﺪرام ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ 686
ﭘﺮورش ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ 113
ﭘﺴﺖ ،ﺑﻮرﻟﯽ 359
ﭘﻼﭼﯿﻮ ،آر.ﺟﯽ 169
ﭘﻨﺘﻠﻨﺪ ،ﭘﯿﺘﺮ ،451 ،450
455 ،454 ،453 ،452
ﭘﻨﺪي ،زﻫﺮه 357
ﭘﻮراﺣﻤﺪ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 567
ﭘﻮرﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻫﺎدي 552
ﭘﻮرﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻋﻄﺎاﷲ ،131
655 ،152 ،151 ،150
ﭘﻮرﻗﻨﺒﺮيﻗﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ،ﻟﯿﻼ 158
ﭘﻮرﻣﺸﯿﺮ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 145
ﭘﻮروﻫﺎب ،ﻣﺤﻤﻮد 435
ﭘﯿﺮوزروان ،ﻋﻠﯽ 367
ﭘﯿﺰ ،آﻟﻦ 530
ﭘﯿﺸﻮن ،ﻟﯿﺰ 232
ﺗﺎﭘﻠﯿﻦ ،ﺳﺎم 624
ﺗﺎرﻧﺒﺎل ،اﺳﺘﻔﺎﻧﯽ 470
ﺗﺎﻧﺴﻨﺪ ،ﺟﺎن 500
ﺗﺒﺮﯾﺰي ،رﺿﺎ 700 ،699
ﺗﭙﻠﯿﻦ ،ﺳﺎم 651
ﺗﺪﯾﻦ ،ﻧﺠﻤﻪ 227
ﺗﺪﯾﻦ ،ﻧﻌﯿﻢ 153
ﺗﺮاﺑﯽ ،ﻓﺮﺧﻨﺪه 357
ﺗﺮﮐﻤﻦ ،ﻓﺎﺿﻞ 443
ﺗﻘﯽﭘﻮر ،ﺟﻮاد 379
ﺗﻤﻨﺎ ،وﺣﯿﺪ 670
ﺗﻮاﻧﺎﻋﻠﻤﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ 43
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ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،417 ،416
418
ﺗﻮﮐﻠﯽ ،اﻣﯿﻦ 174
ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 359
ﺗﻮﻻ ،ﺧﻮﺳﻪ 638
ﺟﺎﻧﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ 527
ﺟﺎﻧﻪ ،ﻣﮋده 527
ﺟﺎوﯾﺪان ،ﺳﺮوﻧﺎز 545
ﺟﺒﺎري ﻣﻘﺪم ،ﻋﺒﺎس 355
ﺟﺪﯾﺪﯾﺎن ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ 150
ﺟﻐﺎم ،ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ ،633
666 ،639
ﺟﻼﻟﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ 648
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻧﺠﺎري دارﯾﺎن ،راﻣﺶ 562
ﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ 529
ﺟﻤﺸﯿﺪي ،ﺷﺎدي 556 ،555
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن 605
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ،ﮐﯿﻮﻣﺮث 526
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯾﺎن ،ﻋﺒﺎس ،192
252
ﺟﻮادﯾﺎن ،ﻣﺴﻌﻮد 646 ،624
ﺟﻮﮐﺎر ،ﻣﺮﺿﯿﻪ 226
ﺟﯿﻔﻮرد ،ﮐﻠﯿﻒ 474
ﭼﺎﭘﺎري ،ﺑﻨﻔﺸﻪ 226
ﭼﻤﺒﺮز ،ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ 623
ﭼﻨﺪﻟﺮ ،ﻓﯿﻮﻧﺎ 624
ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ ،ﻣﻬﺪي 637
ﭼﯿﺖﺳﺎز ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ 37
ﺣﺎﺟﯽ رﺑﯿﻊ ،ﻣﺴﻌﻮد 561
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ 201
ﺣﺎﺟﯽآﻗﺎﻟﻮ ،ﻋﺒﺎس ،515
542
ﺣﺎﺟﯽﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﻣﺮﺟﺎن ،447
496
ﺣﺎﺟﯽﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻨﯽﻓﺮد ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺴﻌﻮد 356
ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻋﻠﯽ 584
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ﺣﺴﻦﺑﯿﮕﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،203
234
ﺣﺴﻦﭘﻮر ،ﻧﺴﺮﯾﻦ 512
ﺣﺴﻦزاده ،ﻓﺮﻫﺎد 352
ﺣﺴﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ 547
ﺣﺴﻨﯽراد ،ﻣﺮﺟﺎن 539
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪي،
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي 538
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺣﺎﺋﺮي ،ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ 615
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺆﻣﻦزاده،
ﺳﯿﺪاﻣﺮاﷲ 60 ،59 ،58
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮري،
ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ 105
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪه ﻣﻠﯿﺤﻪ 552
ﺣﺴﯿﻨﯽرﺑﺎﻃﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 481
ﺣﺴﯿﻨﯽزاده ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ 583
ﺣﺼﺎري ،ﻋﻠﯽ 441
ﺣﻖﭘﺮﺳﺖ ،ﻧﻮرا 249
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ 580
ﺣﻘﯽ ،وﻟﯽ 410 ،409
ﺣﻘﯿﻘﺖراد ،ﺳﻌﯿﺪ 370
ﺣﮑﻤﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ 187
ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،198 ،168
280 ،265 ،260
ﺣﮑﯿﻤﯿﺎن ،ﻫﺎدي 204
ﺣﻤﺰهاي ،روداﺑﻪ 442
ﺣﻤﯿﺪي ،ارﺷﮏ 391
ﺣﻨﯿﻔﻪزاده ،ﺷﻬﺮﯾﺎر 16
ﺣﻨﯿﻔﯽ ﯾﺰدي ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ
484 ،483
ﺣﯿﺪري راد ،ﻣﺤﺴﻦ 652
ﺣﯿﺪري رزوه ،ﮐﺒﺮي 37
ﺣﯿﺪرياﺑﻬﺮي ،ﻏﻼمرﺿﺎ 77
ﺧﺎﮐﺒﺎز)ﻣﺸﺘﺎق( ،ﺣﺴﻦ 681
ﺧﺎﻧﻠﺮي ،ﻣﻌﯿﻦ 157
ﺧﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﯾﺒﺎ 685
ﺧﺪاﺑﻨﺪهﻟﻮ ،ﯾﺰدان 214
ﺧﺪاﺟﻮ ،ﻓﺮوزﻧﺪه 246
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ﺧﺪاﻣﯿﺎن آراﻧﯽ ،ﻣﻬﺪي 569
ﺧﺪﻣﺘﻠﻮ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ 563
ﺧﺮازي ،ﺟﻌﻔﺮ 16
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺮ 380
ﺧﺮاﻣﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ 180
ﺧﺮدﻣﻨﺪي ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ 592
ﺧﺮﻣﯽ ،ﻓﺮﯾﺪه 209
ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﺳﭙﯿﺪه 281
ﺧﻠﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ 339
ﺧﻤﺎﻣﯽاﺑﺪي ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،357
387 ،363 ،362 ،361
ﺧﻮاﺟﻪدادي ،اﻣﯿﻦ 670
ﺧﻮاﺟﻪوﻧﺪ ،ﺳﻮﻟﻤﺎز 176
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ 259
ﺧﻮاﻧﯿﻦزاده ،ﻣﺼﻄﻔﯽ 486
ﺧﻮرﺷﺎﻫﯿﺎن ،ﻫﺎدي 336
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،ﭘﺎﻧﺘﻪآ 275 ،256
ﺧﻮﯾﯽ ،روﯾﺎ 127
ﺧﯿﺮآﺑﺎدي ،رﺿﺎ 414
ﺧﯿﺮي ،ﻋﻠﯽ 479
داداشﻧﮋاد ،ﻣﻨﺼﻮر 591
داﻋﯽﻧﮋاد ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ 608
دال ،روآﻟﺪ 212 ،174
داﻧﺸﮕﺮ ،ﺑﻬﺰاد 195
داﻧﺸﯿﺎر ،ﺷﺒﻨﻢ 554 ،553
داوودي ،ﺣﺴﯿﻦ 31
داوودي ،ﺧﺴﺮو 383
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺮآت 382
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮآت 415
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮآت 661
دراز ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ 582
دراج ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ 368
درﺑﻨﺪي ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 48
دردي ﮐﺮﯾﻤﯽ ،آﻧﺎ 303
دروﯾﺸﯽ ،روحاﷲ 179
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دري ،ﺟﻌﻔﺮ 398
دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ 530
دﻣﺎوﻧﺪي ﮐﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﺮاﷲ 398
دن ،ﺑﻦ 468
دﻫﻘﺎن ،ﻣﻬﺪي 384
دوگﻟﯽ ،ﯾﺎﻧﮓ 556
دوﻻﺑﺪوﯾﺮه ،ﮐﺎﻣﯿﻼ 623
دوﻟﺖﭘﻨﺎه ،ﻫﺎﺟﺮ 381 ،379
دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽﻓﺮد ،رﯾﺤﺎﻧﻪ 494
دوﯾﻞ ،آرﺗﻮرﮐﺎﻧﻦ ،166 ،161
،194 ،190 ،189 ،175 ،172
،241 ،235 ،225 ،210 ،200
،263 ،262 ،251 ،250 ،242
،286 ،282 ،279 ،273 ،272
،314 ،307 ،305 ،299 ،291
،330 ،329 ،328 ،326 ،321
،340 ،335 ،334 ،332 ،331
354 ،353 ،345
دوﯾﻮﻧﮓ ،ﻣﯿﻨﺪرت 313
دوﺋﺮﺗﯽ ،ﮔﯿﻠﯿﺎن 464
دي ﮐﺎﻣﯿﻠﻮ ،ﮐﯿﺖ 290
دﯾﺎرﮐﺠﻮري ،ﭘﻮرﯾﺎ 483
دﯾﺰﺟﯽ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺳﻤﯿﺮا 510
دﯾﮑﻨﺰ ،ﭼﺎرﻟﺰ 162
دﯾﮑﯿﻨﺰ ،رزي 465
دﯾﻦﭘﺮور ،ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ
83 ،82
دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ،ﺳﻮزاﻧﺎ 472
دﯾﯿﺮي ،ﺗﺮي ،206 ،205
271 ،229
راﺟﺮز ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ 628
راﺳﺘﯽ ،ﻟﯿﻼ 18
راﺳﺘﯽﭘﻮر ،ﻣﺴﻌﻮد 671
راﯾﺲ ،وﯾﻠﯿﺎم ﺑﯽ 668
رﺟﺐﺑﻠﻮﮐﺎت ،ﻧﺴﺮﯾﻦ 37
رﺟﺒﯽ ،ﻣﻬﺪي 297 ،213
رﺣﺎل ،ﺻﺎﻟﺢ 18
رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺰﯾﺰه 628

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رﺣﯿﻢﭘﻮر ،ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ،575
577 ،576
رﺣﯿﻤﯽ رﯾﺴﻪ ،اﺣﻤﺪ 632
رﺣﯿﻤﯽ ،اﻣﯿﻦ 408
رﺣﯿﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس 543 ،56
رﺣﯿﻤﯽﻓﺮد ،ﻣﻬﺒﺎن 485 ،482
رﺳﺘﮕﺎر ،ﻃﺎﻫﺮه 494
رﺳﺘﮕﺎرﻧﯿﺎ ،ﻫﺎﺗﻒ 413
رﺳﺘﻤﯽ ،ﻟﯿﻼ 551 ،550
رﺳﻮﻟﯽ ،ﮔﯿﺘﺎ ،233 ،219
285 ،253
رﺳﻮﻟﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ 538
رﺳﻮﻟﯽ ،ﻣﻨﯿﮋه 479
رﺳﻮﻟﯿﺎن ،رﺿﺎ 480
رﺷﯿﺪﭘﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ 61
رﺷﯿﺪﯾﺎن ،ﻣﺮﯾﻢ 551 ،550
رﺿﺎﭘﻮر دروﯾﺶ ،اﻟﻬﺎم 102
رﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﮏ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ 557
رﺿﺎﯾﯽ ،اﺣﺴﺎن 653
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ 32
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 546
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ 257
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 626
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي 74
رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ 514
رﺿﺎﯾﯽﻣﻘﺪم ،ﺷﻬﺮزاد 642
رﺿﻮانﻧﯿﺎ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 480 ،479
رﺿﻮاﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ 675
رﺿﻮيﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ
646
رﻓﯿﻌﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ 479
رﻣﻀﺎنزاده ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ،135
506
رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺑﻬﻨﺎم 659
رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس 228 ،78
رﻧﺠﺒﺮ ،ﺷﯿﺪا 296
رﻧﻪﮔﯿﺌﻮره ،ﻣﺎري 462
رﻫﻨﻤﺎ ،ﺷﺎﻫﯿﻦ 444
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روﺑﺮﺗﺴﻮن ،ﻟﻮرن 127
روحاﻓﺰا ،ﺳﻌﯿﺪ ،116 ،66
199 ،165
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻧﻮراﻧﮕﯿﺰ 480 ،479
روداري ،ﺟﺎﻧﯽ 223
روزنﺑﻼﯾﺖ ،ژاﻧﺖ 359
روﻫﻨﺪه ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ 557
رﯾﻮردان ،رﯾﮏ 295 ،193
رﺋﯿﺲداﻧﺎ ،ﻣﺠﯿﺪ 502
رﺋﯿﺴﯽ دﻫﮑﺮدي ،ﻓﺮﯾﺪون 46
زارع ﺑﻬﺮامآﺑﺎدي ،ﻣﻬﺪي 538
زارع ﻧﻬﻨﺪي ،رﺣﯿﻢ 389
زارﻋﯽ ،رﺿﺎ 114 ،87
زارﻋﯽ ،ﻋﺒﺎس 499 ،497 ،459
زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 185
زﻧﺪ وﮐﯿﻠﯽ ،ﻣﻬﺪي 70
زﻧﺪي ،ﻣﺮﯾﻢ 432
زﻫﺮوي ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 324
زورق ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ 57
زﯾﺎرﺗﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ 357
زﯾﻦاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ 511
زﯾﻨﻌﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ 522
ﺳﺎﻋﻠﯽ ،ﺷﻬﻨﺎز 342
ﺳﺎﮔﻮر ،رﯾﭽﺎرد 516
ﺳﺎﻻروﻧﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 433
ﺳﺎﻻري ،ﺣﺴﻦ ،446 ،378
،674 ،668 ،649 ،644 ،449
676
ﺳﺎﻟﺒﺮگ ،ﭘﺎﺳﯽ 523
ﺳﺒﺰي ،داود 120
ﺳﭙﺎﻫﯽ ﯾﻮﻧﺴﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ 440
ﺳﺠﺎدي ،ﺳﻌﯿﺪ 29
ﺳﺨﺎﯾﯽ ،روح اﻟﻪ 536
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻣﺠﯿﺪ 488 ،487
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،158
159
ﺳﺮﮐﺎرآراﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 521
ﺳﺮون ،ژاك 320
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ﺳﻌﺎدتﻓﺮ ،ﻃﺎﻫﺮه 557
ﺳﻌﺎدتﻓﺮ ،ﺳﻮﻧﯿﺎ 294
ﺳﻌﺪوﻧﺪﯾﺎن ،ﺳﯿﺮوس 634
ﺳﻌﯿﺪي ،ﺷﺎﻫﺪه 8
ﺳﻠﺤﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ 505
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،زﻫﺮا ،17 ،16
34 ،22 ،18
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎﯾﻮن 319
ﺳﻠﻤﺎنﭘﻮر ،اﻣﯿﺮ 534
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ،12 ،11
28 ،25 ،13
ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻓﺮﯾﺪه 670
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،اﻋﻈﻢ 517
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،زﻫﺮا 117
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻣﺮز 397
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﯽ 67
ﺳﻠﯿﻤﯽ ،اﻟﻬﻪ 693
ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﺣﺸﻤﺖاﷲ 646 ،640
ﺳﻨﺎﭘﻮر ،ﺣﺴﯿﻦ 170
ﺳﻮزﻧﭽﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ 75
ﺳﻬﺮاب ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ 507
ﺳﻬﺮاﺑﯽ ،ﻃﯿﺒﻪ 523
ﺳﻮري ،ﺳﺎرا 519
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ،ﺳﯿﺪ ﻧﻮﯾﺪ 308
ﺳﯿﻒ ،رﺿﺎ 381
ﺳﯿﻔﯽ ،زﻫﺮا 30
ﺳﯿﮕﺎرودي ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 47
ﺳﯿﻠﻮر اﺳﺘﺎﯾﻦ ﻧﺎن ،ﻟﻮرا 126
ﺳﯿﻠﻮر اﺳﺘﺎﯾﻦ ،اﻟﻮﯾﻦ 126
ﺳﯿﻠﻮر اﺳﺘﺎﯾﻦ ،وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ 126
ﺳﯿﻠﻮراﺳﺘﺎﯾﻦ ،ﺷﻞ 312
ﺷﺎﻫﺮخﺑﯿﮕﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 670
ﺷﺎﻫﺴﻮن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ 27 ،24 ،20
ﺷﺎﻫﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ 21
ﺷﺠﺎﻋﯽ دﯾﻨﺪارﻟﻮ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ 223
ﺷﺮﻗﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ 388 ،360
ﺷﺮﯾﻒﭘﻮر ،ﺷﻘﺎﯾﻖ 380
ﺷﻌﺒﺎنﻧﮋاد ،اﻓﺴﺎﻧﻪ 445
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ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ 657
ﺷﻔﺎﯾﯽ اﺟﯿﺮﻟﻮ ،ﺟﻤﺎل 3
ﺷﻔﺎﯾﯽ ،ﺷﯿﻮا 136
ﺷﻔﯿﻊآﺑﺎدي ،ﻋﺒﺪاﷲ 538
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﺷﻬﺮام 208
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 494
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﮐﻤﺎل 429
ﺷﮑﺎرﺳﺮي ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ 427
ﺷﻤﺲزاده اﻣﯿﺮي ،ﻟﯿﻼ 8
ﺷﻬﺒﺎزي ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﺷﻬﻼ 439
ﺷﻬﺮﯾﺎري ،ﭘﺮوﯾﺰ 360
ﺷﻮراي ﮐﺘﺎب ﮐﻮدك 625
ﺷﻮﻗﯽ اﻟﻪ ﮐﻮﻫﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ 618
ﺷﻮﺋﻦﻓﯿﻠﺪ ،ﻣﺎرك 359
ﺷﯿﺦ رﺑﯿﻌﯽ ،ﻣﻬﺪي 695
ﺷﯿﺦﺑﻬﺎاﻟﺪﯾﻦزاده ،ﻣﺼﻄﻔﯽ 490
ﺷﯿﺦﻋﻄﺎر ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 369
ﺷﯿﺦﻣﯿﻠﺮ ،ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ،469
471 ،470
ﺷﯿﺨﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ 21
ﺷﯿﺨﯽ ،ﻣﮋﮔﺎن 221
ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ،ﻓﺮﯾﺪه ،690 ،688
692
ﺷﯿﺮازي ،ﻣﮑﺎرم 93
ﺻﺎﺣﺐﻓﺼﻮل ،ﺻﺪرا ،464
،469 ،468 ،467 ،466 ،465
651 ،472 ،471 ،470
ﺻﺎدقزاده واﯾﻘﺎن ،ﻋﻠﯽ 658
ﺻﺎدقﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻄﯿﻪ
،154 ،144 ،142 ،138 ،137
155
ﺻﺎدﻗﯽ راوﻧﺪي ،ﻣﺮﺿﯿﻪ 511
ﺻﺎدﻗﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه
84
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻠﻤﺪار 21
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻠﯽ 379
ﺻﺎﻋﻠﯽ ،رﻗﯿﻪ 8
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ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺮ 630
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
564
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ 564
ﺻﺎﻟﺤﯽ ،آﺗﻮﺳﺎ 292 ،232
ﺻﺤﺮاﻧﻮرد ،ﭘﺮﯾﺴﺎ 485 ،482
ﺻﺪر ،ﻣﯿﺮﺷﻬﺮام 360
ﺻﺪريﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ 103
ﺻﺪﯾﻖ ،ﺣﺴﯿﻦ 596
ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ 577-575
ﺻﻔﺮيﻧﮋاد ،اﺧﺘﺮ 554 ،553
ﺻﻠﺢﮐﻞ ،ﭘﻮران 351 ،177
ﺻﻤﺪي اﻗﺪم ،ﻣﺤﻤﺪ 371
ﺿﺮﻏﺎﻣﯿﺎن ،ﻣﻬﺪي ،187
458 ،325 ،218
ﺿﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮد ،ﯾﺪاﷲ 504
ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ 531
ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﻋﺒﺎس 485 ،482
ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ 489
ﻃﺎﻫﺒﺎز ،ﺳﺤﺮ 508
ﻃﺎﻫﺒﺎز ،ﺳﯿﺮوس 197
ﻃﺎﻫﺮﻧﯿﺎ ،ﻧﺮﮔﺲ 45
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﯾﺤﯿﯽ ،483
484
ﻃﺒﺴﯽ ،اﺣﺘﺮام 416
ﻃﺒﯿﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ 119
ﻃﻠﻮﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ 247
ﻃﯿﺒﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ 21
ﻇﻬﺮاﺑﯽ اﺻﻞ ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ 557
ﻋﺎﺑﺪي ﺟﺰي ،رﺑﺎﺑﻪ 2
ﻋﺎرﻓﯽ ،داود ،147 ،146
589 ،149 ،148
ﻋﺎﻣﻠﯿﺎن ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ 15
ﻋﺒﺎدﺗﯽ ،ﺷﻬﻨﺎز 38
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،رﻣﻀﺎن 380
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 578
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ﻋﺒﺪي ،ﻋﺒﺎس 350
ﻋﺒﯿﺪي آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﻮان 290
ﻋﺪاﻟﺘﺠﻮ ،زﯾﻨﺐ 638
ﻋﺮﺑﻠﻮ ،اﺣﻤﺪ 270
ﻋﺮﻗﺮﻟﻮ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 372
ﻋﺰﯾﺰزاده ،ﻫﺎدي 377 ،374
ﻋﺰﯾﺰي ،ﺷﻬﻨﺎز 95
ﻋﺰﯾﺰي ،ﻣﺮﯾﻢ 5 ،4
ﻋﺰﯾﺰي ،ﻣﻬﺪي 134
ﻋﺴﮑﺮيﺗﭙﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ 448
ﻋﺴﮕﺮي ازﻏﻨﺪي ،ﻣﺠﯿﺪ 416
ﻋﺴﮕﺮي ،ﻣﻬﻨﺎز ،462 ،187
478
ﻋﻄﺎرﯾﺎن ،ﻓﺮﺣﻨﺎز 304 ،230
ﻋﻄﻮﻓﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 530
ﻋﻈﯿﻤﯽ ،اﻣﯿﺮ 1
ﻋﻈﯿﻤﯽوﺣﯿﺪ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ 629
ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪي ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ 590
ﻋﻠﻤﯽ ،زﻫﺮا 554 ،553
ﻋﻠﻮي ،اﻟﻬﻪ 624
ﻋﻠﻮيﮐﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ 646
ﻋﻠﻮيﻣﻘﺪم ،ﺑﻬﻨﺎم 414
ﻋﻠﯿﺎن ﻧﮋاد داﻣﻐﺎﻧﯽ،
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ 97
ﻋﻠﯿﺎنﻧﮋادي داﻣﻐﺎﻧﯽ،
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ 75 ،73
ﻋﻠﯿﭙﻮر دﻫﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 618
ﻋﻠﯽﭘﻮر ،ﭘﺮوﯾﻦ 274 ،163
ﻋﻠﯽﺧﻮاﺟﻪ ،ﺷﻌﯿﺐ 582
ﻋﻠﯿﺰاده ﺻﺒﻮر ،ﺑﻬﺎر 322
ﻋﻠﯽزاده ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن 104
ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي 85
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﺠﯿﺪ ،491
493
ﻋﻤﯿﻖ ،ﻣﺠﯿﺪ ،451 ،450
،473 ،455 ،454 ،453 ،452
631 ،627 ،498 ،476 ،475
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ﻏﻔﺎرياﺻﻞ ،ﮐﺎﻣﺮان ،479
480
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﯾﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ 701
ﻏﻼﻣﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ 21
ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺴﮕﺮ ﺧﺎﻧﻠﻮ ،ﺑﻬﺮام 3
ﻓﺎرﺳﺖ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ 498
ﻓﺎﯾﻦ ،آن 207
ﻓﺎﺋﺰ ،ﻗﺎﺳﻢ 613
ﻓﺘﺎﺣﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ 191
ﻓﺘﺤﯽ ،ﻋﺰﯾﺰ 574
ﻓﺘﺤﯽ ،ﮐﻮروش 646
ﻓﺨﺮﯾﺎن ،ﻓﺮزاﻧﻪ 14
ﻓﺨﯿﻤﯽ ،ﻧﻘﯽ 3
ﻓﺮث ،راﺷﻞ 467 ،466
ﻓﺮث ،رﯾﭽﻞ 471
ﻓﺮﺷﺎدي ،ﻣﻬﺮي 581
ﻓﺮوغﺑﺨﺶ ،اﺣﻤﺪ 646
ﻓﺮﯾﺒﺮزي ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ 360
ﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ 614
ﻓﻠﻨﮕﻦ ،ﺟﺎن 327
ﻓﯿﺎض ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 548
ﻓﯿﺮوزوﻧﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 460
ﻓﯿﺾآﺑﺎدي ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،236
239 ،238 ،237
ﻗﺎدر ،ﺳﯿﺎﻣﮏ 376 ،375
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺑﻬﺮام 660
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ 531
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،رﺿﺎ 46 ،36 ،21
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺻﺪﯾﻘﻪ 228
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻓﺮﯾﺪه 399
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﮐﺘﺎﯾﻮن 554 ،553
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ 691 ،96
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،664
683
ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،196 ،178
320
ﻗﺎﻫﺮي ،ﺣﻮري 662
ﻗﺪﺳﯽ ،ﻣﺤﺪﺛﻪ 45
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ﻗﺪوﺳﯿﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ 21
ﻗﺮاﯾﯽ ،ﺳﺮوش 620
ﻗﺮاﯾﯽ ،ﺳﻤﺎ 620
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎرا 485 ،482
ﻗﺮهآﻏﺎﺟﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ 549
ﻗﺸﻼﻗﯽ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ 615
ﻗﻠﯽﭘﻮر ،ﻋﻠﯽ 33 ،32
ﻗﻤﺎﺷﭽﯽ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ،316 ،315
318 ،317
ﻗﻨﺒﺮي ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ 398
ﻗﻨﺪاﻟﯽ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ 16
ﻗﻨﺪﻫﺎري ،اﺣﻤﺪ 360
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻮﺳﻦ 17
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪي 484 ،483
ﻗﯿﻄﺎﺳﯽ ،اﻣﯿﺮ 689
ﮐﺎردﮔﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ 26
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزاﺗﻘﯽﺧﺎن 509
ﮐﺎﺷﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ 636 ،635
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻣﯿﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ 19
ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺛﺮﯾﺎ 310
ﮐﺎﮐﺲ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ 643
ﮐﺎم ،ونﺑﻠﺮ 549
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ،ﺳﻌﯿﺪرﺿﺎ 536
ﮐﺎﻧﺘﻮر ،ژان ﻣﯿﺸﻞ 389
ﮐﺎوي ،ﻫﻠﻦ 502
ﮐﺜﯿﺮي ،ﻓﺮﯾﺪه 679
ﮐﺮﮔﺎن ،اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﮐﺮﮔﺎن 449
ﮐﺮﻣﯽ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ 162
ﮐﺮوم ،ﻣﺎﯾﮑﻞ 518
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎن ،ژ 197
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ،ﺟﺎن ،310 ،185
346
ﮐﺮﯾﻤﺸﺎﻫﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ 80
ﮐﺮﯾﻤﻠﻮ ،ﺻﺪﯾﻘﻪ 553
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﺎن ،357
387 ،363 ،362 ،361
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻃﯿﺒﻪ 544
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻧﺎزﯾﻼ 558
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ﮐﺴﺘﻨﺮ ،ارﯾﺶ 306 ،220
ﮐﺴﺮاﯾﯽ ،ﺳﯿﺎوش 420
ﮐﺸﺎورزي ،زﻫﺮه 212
ﮐﺸﻤﯿﺮﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ 370
ﮐﻼﺗﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺟﻮاد 684
ﮐﻠﯽﯾﺮي ،ﺑﻮرﻟﯽ 163
ﮐﻤﺮي ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 261
ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ 386
ﮐﻮﺷﮑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق 571
ﮐﻮﮐﺮم ،ﮐﺎﻇﻢ 626
ﮐﯿﺎﻧﭙﻮر ،ﺣﺴﯿﻦ 254
ﮐﯿﺎنﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 126
ﮐﯿﺎﻧﻮش ،ﻣﺤﻤﻮد 428
ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺷﻬﻤﯿﺮزادي،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ 680
ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ 394 ،393
ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﯿﻦ 294
ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ 394 ،393
ﮐﯿﺎﻧﯽﻓﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ 224
ﮔﺎرب،ﺳﻮزان 631 ،627
ﮔﺎﻧﺮي ،آﻧﯿﺘﺎ 645 ،630 ،456
ﮔﺮان واﻟﺪ ،ﮐﯿﺖ 506 ،135
ﮔﺮاﻫﺎم ،ﻟﻮرن 389
ﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﻮن آﻣﻮزش
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 85
ﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺻﺤﯿﻔﻪ
ﺳﺠﺎدﯾﻪ 84
ﮔﺮوه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻧﺠﻤﻦ
ﻋﻠﻤﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن و
ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب 392
ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮان 358 ،160
ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺑﺎﻫﺪف 143 ،133
ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﺎن 41 ،40 ،39
ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﺎن اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺪرﺳﻪ 419
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ﮔﺮﯾﭙﻪ ،ﻣﺎرﯾﺎ 351 ،177
ﮔﻞﭘﻮر ،ﻣﺤﺴﻦ 108
ﮔﻠﺪاﺳﻤﯿﺖ ،ﻣﺎﯾﮏ 669
ﮔﻠﺪوﺳﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ 184
ﮔﻮدرزﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﺪﺛﻪ 269
ﮔﯿﻮﯾﺎن ،ﻋﺼﻤﺖ 337
ﻻرج ،ﺛﻮري 628
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ،ﺳﯿﺪﺿﯿﺎاﻟﺪﯾﻦ
124
ﻻﻓﺘﯿﻨﮓ ،ﻫﯿﻮ 258
ﻟﺰﮔﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺒﯿﺐاﷲ ،161
،190 ،189 ،175 ،172 ،166
،235 ،225 ،210 ،200 ،194
،262 ،251 ،250 ،242 ،241
،282 ،279 ،273 ،272 ،263
،307 ،305 ،299 ،291 ،286
،329 ،328 ،326 ،321 ،314
،335 ،334 ،332 ،331 ،330
354 ،353 ،345 ،340
ﻟﺰﮔﯽ ،ﻫﺪي 207
ﻟﻄﻒاﷲ ،داوود 438
ﻟﻄﻔﯽ ،ﻋﻠﯽ 368
ﻟﻄﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد 486
ﻟﮏزاﯾﯽ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 610
ﻟﻤﺒﺮت ،دﯾﻮﯾﺪ 460
ﻟﻮﭘﺘﯽ ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ 458
ﻟﻮﯾﻦ ،اﺳﺘﻮارت 518
ﻟﻮﯾﯽ اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻦ ،راﺑﺮت 230
ﻟﻮﯾﯿﺲ ،ﻫﯿﻠﺪا 304
ﻟﻮﺋﯿﺲ ،ﺳﯽ .اس 323
ﻟﯿﻦ وان ،ﮔﻮرپ 674
ﻟﯿﻦ ،ﮔﺮﯾﺲ 243
ﻣﺎﺗﻮﺗﻪ ،آﻧﺎﻣﺎرﯾﺎ 196
ﻣﺎﺗﻮل ،آﺑﺮاﻫﺎم 519
ﻣﺎرزاﻧﻮ ،روﺑﺮت ﺟﯽ 558
ﻣﺎس ،ﺟﻨﯽ 473
ﻣﺎﻓﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ 507
ﻣﺎﻻم ،ﺟﺎن 630
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ﻣﺎﻟﻮ ،ﻫﮑﺘﻮر 178
ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﺎﺳﺮ 653
ﻣﺒﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ 186
ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 311
ﻣﺘﯿﻦآرا ،ﻓﺮﺧﻨﺪه 366
ﻣﺠﺪﻓﺮ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ 559
ﻣﺠﺮدي ،ﻣﻬﺘﺎب 503
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺼﻮر
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﮑﺎ 495
ﻣﺠﯿﺐ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ 42
ﻣﺤﺪﺛﯽ ،ﺟﻮاد 72
ﻣﺤﻘﻖ ،ﺣﺎﻣﺪ 422
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ ،زﯾﻨﺐ 617
ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ 568 ،92
ﻣﺤﻤﺪي ،ﺣﻤﺪاﻟﻪ 368
ﻣﺤﻤﺪي ،ﺣﻤﯿﺪ ،575 ،84
577 ،576
ﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي 173
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ 112
ﻣﺤﻤﺪياﻧﺪرود ،ﮔﻠﮕﺰ 480 ،479
ﻣﺤﻤﺪيﭘﺎياﻧﺪر ،وﺣﯿﺪ 298
ﻣﺤﻤﺪيﻓﺮد ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،575
577 ،576
ﻣﺤﻤﻮدي ،ﺣﺴﻦ 537 ،520
ﻣﺤﻤﻮدي ،زﯾﻨﺐ 677
ﻣﺤﻤﻮدي ،ﻧﺮﮔﺲ 524
ﻣﺪﯾﺤﯽ ،اﮐﺮم 16
ﻣﺮادﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد 381
ﻣﺮادي ،ﺣﺴﯿﻦ 141
ﻣﺮادي ،ﺻﺎدق 120
ﻣﺮادي ،ﻓﺮﯾﺪ 647
ﻣﺮادي ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 129
ﻣﺮادي ،ﻣﻬﺪي 421
ﻣﺮزوﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 268
ﻣﺮوﺗﯽ ،زﻫﺮا 646
ﻣﺮﯾﺪزاده ،ﻓﺮﯾﺒﺎ 125
ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،463 ،456
645 ،477
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ﻣﺴﺮت ،ﺣﺴﯿﻦ 672
ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ 583
ﻣﺸﺘﺎق ،ﻣﻬﺴﺎر 528
ﻣﺸﻬﺪي ،ﺑﺪري 202
ﻣﻈﺎﻫﺮي،ﺣﺴﻦ 629
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺮورﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
)اداره ﮐﻞ ﻗﺮآن ،ﻋﺘﺮت و
ﻧﻤﺎز( 579
ﻣﻌﺘﻤﺪي ،اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر 509
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ 560
ﻣﻌﻤﺎريﻧﺴﺐ ،زﻫﺮه 694
ﻣﻌﯿﻨﯽﮐﯿﺎ ،ﻣﻬﺪي 128
ﻣﻔﯿﺪيﻧﺴﺐ ،ﺳﻌﯿﺪه ،621
622
ﻣﻘﺎري ،ﻣﻬﺪﯾﻪ 518
ﻣﻘﺪم ،ﻋﻠﯽرﺿﺎ 523
ﻣﻘﺼﻮدي ،ﻣﺠﺘﺒﯽ 624
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي ،ﻧﺎﺻﺮ ،65
573 ،566 ،565
ﻣﮑﺎرم ،ﻣﺴﻌﻮد 91 ،90
ﻣﮑﺴﻮل ،ﺟﺎنﺳﯽ 528 ،157
ﻣﮏﻧﯿﺶ ،ﮐﻠﯿﻒ 275 ،256
ﻣﮑﯽ ﺑﺮاون ،ﺟﺮج 322
ﻣﻼﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﺠﯿﺪ 293
ﻣﻠﮏ ،ﺷﯿﺒﺎ 494
ﻣﻠﮏزاده ،ﻓﻬﯿﻤﻪ 100
ﻣﻠﮑﯽ ﺳﻬﻞآﺑﺎد ،ﮐﺒﺮي 71
ﻣﻠﮑﯽ ،ﺑﯿﻮك 430
ﻣﻠﮑﯽ ،زﯾﺘﺎ 341
ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﺳﺤﺮ 416
ﻣﻨﺎدي ،اﻧﻮﺷﻪ 181
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،اﺻﻐﺮ 117
ﻣﻨﺸﻮري ،ﻣﺠﯿﺪ 383 ،357
ﻣﻨﺼﻮري ،ﭘﺮي 183
ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ 13 ،12 ،11
ﻣﻬﺪوي ،اﻋﻈﻢ 348 ،278
ﻣﻬﺪوي ،ﺣﻤﯿﺪ 604

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻬﺪوي ،ﻣﺮﯾﻢ 554
ﻣﻬﺪﯾﺎن ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ 8
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 44
ﻣﻬﺮورز ،ﻣﯿﻨﺎ 390
ﻣﻪﯾﻪ ،وﻧﺴﺎن 218
ﻣﻮرﻟﻮا ،ژان ﮐﻠﻮد ،245 ،244
309
ﻣﻮﺳﻮي ﮔﺮﻣﺎرودي ،ﺳﯿﺪ
ﻋﻠﯽ 607
ﻣﻮﺳﻮي ﻫﻔﺘﺎدر ،رﺿﺎ 26
ﻣﻮﺳﻮي ،ﺳﻤﯿﻪ ﺳﺎدات 182
ﻣﻮﺳﻮي ،ﺳﯿﺪه ﻋﺬرا 231
ﻣﻮﺳﻮي ،ﻓﺎﻃﻤﻪﺳﺎدات 535
ﻣﻮﺳﻮي ،ﻓﺮزاﻧﻪ 222 ،171
ﻣﻮﺳﻮي ،ﻣﺎزﯾﺎر 258
ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ،اﻧﺴﯿﻪ 431 ،7
ﻣﻮﻟﻮي ،ﻣﺤﻤﺪ 611
ﻣﻮﻣﻦﭘﻮر ،ﻣﺠﯿﺪ 663
ﻣﻮﻧﺘﻪرو ،ﺑﺂﺗﺮﯾﺲ 14
ﻣﻮﯾﺪي آﻣﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ 660
ﻣﯿﺎﺣﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ 399
ﻣﯿﺎﺣﯽ ،ﻧﺎدﯾﺎ 399
ﻣﯿﺪﻟﻤﻦ ،اﻣﯽ 506 ،135
ﻣﯿﺮﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ 50
ﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻬﯽ ،ﻋﻼ اﻟﺪﯾﻦ 360
ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ،ﻋﻠﯽ 474
ﻣﯿﺮﮐﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﻬﺪي 217 ،6
ﻧﺎﺟﯽ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي ،ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ
302
ﻧﺎﺟﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ 136
ﻧﺎدري ،ﮐﻮروش 670
ﻧﺎدري ،ﻧﺎﺻﺮ ،600 ،599 ،598
603 ،602 ،601
ﻧﺎﺻﺮﺑﺨﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ 687
ﻧﺎﺻﺮي ،ﻋﻠﯽ 248
ﻧﺎﻃﻘﯽ ،زﻫﺮه 309 ،245
ﻧﺎﻇﻤﯽ ،ﭘﻮرﯾﺎ 626
ﻧﺎﻣﯽﺳﺎﻋﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ 372
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ﻧﺒﺎﺗﯽ ،رﺿﺎ 612
ﻧﺒﯽﭘﻮر ،ﺛﻤﯿﻦ 295 ،193
ﻧﺠﺎرزادﮔﺎن ،ﻓﺘﺢ اﷲ 570
ﻧﺠﻔﯽ ﭘﺎزوﮐﯽ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ 9
ﻧﺠﻔﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ 255 ،240
ﻧﺠﻔﯽ ،ﻋﻠﯽ 21
ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ 129
ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 479
ﻧﺴﺒﯿﺖ ،ا 183
ﻧﺼﺮاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺘﺮا 29
ﻧﺼﺮي ،ﻋﺒﺪاﷲ 62
ﻧﻄﺮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ 606
ﻧﻈﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ 85
ﻧﻈﺮي ،ﻣﻬﺪﯾﻪ 434 ،425
ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ ،ﻫﻤﺎﯾﻮن 593
ﻧﻌﻤﺘﯽﭘﯿﺮﻋﻠﯽ ،دلآرا 616
ﻧﻌﻮرا ،ﺻﻼح 319
ﻧﻘﯽزاده ،ﺣﻤﯿﺪ 489
ﻧﻘﯽزاده ،ﻣﺤﺮم 525 ،356
ﻧﻮاﺑﯽ ،ﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ 489
ﻧﻮاﺑﯽﻧﮋاد ،ﺷﮑﻮه 538
ﻧﻮرﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺷﻬﺮه 669 ،643
ﻧﻮروزي ،رﺿﺎﻋﻠﯽ 129
ﻧﻮري ﮐﯿﺬﻗﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي 615
ﻧﻮري ،ﻋﻠﯽ 540
ﻧﻮريزاده ،ﻣﺤﻤﺪ 495
ﻧﻮهاﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ 558
ﻧﯿﺎرﯾﯿﺲ ،ﻧﺎﻫﯿﺪﺳﺎدات 364
ﻧﯿﺮي ،ﭘﺮﻧﺎز 264
ﻧﯿﮏﻃﻠﺐ ،ﺑﺎﺑﮏ 424
ﻧﯿﮑﻮﭘﻮر ،ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ 414
وات ،ﻓﯿﻮﻧﺎ 700 ،699
واﯾﺖ ،اي.ﺑﯽ 296
وﺣﯿﺪيﻣﺆﺛﻖ ،آزاده 494
وروﻧﮑﻮا ،ﻟﯿﻮﺑﺎ 324
وﻇﯿﻔﻪدان ،ﺗﮑﺘﻢ 698
وﻓﺎﯾﯽ ،ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻪ 536
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وﻻﯾﺘﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ 641 ،76
وﯾﺴﯽزاده ،ﻣﺮﺟﺎن 494
وﯾﮑﻠﯿﮏ ،راﺑﺮت 447
ﻫﺎديﭘﻮر ،ﺳﻬﯿﻼ 333
ﻫﺎديﻣﻨﺶ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ 277
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺟﻮان ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ 492
ﻫﺎﺷﻤﯽ زاوه ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ 45
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮﺳﻮي ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 360
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،اﺣﻤﺪ 532
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،رﺳﻮل 84
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ 533
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ 423
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﻨﯿﺮه 437
ﻫﺎﺷﻤﯽﻧﺴﺐ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
484 ،483
ﻫﺎوﺳﻞ ،دﺑﺮاﺟﯽ 649 ،644
ﻫﺎﯾﻨﻼﯾﻦ ،راﺑﺮتآﻧﺴﻮن 338
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ﻫﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،32
33
ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﻓﺨﺮ داوود ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
588 ،94
ﻫﺮﺗﻠﯿﻨﮓ ،ﭘﺘﺮ 285 ،233
ﻫﺮﯾﺴﻮن ،ﭘﻞ ،497 ،459
499
ﻫﻤﺪاﻧﯽزاده ،ﻣﯿﻨﻮ 678
ﻫﻨﺮﺟﻮ ،ﺣﻤﯿﺪ 10
ﻫﻮﺷﻨﮕﯽ ،ﻟﯿﻼ 616
ﻫﻮﻧﮑﻪ ،زﯾﮕﺮﯾﺪ 675
ﻫﯿﺒﺘﯽ ،ﺧﻠﯿﻞ 130
ﻫﯿﺒﺮت ،آدام 630
ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪي ،آﻧﯿﺘﺎ 188
ﯾﺎﺳﯽﭘﻮر ،ﻏﻼمرﺿﺎ ،359
360
ﯾﺜﺮﺑﯽ ،ﺳﯿﺪﯾﺤﯿﯽ 107
ﯾﺤﯿﯽزاده ،ﻣﺠﯿﺪ 493 ،491
ﯾﺰداﻧﯽ ،زﯾﻨﺐ 18 ،17 ،16

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

ﯾﺰداﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﺎ 226
ﯾﺰدي ،ﻋﺒﺎس 109
ﯾﻮﺳﻒﭘﻮر ،ﻋﻠﯽ 480
ﯾﻮﺳﻒزاده ،ﺣﺒﯿﺐ 301
ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻏﺮوي ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي 597
ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،211
349 ،347 ،283
ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ 79
،400gunter gerngross
،405 ،404 ،403 ،402 ،401
407 ،406
،396 ،395herbrt puchta
،404 ،403 ،402 ،401 ،400
407 ،406 ،405
396 ،395jeff stranks
،400peter lewis jonet
،405 ،404 ،403 ،402 ،401
407 ،406
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آﺑﺮﻧﮓ 695 ،367
آﺑﺸﻦ 212 ،174
آﺛﺎر ﻓﮑﺮ 534
آرادﻣﻬﺮ 124
آراس 574
آژﻧﮓ 642
آﺷﻨﺎﯾﯽ 675
آﺷﯿﻨﺎ 504
آﻓﺮﻧﮓ ﺷﺮق 45
آﻓﺮﯾﻨﻪ 563
آﻟﺘﯿﻦ 554 ،553 ،371
آواي ﻗﺮآن 587 ،586 ،585
اﺑﺘﮑﺎر داﻧﺶ 46 ،36 ،30 ،21
اﺑﺘﮑﺎر ﻧﻮ 545
اﺑﻮﻋﻄﺎ 528 ،157
اﺣﺴﺎن 604 ،582
اردﯾﺒﻬﺸﺖ 593
اﺷﺘﯿﺎق ﻧﻮر 130
اﻓﻖ ،213 ،193 ،180 ،163
،247 ،243 ،232 ،216 ،215
،290 ،274 ،268 ،264 ،259
،319 ،308 ،297 ،295 ،292
،352 ،348 ،336 ،333 ،327
653
اﮐﺴﯿﺮ ﻗﻠﻢ 680 ،592
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع( ،65
،97 ،93 ،91 ،90 ،75 ،73
573 ،566 ،565
اﻣﯿﺪ ﻣﻬﺮ 490 ،489
اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ،61
539 ،526 ،511
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﯿﮏ زﺑﺎن 412
اﯾﺪه درﺧﺸﺎن 408
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

اﯾﺪه ﮔﺴﺘﺮ 80
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن 370
ﺑﺎغ روﺷﻨﺎن 37
ﺑﺎﻫﺪف 143 ،133
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ،394 ،393 ،70
663 ،610
ﺑﺰم ﻗﻠﻢ ،142 ،138 ،137
155 ،154 ،144
ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( 75
ﺑﻠﻮر 533
ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد
)ﻋﺞ( 514
ﺑﻬﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺶ 125
ﺑﻬﺴﺮو 397
ﺑﻬﺸﺖ 407-400 ،396 ،395
ﺑﻪﻧﺸﺮ ،260 ،198 ،168 ،67
،476 ،475 ،473 ،280 ،265
678 ،611 ،498 ،495
ﺑﯿﮑﺮان داﻧﺶ 71
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،139 ،134
153 ،140
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎج 481 ،19
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه
614 ،609 ،591 ،570 ،63
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 136
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽ 605

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،217 ،188 ،169
،444 ،343 ،318-315 ،300
،603-598 ،477 ،463 ،456
685 ،679 ،669 ،645 ،643
ﭘﯿﺸﺮوان ،374 ،28 ،25 ،22
،387 ،384 ،377 ،376 ،375
515 ،493 ،491
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻣﺪار 559
ﭘﯿﮏ رﯾﺤﺎن 517
ﺗﺎج 27 ،24 ،20 ،13 ،12 ،11
ﺗﺎﯾﻤﺎز 532 ،510
ﺗﻤﻬﯿﺪ 619 ،594 ،123
ﺗﯿﺮﮔﺎن 18 ،17 ،16
ﺗﯿﻤﻮرزاده ،150 ،131 ،126
،638 ،496 ،447 ،152 ،151
655
ﺟﺎﺟﺮﻣﯽ 527
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ،146
589 ،567 ،149 ،148 ،147
ﺟﺎوﯾﺪان 667
ﺟﻌﻔﺮ دري 398
ﺟﻤﺎل ،277 ،77 ،74 ،56 ،50
677 ،543
ﺟﻬﺎن ﺟﺎم ﺟﻢ 522
ﭼﮑﺎﻣﻪي ﺑﺎران 581 ،47
ﭼﮑﻪ 202 ،201
ﭼﻮﯾﻞ 652 ،557
ﭼﻬﺎر درﺧﺖ 552
ﺣﺒﻠﻪ رود 580
ﺣﺪﯾﺚ راه ﻋﺸﻖ 113
ﺣﻠﯽ 485 -482 ،369
ﺧﺮﺳﻨﺪي 120 ،100
ﺧﻂ ﺳﻔﯿﺪ 418 ،417 ،416
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ﺧﻮرﺷﯿﺪﺑﺎران ،550 ،115
551
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ ،365 ،364 ،15
366
داراﻟﻌﻠﻢ 577-575 ،85 ،84
داراﻟﻤﺒﻠﻐﯿﻦ 105
دارﺧﻮﯾﻦ 618
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم 613
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
رﺿﻮي 54 ،52 ،51
داﻧﺶﻧﮕﺎر ،283 ،276 ،211
347
درج ﺳﺨﻦ 441
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
،98 ،92 ،88 ،62 ،57 ،48
،221 ،199 ،191 ،165 ،106
،288 ،281 ،267 ،255 ،254
590 ،568 ،342 ،303
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،564 ،117
615 ،597 ،571
دﻟﯿﻞ ﻣﺎ 108
ذﮐﺮ ،175 ،172 ،166 ،161
،210 ،200 ،194 ،190 ،189
،242 ،241 ،235 ،225 ،223
،272 ،263 ،262 ،251 ،250
،291 ،286 ،282 ،279 ،273
،321 ،314 ،307 ،305 ،299
،331 ،330 ،329 ،328 ،326
،345 ،340 ،335 ،334 ،332
354 ،353
راﺷﺪﯾﻦ 1
رﺳﺎﻟﺖ ﻗﻠﻢ ،452 ،451 ،450
455 ،454 ،453
رواﯾﺖ ﻓﺘﺢ 684
روﺷﻨﮕﺮان راه ﻓﺮدا ،621
622
روﯾﺶ 500
زاﺋﺮ 72

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ 103
ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ ،499 ،497 ،459
531
ﺳﺨﻨﻮران 529 ،3
ﺳﻤﺖ ،609 ،583 ،540 ،538
616
ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ 606
ﺳﯿﺎدت 392
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 641
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎﻧﻮن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزش 360
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات وﯾﮋه ﻧﺸﺮ
502
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺸﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 625
ﺷﻮق 96
ﺿﺮﯾﺢ آﻓﺘﺎب 698 ،516 ،492
ﻃﺎﻫﺮه)ﺷﺎدي( ﺟﻤﺸﯿﺪي
556 ،555
ﻃﺒﯿﺐ ،151 ،150 ،131 ،126
655 ،638 ،496 ،447 ،152
ﻃﻼﯾﯽ 626 ،7 ،6
ﻃﻠﻮع داﻧﺶ 128
ﻋﺼﺮ ﺟﻮان 501
ﻋﻘﯿﻖ ﺑﺮﺗﺮ 41 ،40 ،39
ﻓﺪك اﯾﺴﺎﺗﯿﺲ 386
ﻓﺮﺷﯿﻢ 43
ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﺠﻮ 109
ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ 99
ﻗﺎﻃﻊ اﻟﺒﺮﻫﺎن ،159 ،158
488 ،487
ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ ،230 ،207 ،162
،323 ،304 ،258 ،246 ،231
،640 ،630 ،628 ،623 ،607
700 ،699 ،646
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ﻗﺮآن و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮت)ع(
572 ،548
ﻗﻮ 686 ،337 ،186
ﮐﺎﮔﻮ ،380 ،379 ،33 ،32
660 ،381
ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮان 608
ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮي ﮐﻮدﮐﺎن
و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،66 ،42 ،14 ،8
،177 ،170 ،167 ،119 ،116
،192 ،185 ،183 ،181 ،178
،209 ،208 ،204 ،197 ،196
،249 ،248 ،240 ،220 ،214
،270 ،269 ،261 ،257 ،252
،312 ،310 ،306 ،289 ،287
،341 ،324 ،322 ،320 ،313
،351 ،350 ،349 ،346 ،344
،424 ،423 ،422 ،421 ،420
،429 ،428 ،427 ،426 ،425
،434 ،433 ،432 ،431 ،430
،439 ،438 ،437 ،436 ،435
،687 ،445 ،443 ،442 ،440
،694 ،692 ،691 ،690 ،688
696
ﮐﺘﺎب اﺑﺮار 10
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرا ،114 ،87 ،78
228 ،179
ﮐﺘﺎب ﺳﻤﻨﮕﺎن ،226 ،182
339
ﮐﺘﺎبدرﻣﺎﻧﯽ 518 ،506 ،135
ﮐﺘﺎﺑﮏ 683 ،664
ﮐﺮدﮔﺎر 512
ﮐﻤﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪ 132
ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ 370
ﮔﻞواژه 480 ،479 ،368 ،23
ﮔﻮﻫﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ 461 ،460
ﮔﯿﺴﺎ ،271 ،229 ،206 ،205
620 ،508 ،338 ،296
ﻻﻫﻮت 636 ،635
ﻟﯿﺎﻟﯽ 513
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ﻣﺎرﯾﻨﺎ 448
ﻣﺎوﺷﻤﺎ 535 ،519
ﻣﺒﺘﮑﺮان ،34 ،28 ،25 ،22
،361 ،358 ،357 ،160 ،35
،376 ،375 ،374 ،363 ،362
،491 ،486 ،387 ،384 ،377
648 ،542 ،515 ،493
ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ 411
ﻣﺤﺮاب ﻗﻠﻢ ،187 ،164 ،127
،245 ،244 ،233 ،219 ،218
،293 ،285 ،275 ،256 ،253
،325 ،311 ،309 ،301 ،298
،627 ،624 ،462 ،449 ،359
،668 ،649 ،644 ،637 ،631
676 ،674
ﻣﺪﯾﺮﻓﻼح 562
ﻣﺮآت ،383 ،382 ،356 ،38
،525 ،523 ،521 ،494 ،415
662 ،661 ،546
ﻣﺮﺳﻞ 681 ،530 ،2
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص( ،59 ،58
596 ،560 ،60
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ ،570 ،102
584
ﻣﺸﺎوران آﻣﻮزش 670 ،29 ،26
ﻣﻬﺮ ﺑﯿﮑﺮان 156
ﻣﻬﺮ زﻫﺮا)س( 44
ﻣﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢ 513
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ﻣﻬﺮآﻣﻮز ،222 ،171 ،5 ،4
666 ،639 ،633 ،524
ﻣﻬﺮﮔﺎن داﻧﺶ 531
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
،184 ،112 ،107 ،89 ،76
227 ،195
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻧﻮاي
ﻣﺪرﺳﻪ 474
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( 617 ،561
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب ،94
588 ،355 ،104
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب ،302
،654 ،650 ،647 ،634 ،632
،671 ،659 ،658 ،657 ،656
673 ،672
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﻫﻨﺮي -
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت
ﮐﻮدﮐﺎن 507 ،173
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آرﻣﺎن رﺷﺪ 141
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داراﻟﺤﺪﯾﺚ 595
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ
391 ،389 ،388 ،373
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮﻫﺎن ،145 ،83 ،82 ،31 ،9
،378 ،372 ،234 ،224 ،203
،446 ،419 ،414 ،390 ،385
،547 ،509 ،478 ،458 ،457
701 ،665 ،629
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ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎدي
ﺗﺮﺑﯿﺖ ،69 ،68 ،55 ،53 ،49
،111 ،110 ،101 ،86 ،81
689 ،579 ،558 ،122 ،121
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ آواﻣﺘﻦ 503
ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي 536
ﻣﯿﻨﻮﻓﺮ 266
ﻧﺎدﯾﺎ ﻣﯿﺎﺣﯽ 399
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ 239-236
ﻧﺪاي آﺳﻤﺎﻧﯽ 612
ﻧﺼﺎﯾﺢ 578
ﻧﻈﺮي 693 ،95
ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر 505
ﻧﻮروزي 294
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،467 ،466 ،465 ،464
،472 ،471 ،470 ،469 ،468
651
وﺛﻮق 569
ﻫﺎوژﯾﻦ 544
ﻫﻤﺎي ﻏﺪﯾﺮ 537 ،520 ،79
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آﻓﺘﺎب 697
ﻫﻨﺮ اول ،541 ،413 ،118 ،64
682 ،549
ﻫﻮﭘﺎ 284 ،278 ،176
ﯾﺎر ﻣﺎﻧﺎ 129
ﯾﺎورﯾﺎن 410 ،409

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺷﻤﺎره  /17ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول

207

•

آﺑﺮﻧﮓ

•

آﺑﺸﻦ

•

آﺛﺎر ﻓﮑﺮ

•

آرادﻣﻬﺮ

•

آراس

•

آژﻧﮓ

•

آﺷﻨﺎﯾﯽ

•

آﺷﯿﻨﺎ

•

آﻓﺮﻧﮓ ﺷﺮق

•

آﻓﺮﯾﻨﻪ

•

آﻟﺘﯿﻦ

•

آواي ﻗﺮآن

•

اﺑﺘﮑﺎر داﻧﺶ

•

اﺑﺘﮑﺎر ﻧﻮ

ﻗﻢ :م .رﺳﺎﻟﺖ ،ﺑﻠﻮار ﺑﺴﯿﺞ )ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن( ،ك ،5 .پ4 .
ﺗﻠﻔﻦ2537736970 :

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،پ 207 .ﺗﻠﻔﻦ:
2166407575

ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﺷﻬﺮك ﺳﻔﯿﺮ اﻣﯿﺪ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﮐﻮي
ﺻﻔﺎ ،پ 4.ﺗﻠﻔﻦ4134756183 :

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ .ﺟﻤﺎلزاده ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،114ط.
ﻫﻤﮑﻒ ﺗﻠﻔﻦ2166452606 :
ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،خ .ﺷﻬﯿﺪ وﺣﯿﺪ
ﻧﻈﺮي ،پ ،99 .ط 2 .ﺗﻠﻔﻦ2166967355 :
ﺗﻬﺮان :ﻧﯿﺎوران ،ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺎوران ،اﺑﺘﺪاي ﮐﺎﺷﺎﻧﮏ ،خ.
ﻧﺼﯿﺮآﺑﺎدي ،ك .ﻣﻬﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ،پ ،11 .واﺣﺪ  9ﺗﻠﻔﻦ:
2122801897
ﺳﻨﻨﺪج :ﭼﻬﺎر راه ﺷﻬﺪا ،ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﺰﺗﯽ ،ط .اول ،اﻧﺘﺸﺎرات
آراس ﺗﻠﻔﻦ33128341-087 :
ﻟﻮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ :ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ-خ .ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺪاوردي-
ك .اﺷﮑﺎن -2پ-6.واﺣﺪ 4ﺗﻠﻔﻦ2126549655 :
ﺗﻬﺮان :خ .وﺣﯿﺪ ﻧﻈﺮي ،ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،پ.
 ،12واﺣﺪ 2ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ  15815 - 3399ﺗﻠﻔﻦ:
2166974137
ﺗﺒﺮﯾﺰ :خ .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻧﮕﺠﯽ،
ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻋﻠﯿﺨﺎن ،پ 20 .ﺗﻠﻔﻦ4155538603 :
ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻠﻮار ﭘﯿﺮوزي ،ﺑﯿﻦ م .ﺣﮑﻤﺖ و ﭘﯿﺮوزي  ،64پ.
 ،36واﺣﺪ  6ﺗﻠﻔﻦ5138943516 :

ﻗﻢ :خ .ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ)ﺷﻬﺪا( ،روﺑﻪروي ﻣﺴﺠﺪ رﻓﻌﺖ ،ك .ﺳﯽ
و دو ،پ 41 .ﺗﻠﻔﻦ2537741004 :
ﻗﻢ :خ .ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ ،ك .ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ) ،(28ك .ﺟﻼلزاده ،ﻓﺮﻋﯽ
اول ،ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،پ 69 .ﺗﻠﻔﻦ2537746567 :
ﺗﻬﺮان :م .ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ ،خ ﻣﻔﺘﺢ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ك .ﻋﻄﺎرد،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻄﺎرد ،واﺣﺪ  1ﺗﻠﻔﻦ2188841952 :
•

اﺑﻮﻋﻄﺎ

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎﺷﺮان،
ط .ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ2166485940 :
•

اﺣﺴﺎن

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﭻ ﺷﻤﯿﺮان ،خ .ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯿﺸﺎه،
ك .ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،پ ،34 .ط .دوم ﺗﻠﻔﻦ2177514255 :
•

اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺗﻬﺮان :اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،پ ،316 .ط .ﻫﻤﮑﻒ
ﺗﻠﻔﻦ2166497613 :
•

اﺷﺘﯿﺎق ﻧﻮر

ﺗﻬﺮان :ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ،خ .ﻋﺒﺪا ...زاده ،ك .اﻓﺸﯿﻦ ،پ7 .
ﺗﻠﻔﻦ88983055 :
•

اﻓﻖ

ﺗﻬﺮان :خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،خ .ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻈﺮي ﻏﺮﺑﯽ ،ك.
ﺟﺎوﯾﺪ  ،1پ ،2 .ط .ﺳﻮم ﺗﻠﻔﻦ2166413367 :
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•

اﮐﺴﯿﺮ ﻗﻠﻢ

•

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع(

•

اﻣﯿﺪ ﻣﻬﺮ

•

اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن

•

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﯿﮏ زﺑﺎن

•

اﯾﺪه درﺧﺸﺎن

•

اﯾﺪه ﮔﺴﺘﺮ

•

اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن

•

ﺑﺎغ روﺷﻨﺎن

•

ﺑﺎﻫﺪف

ﺑﺎﺑﻞ :خ .ﻣﺪرس ،ك .ﻣﺎﮐﺎن )رﺳﻮﻟﯽ  ،(24اﻧﺘﺸﺎرات
اﮐﺴﯿﺮ ﻗﻠﻢ ﺗﻠﻔﻦ1132325949 :
ﻗﻢ :خ .ﺷﻬﺪا ،ك ،22 .پ ،15 .اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع( ﺗﻠﻔﻦ2537744241 :

•

ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ

•

ﺑﺰم ﻗﻠﻢ

ﻗﻢ :خ .ﺷﻬﺪا ،ك ،28 .پ 143 .ﺗﻠﻔﻦ2537737583 :

ﻗﻢ :م .ﺗﻮﺣﯿﺪ ،خ .ﺳﻮاران ،ﺳﻮاران  ،8پ 62 .ﺗﻠﻔﻦ:
2538838036
•

ﺗﻬﺮان :ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﻦ اﺑﻮرﯾﺤﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
ﭘﻼك  ،1118واﺣﺪ  1/2ﺗﻠﻔﻦ2166486120 :

ﻣﺸﻬﺪ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ  ،82پ 68 .ﺗﻠﻔﻦ5138559315 :

ﻓﺮوﺷﮕﺎه :ﺗﻬﺮان :خ .ﻗﺪس ،اﺑﺘﺪاي خ .ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺎره
 ،433ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن
دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ :خ .ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﯽ ،ﻧﺒﺶ خ .ﺳﻤﯿﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
زﻧﺪهﯾﺎد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ،ط .دﻫﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺗﻠﻔﻦ2182284273 :

•

ﺑﻠﻮر

•

ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد )ﻋﺞ(

•

ﺑﻬﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺶ

•

ﺑﻬﺴﺮو

•

ﺑﻬﺸﺖ

رﺷﺖ :خ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ك .آﻓﺨﺮا ،ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ،پ،80 .
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻠﻮر ﺗﻠﻔﻦ1333245575 :
ﻗﻢ :خ .ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ)ﺷﻬﺪا( ،ك .آﻣﺎر ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯿﺎن،
پ 26 .ﺗﻠﻔﻦ2537841130 :

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ .ﻣﻨﯿﺮي ﺟﺎوﯾﺪ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ( ،خ.
ﺷﻬﺪاي ژاﻧﺪارﻣﺮي ،پ ،70 .ط 3 .ﺗﻠﻔﻦ2166977774 :
ﺷﯿﺮاز :ﺑﻠﻮار ﺑﻌﺜﺖ ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﻠﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ و ﭼﻬﺎرراه
ﺧﻠﺪ ﺑﺮﯾﻦ ،ﻧﺒﺶ ك 25 .ﺗﻠﻔﻦ7136481298 :

اﺻﻔﻬﺎن :خ .ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺪك،
واﺣﺪ  303ﺗﻠﻔﻦ3112666635 :
ﻣﺸﻬﺪ :ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ ده ،پ ،40 .ط .ﻫﻤﮑﻒ ﺗﻠﻔﻦ3-05138825682 :
ﺗﻬﺮان :خ .ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدي )ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد( ،خ.
 ،28خ .ﺑﯿﺴﺘﻮن ،پ ،73 .واﺣﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﻦ:
2188705954

ﻗﻢ :خ .ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺷﺮان ،ط .ﺳﻮم ،پ 1/304 .ﺗﻠﻔﻦ:
2537841223
ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،اﺑﺘﺪاي خ .آزادي ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺰاده
ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ك .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اول ،پ 37 .ط .ﺳﻮم،
اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻠﻔﻦ2166903165 :
ﺗﻬﺮان :ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﯿﺎﯾﺶ ،ﭼﻬﺎر راه اﯾﺮاﻧﭙﺎرس ،خ .ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ارﻏﻮان ،پ،8 .
ط ،2 .واﺣﺪ  4ﺗﻠﻔﻦ2144824437 :
ﺗﻬﺮان :خ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان ،خ .ﺟﻠﻔﺎ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاي ارﺳﺒﺎران ،ك .ﺷﻔﺎﭘﯽ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﯾﮑﻢ ،پ1 .
ﺗﻠﻔﻦ26703262-021 :

ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(

•

ﺑﻪﻧﺸﺮ

•

ﺑﯿﮑﺮان داﻧﺶ

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب خ .ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﻬﺎرراه ﻧﺼﺮت ك.
ﻃﺎﻫﺮي پ 16 .ط .ﺳﻮم ﺗﻠﻔﻦ2188951740 :
ري :خ .ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻘﺪاد  5ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﻠﻮك ، 4واﺣﺪ
 3ﺗﻠﻔﻦ2155936469 :
•

ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺗﻬﺮان :خ .ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ) آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺎﺑﻖ( ،ﻧﺒﺶ خ .ﻣﺮﯾﻢ.
پ .2 .ﺑﺮج ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻠﻔﻦ2124551290 :
•

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎج

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب-ﻧﺒﺶ خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ-پ1302 .
ﺗﻠﻔﻦ2164363131 :
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•

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه

•

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

•

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ

•

ﭘﯿﺪاﯾﺶ

•

ﭘﯿﺸﺮوان

•

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻣﺪار

•

ﭘﯿﮏ رﯾﺤﺎن

•

ﺗﺎج

•

ﺗﺎﯾﻤﺎز

•

ﺗﻤﻬﯿﺪ

•

ﺗﯿﺮﮔﺎن

•

ﺗﯿﻤﻮرزاده

•

ﺟﺎﺟﺮﻣﯽ

ﻗﻢ :ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﯾﺴﺎن ،ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ،ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه آزاد،
ﻧﺒﺶ م .ﻋﻠﻮم ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ:
2532111280
ﺗﻬﺮان :م .ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ ،زﯾﺮ ﭘﻞ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن ،ﺑﯿﻦ خ .اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ
و ﻗﺮﻧﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ پ.
 176ﺗﻠﻔﻦ 02188317191 :و 02188317192
ﻗﻢ :ﭼﻬﺎرراه ﺷﻬﺪا ،اﺑﺘﺪاي خ .ﻣﻌﻠﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦ2537832833 :
ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .ﻓﺨﺮرازي ،خ .ﺷﻬﺪاي ژاﻧﺪارﻣﺮي
ﻏﺮﺑﯽ ،پ 86 .ﺗﻠﻔﻦ2166970270 :

ﺗﻬﺮان  :خ .اﻧﻘﻼب خ .وﺣﯿﺪ ﻧﻈﺮي پ 59 .ﺗﻠﻔﻦ:
2161094311
ﺗﻬﺮان :خ .ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ،خ .ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ،ﻧﺒﺶ ﯾﮕﺎﻧﻪ ،پ.
 ،3واﺣﺪ  ،12ط .ﺳﻮم ﺗﻠﻔﻦ2188345217 :

ﮔﺮﮔﺎن :خ .ﺷﻬﺪا ،ﻧﺒﺶ ﻻﻟﻪ ﺷﺸﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﻨﭽﻪ ،ط.
دوم ﺗﻠﻔﻦ1732239098 :
ﺗﻬﺮان :ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس ،ﻇﻔﺮ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺪرس و اﻓﺮﯾﻘﺎ ،پ.
 ،253ط .دوم ،ﻧﺸﺮ ﺗﺎج ﺗﻠﻔﻦ2186080766 :

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،خ رواﻧﻤﻬﺮ ،پ،158 .
ط 3 .ﻣﺮاﺳﻼت ، :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ 13145-648 :ﺗﻠﻔﻦ:
2166402744
ﻗﻢ :خ .ﺻﺪوﻗﯽ ،ك ،51 .پ ،89 .ط .ﻫﻤﮑﻒ ﺗﻠﻔﻦ:
2532931415

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو دروازه دوﻟﺖ ،ﺑﯿﻦ خ.
ﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﻔﺘﺢ ،خ .ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،پ 8 .ﺗﻠﻔﻦ:
2188813059
ﺗﻬﺮان :م .ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ ،خ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ ،پ ،111 .ط .ﺳﻮم
ﺷﺮﻗﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﯿﻤﻮرزاده ﺗﻠﻔﻦ2188809090 :
ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،خ .وﺣﯿﺪ ﻧﻈﺮي ،ط.
ﻫﻤﮑﻒ ،پ 30 .ﺗﻠﻔﻦ2166974502 :

•

ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ

ﻗﻢ  :خ .ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ  ،10ك .ﺷﻤﺎره  ،6ﻓﺮﻋﯽ اول دﺳﺖ
راﺳﺖ ـ پ 6 .ﺗﻠﻔﻦ2537746882 :

•

ﺟﺎوﯾﺪان

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ ﻓﺮوردﯾﻦ ،ك .ﻧﻮروز ،پ 26 .ﺗﻠﻔﻦ:
2166404649
•

ﺟﻤﺎل

ﻗﻢ :خ .ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ  ،21ك .ﻧﻬﻢ ،پ 422 .ﺗﻠﻔﻦ:
2537742528
•

ﺟﻬﺎن ﺟﺎم ﺟﻢ

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ.ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،خ .ﻟﺒﺎﻓﯽﻧﮋاد ﻏﺮﺑﯽ،
اﻧﺘﻬﺎي ك .ﺳﯿﻤﯿﻦ ،پ 5 .ﺗﻠﻔﻦ2166596618 :
•

ﭼﮑﺎﻣﻪي ﺑﺎران

ﮐﺮج :ﺑﻠﻮار ﻣﺆذن ،اﺑﺘﺪاي ﺷﻬﺮك ﺟﻬﺎزيﻫﺎ ،پ31 .
ﺗﻠﻔﻦ2634495602 :

•

ﭼﮑﻪ

ﺗﻬﺮان :خ .ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ،ﺑﻌﺪازﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻬﺮوردي ﺷﻤﺎﻟﯽ،
خ .ﮐﺎووﺳﯽ ﻓﺮ ،ك .ﻧﮑﯿﺴﺎ ،پ 3 .ﺗﻠﻔﻦ2188547295 :

•

ﭼﻬﺎر درﺧﺖ

•

ﭼﻮﯾﻞ

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ :ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ  44و خ 15 .ﺧﺮداد ،از ﻧﺒﺶ ﻣﻌﻠﻢ
 44ﻣﻐﺎزه دوم ،ط .ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ5632433286 :

ﯾﺎﺳﻮج :ﺑﻠﻮار ارم ،ارم  ،9پ 10 .ﺗﻠﻔﻦ7433230402 :
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•

ﺣﺒﻠﻪ رود

•

ﺣﺪﯾﺚ راه ﻋﺸﻖ

•

ﺣﻠﯽ

•

ﺧﺮﺳﻨﺪي

•

ﺧﻂ ﺳﻔﯿﺪ

•

ﺧﻮرﺷﯿﺪﺑﺎران

•

ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﺰ

•

داراﻟﻌﻠﻢ

•

داراﻟﻤﺒﻠﻐﯿﻦ

•

دارﺧﻮﯾﻦ

•

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

•

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ رﺿﻮي

ﺗﻬﺮان :ﭘﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ .داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﯾﺖاﷲ ﻣﻬﺪوي ﮐﻨﯽ ،ط .5 .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
اﻧﺘﺸﺎرات .ﺗﻠﻔﻦ2188575025 :

ﺳﻤﻨﺎن :ﺑﺎغ ﻓﺮدوس ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﭘﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﻃﺮي ،خ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺻﻔﺎﯾﯿﺎن .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﮑﯽ ،ط  ،3ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺗﻠﻔﻦ2333329345 :

اﺻﻔﻬﺎن :خ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﮐﻮي ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ
ﻏﺪﯾﺮ ،پ 51 .ﺗﻠﻔﻦ3195011051 :
ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ م .ﻓﺮدوﺳﯽ ،ك .ﺑﺮاﺗﯽ،
پ ،16.ط ،7.واﺣﺪ 14ﺗﻠﻔﻦ2166737338 :
ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .ﻓﺨﺮ رازي ،خ .ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد ،ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻪ خ .داﻧﺸﮕﺎه ،پ ،174 .واﺣﺪ  2ﺗﻠﻔﻦ2166971034 :

ﺳﺒﺰوار :خ .اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺒﺶ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ  13ﺗﻠﻔﻦ:
5144220835
ﺗﻬﺮان :م .ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب ،خ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﻦ
ﺧﻮش و ﻗﺼﺮاﻟﺪﺷﺖ ،پ ،236واﺣﺪ  2ﺗﻠﻔﻦ:
2166872686

ﻣﺸﻬﺪ :ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺻﺤﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
رﺿﻮي ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ:
5132257089
•

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .ﻣﻨﯿﺮي ﺟﺎوﯾﺪ ،خ .وﺣﯿﺪ ﻧﻈﺮي،
ﻧﺒﺶ وﺣﯿﺪﻧﻈﺮي ،پ 142 .ﺗﻠﻔﻦ2166400220 :

•

درج ﺳﺨﻦ

ﺑﺠﻨﻮرد :ﺑﻠﻮار اﺳﺘﻘﻼل ،ك .ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮرﯾﺎن ،پ.
،14اﻧﺘﺸﺎرات درج ﺳﺨﻦ ﺗﻠﻔﻦ5832260309 :

•

دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻬﺮان :ﭘﺎﺳﺪاران ،م .ﻫﺮوي ،خ .وﻓﺎﻣﻨﺶ-خ .آزادي-خ.
اﻓﺘﺨﺎرﯾﺎن ،ك .ﻣﺮﯾﻢ ،پ 23 .ﺗﻠﻔﻦ22940054-021 :

•

دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف

•

دﻟﯿﻞ ﻣﺎ

•

ذﮐﺮ

•

راﺷﺪﯾﻦ

ﻗﻢ :خ .ﺷﻬﺪا ،ك .ﺳﯽ و دوم ،پ 3 .ﺗﻠﻔﻦ:
4-0253774000

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ-خ .ﻓﺨﺮ رازي-خ .رواﻧﻤﻬﺮ
ﺷﺮﻗﯽ-ﺷﻤﺎره -71واﺣﺪﺳﻮم ﺗﻠﻔﻦ4-02166486790 :

ﻗﻢ :خ .ﻣﻌﻠﻢ .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺷﺮان .ط .ﺷﺸﻢ  .واﺣﺪ 613
ﺗﻠﻔﻦ2537733413 :

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎري
ﻧﺎﺷﺮان ،پ 18/16 .ﺗﻠﻔﻦ2166955405 :

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،خ .ﻣﺤﺘﺸﻢ ،پ.
 ،20ط .اول ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻠﻔﻦ2166410041 :

ﻗﻢ :خ .ارم ،ك ،16 .ﺟﻨﺐ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارك ،پ 400 .ﺗﻠﻔﻦ:
2537838188
اﺻﻔﻬﺎن :خ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺷﻬﺮك ﮐﻮﺛﺮ ،ﺑﻠﻮار ﺷﻬﺪا ،ك.
ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻄﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﻮك  ،24واﺣﺪ  1ﺗﻠﻔﻦ1333359643 :

داﻧﺶﻧﮕﺎر

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ .ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ خ.
رواﻧﻤﻬﺮ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ،پ ،4 .واﺣﺪ  6ﺗﻠﻔﻦ:
2166476147
•

رﺳﺎﻟﺖ ﻗﻠﻢ

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .رواﻧﻤﻬﺮ ،ﺑﯿﻦ ﻓﺨﺮرازي و داﻧﺸﮕﺎه،
پ 61.ﺗﻠﻔﻦ2166400924 :
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•

رواﯾﺖ ﻓﺘﺢ

•

روﺷﻨﮕﺮان راه ﻓﺮدا

•

روﯾﺶ

•

زاﺋﺮ

•

ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ

•

ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ

•

ﺳﺨﻨﻮران

•

ﺳﻤﺖ

•

ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ

•

ﺳﯿﺎدت

•

ﺗﻬﺮان :م .ﻓﺮدوﺳﯽ ،خ .ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﯽ ،خ .ﻓﻼحﭘﻮر ،پ،4 .
ط .ﭼﻬﺎرم ،اﻧﺘﺸﺎرات رواﯾﺖ ﻓﺘﺢ ﺗﻠﻔﻦ2188809748 :
ﯾﺰد :خ .ﻣﻄﻬﺮي ،ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ،راﻫﺮوي ،AC-1
پ 4 .ﺗﻠﻔﻦ3537260134 :
ﺗﻬﺮان :خ .ﮐﻤﯿﻞ ،خ .ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺎهﻣﺤﻤﺪي ،پ 119.ﺗﻠﻔﻦ:
2166653791
ﻗﻢ :اﺑﺘﺪاي  45ﻣﺘﺮي ﺻﺪوق ،م .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدي زاﺋﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات زاﺋﺮ ﺗﻠﻔﻦ:
2532940853
ﺗﻬﺮان :ﺷﻬﺮك دوﻟﺖ آﺑﺎد ،خ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻖ ﮔﻮﯾﺎن ،ك،39 .
پ 13 .ﺗﻠﻔﻦ2188323268 :
ﻗﺰوﯾﻦ :ﭼﻬﺎر راه ﻧﺎدري رو ﺑﻪ روي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ
ﺟﻨﺐ داروﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن پ 310 .ط .دوم واﺣﺪ  4ﺗﻠﻔﻦ:
2833235305

ﺗﻬﺮان :ﺑﻠﻮار ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ)آﻓﺮﯾﻘﺎ( ،ﭼﻬﺎر راه ﺣﻘﺎﻧﯽ
)ﺟﻬﺎن ﮐﻮدك( ،ك .ﮐﻤﺎن ،پ 25 .ﺗﻠﻔﻦ-021 :
70-88774569
•

ﻗﻢ :خ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ك ،54 .پ 37 .ﺗﻠﻔﻦ:
2536611316
ﮐﺮج :ﺣﺼﺎرك ﺑﺎﻻ ،ﺳﻪ راه ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از م.
ﺷﻬﺮداري ،ﭘﮋوﻫﺶﺳﺮاي ﻣﻼﺻﺪرا ،ط .دوم ،دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ
اﻧﺠﻤﻦ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﺗﻠﻔﻦ2645354425 :

ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزش

ﺗﻬﺮان :خ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ،ﺑﻦﺑﺴﺖ
ﺣﺎﺟﯿﺎن ،1ﺷﻤﺎره  ،7واﺣﺪ  110ﺗﻠﻔﻦ2166962555 :
•

ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات وﯾﮋه ﻧﺸﺮ

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺠﺎت اﻟﻠﻬﯽ )وﯾﻼ( ،ك.
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،پ 1 .ﺗﻠﻔﻦ2188910091 :
•

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،ك .ﻋﻨﺼﺮي ،ﺷﻤﺎره ،24
زﻧﮓ  1ﺗﻠﻔﻦ2166404383 :
•

ﺷﻮق

ﺳﺎري :خ .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،ك .ﺷﻬﯿﺪ دادﮔﺮ ،پ56 .
ﺗﻠﻔﻦ1133354328 :
•

ﺿﺮﯾﺢ آﻓﺘﺎب

•

ﻃﺒﯿﺐ

•

ﻃﻼﯾﯽ

•

ﻃﻠﻮع داﻧﺶ

ﻣﺸﻬﺪ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ  ،8دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ _
ﻫﻨﺮي و اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺿﺮﯾﺢ آﻓﺘﺎب ﺗﻠﻔﻦ5132280166 :

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻌﺪ از ادوارد ﺑﺮاوان،
ﺷﻤﺎره  ،1407ط .اول ﺗﻠﻔﻦ2166476306 :
ﺗﻬﺮان :ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﻏﺮب ﭘﻞ ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم
)ره( ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ )ﺳﻤﺖ( ﺗﻠﻔﻦ:
2144246260

ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺗﻬﺮان :ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ،خ  16آذر ،ﺷﻤﺎره  68ﺗﻠﻔﻦ:
2183383
ﺗﻬﺮان :خ .ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،خ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ك .ﭘﺎرس ،پ.
 ،11واﺣﺪ  2ﺗﻠﻔﻦ2166483066 :
ﺗﻬﺮان :م .ﺷﻬﺪا ،خ .ﭘﯿﺮوزي ،روﺑﻪروي اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو
ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ،ك .رﺳﺘﻤﯽ ،پ 1 .ﺗﻠﻔﻦ2188345682 :

•

ﻋﺼﺮ ﺟﻮان

ﻗﻢ :خ .ارم ،ﭘﺎﺳﺎژ ﻗﺪس ،ط .آﺧﺮ ،پ 167 .ﺗﻠﻔﻦ:
2537730037
•

ﻋﻘﯿﻖ ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﺷﻬﺮك ﺑﺎﻏﻤﯿﺸﻪ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺮﯾﺎر  ،1ﺑﻠﻮك  ،2ط.
 ،3واﺣﺪآ ﺗﻠﻔﻦ4136697088 :
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•

ﻓﺪك اﯾﺴﺎﺗﯿﺲ

•

ﻓﺮﺷﯿﻢ

•

ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﺠﻮ

•

ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

•

ﻗﺎﻃﻊ اﻟﺒﺮﻫﺎن

•

ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ

•

ﻗﺮآن و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮت)ع(

•

ﻗﻮ

•

ﮐﺎﮔﻮ

•

ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮان

•

ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

•

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ .ﻣﻨﯿﺮي ﺟﺎوﯾﺪ ،ﺑﯿﻦ ﻟﺒﺎﻓﯽﻧﮋاد و
ﺟﻤﻬﻮري ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  10ﺗﻠﻔﻦ2166481096 :
ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻠﻮار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ  64,3ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺠﺮ واﺣﺪ 112
ﺗﻠﻔﻦ5135230735 :
ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب-خ .ﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺮج ﺑﻬﺎر ،ط ،5 .واﺣﺪ
 599ﺗﻠﻔﻦ77616351-021 :
ﺗﻬﺮان :م .ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،خ .ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯿﺸﺎه ،پ 116 .ﺗﻠﻔﻦ:
2177523009
ﺗﻬﺮان :م .ﺧﺮاﺳﺎن ،خ .ﺧﺎوران ،خ .ﺷﻬﯿﺪ ﺷﯿﺮازي
)ﺳﺎدات( ،ك .ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻬﯿﻤﯽ ،پ ،8 .واﺣﺪ  1ﺗﻠﻔﻦ:
2133727235
ﺗﻬﺮان :اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،خ .ﺷﻬﺪاي ژاﻧﺪارﻣﺮي
ﺷﺮﻗﯽ ،پ 90.ﺗﻠﻔﻦ66404410-021 :
ﺗﻬﺮان :ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ،خ 16 .آذر ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ خ .ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ،
پ ،25 .درب ﺣﯿﺎط ﺗﻠﻔﻦ2188536795 :
ﺗﻬﺮان :م .وﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻘﺎﻃﻊ زرﺗﺸﺖ ،ك .ﻧﻮرﺑﺨﺶ،
پ 40 .ﺗﻠﻔﻦ14-02188813412 :
ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،ك .اﻟﻮﻧﺪي،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎﮔﻮ ﺗﻠﻔﻦ2166483427 :
ﺗﻬﺮان :ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس و خ .ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،
پ 56 .ﺗﻠﻔﻦ2188505402 :
ﺗﻬﺮان :خ .ﺑﻬﺸﺘﯽ .خ .ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ.ﺷﻤﺎره 24-22
ﺗﻠﻔﻦ2188715545 :

ﮐﺘﺎب اﺑﺮار

ﺗﻬﺮان :م .آزادي ،خ .آزادي ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﯾﺎدﮔﺎر
اﻣﺎم ،خ .ﺷﻬﯿﺪان ،ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ م .دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎر ،پ،5 .
واﺣﺪ  2ﺗﻠﻔﻦ2166157338 :
•

ﮐﺘﺎب ﺗﺎرا

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،ﺑﯿﻦ خ .ﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﻔﺘﺢ ،خ.
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،پ ،8 .واﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎب ﺗﺎرا ﺗﻠﻔﻦ:
2188824914
•

ﮐﺘﺎب ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺳﻤﻨﺎن :ﺑﻠﻮار ﻧﻬﻀﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،826واﺣﺪ 3
ﺗﻠﻔﻦ2333329720 :
•

ﮐﺘﺎبدرﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ .ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ك .ﮐﺎﻣﯿﺎب ،ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﯾﮑﻢ ،پ 2 .ﺗﻠﻔﻦ2166423370 :
•

ﮐﺘﺎﺑﮏ

ﻗﻢ :خ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﮐﻮي  18ﻓﺮﻋﯽ  21پ 11 .ﺗﻠﻔﻦ:
2537837483
•

ﮐﺮدﮔﺎر

اﻫﻮاز :اﻣﺎﻧﯿﻪ ،ﻧﺒﺶ ﺳﻘﺮاط ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻗﺒﺎل ﺗﻠﻔﻦ:
6133339198
•

ﮐﻤﺎل اﻧﺪﯾﺸﻪ

ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ،خ .ﮐﺎرﮔﺮﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﺑﺘﺪاي خ.
رواﻧﻤﻬﺮ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽ ،پ ،1.واﺣﺪ 6ﺗﻠﻔﻦ:
5-02166973663
•

ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ

ﺗﻬﺮان :خ .ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ،خ 35 .ﻣﺘﺮي اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،پ.
 ،67واﺣﺪ  14ﺗﻠﻔﻦ2133393999 :
•

ﮔﻞواژه

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .ﻟﺒﺎﻓﯽﻧﮋاد ،ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﺨﺮ
رازي ،پ 184 .ﺗﻠﻔﻦ2166462820 :
•

ﮔﻮﻫﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .ﻟﺒﺎﻓﯽﻧﮋاد ،ﺑﯿﻦ  12ﻓﺮوردﯾﻦ و
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،پ ،214 .ط .اول ﺗﻠﻔﻦ2166466521 :
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•

ﮔﯿﺴﺎ

•

ﻻﻫﻮت

•

ﻟﯿﺎﻟﯽ

•

ﻣﺎرﯾﻨﺎ

•

ﻣﺎوﺷﻤﺎ

•

ﻣﺒﺘﮑﺮان

•

ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ

•

ﻣﺤﺮاب ﻗﻠﻢ

•

ﻣﺪﯾﺮﻓﻼح

•

ﻣﺮآت

•

ﻣﺮﺳﻞ

•

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ)ص(

•

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ

•

ﻣﺸﺎوران آﻣﻮزش

ﺗﻬﺮان :م اﻧﻘﻼب ،خ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ك .رﺷﺘﭽﯽ ،پ،7 .
واﺣﺪ  ،1رﻧﮓ  1ﺗﻠﻔﻦ2166125724 :
ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ .اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﺑﯿﻦ خ .وﺣﯿﺪ ﻧﻈﺮي ،و
خ .رواﻧﻤﻬﺮ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،پ 4 .ﺗﻠﻔﻦ:
 7-02166488496و 664127070
اﺻﻔﻬﺎن :اﺑﺘﺪاي خ .ﺧﻮاﺟﻮ ،ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﺟﻨﺐ وﮐﺎﻟﺖ
ﻣﺘﺎﻧﺖﻓﺮ ،پ 5 .ﺗﻠﻔﻦ3132204724 :
ﻗﻢ :خ .ﺳﻤﯿﻪ ،ك ،3 .پ ،31 .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎرﯾﻨﺎ ﺗﻠﻔﻦ:
2537835016

ﻗﻢ :خ .ﻣﻌﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ)ﺣﺠﺘﯿﻪ(-ﻧﺒﺶ ك 18 .ﺗﻠﻔﻦ:
9-02537839305

ﻗﻢ :ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺷﺮان .ط .1 .واﺣﺪ  114ﺗﻠﻔﻦ:
2537842542
ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب 12 ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻟﺒﺎﻓﯽ ﻧﮋاد،
ك .ﻣﻬﺮ ،پ 18 .ط .اول ﺗﻠﻔﻦ2166953205 :
•

ﻗﻢ :خ .دل آذر ،ﺑﻌﺪ از م .ﭘﻠﯿﺲ ،ك ،16 .پ 39 .ﺗﻠﻔﻦ:
2532814017
•

•

ﻣﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢ

•

ﻣﻬﺮآﻣﻮز

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب-خ .ﻓﺨﺮ رازي ،خ .وﺣﯿﺪﻧﻈﺮي ﺗﻠﻔﻦ:
2161094311

اﺻﻔﻬﺎن :م .اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ،اﺑﺘﺪاي خ .ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ،
پ 751 .ﺗﻠﻔﻦ3132221995 :

اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن-رﺷﺖ-ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺼﺎري -ك .وﺣﺪت-
ك .ﺷﺮﯾﻌﺖ-ﻋﻤﺎرت ﺳﺘﺎره-واﺣﺪ- 5ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ
 4178844583ﺗﻠﻔﻦ:

ﮐﺮج :م .اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،خ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،پ 44 .ﺗﻠﻔﻦ:
2632816137
ﺗﻬﺮان :خ .ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ ،اﺑﺘﺪاي ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،پ.
 ،80ط .ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ2188821500 :
ﮐﺎﺷﺎن :خ .ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،خ .آﯾﺖاﷲ ﻣﺪﻧﯽ ،ﮐﻮي ﻓﺮخ ،2
پ 37 .ﺗﻠﻔﻦ3155454513 :

ﻣﻬﺮ زﻫﺮا)س(

ﻧﺠﻒ آﺑﺎد :ﭼﻬﺎر راه اﻣﺎم )ره(-اﺑﺘﺪاي خ .ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد
ﺟﻨﻮﺑﯽ) 10ﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر راه ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( ،پ8 .
ﺗﻠﻔﻦ3142618871 :

ﺗﻬﺮان :ﮐﻮي ﻧﺼﺮ)ﮔﯿﺸﺎ( ،خ .ﻓﺎﺿﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ك .ﻓﺮزﯾﻦ،
پ ،3 .ط .زﯾﺮ ﻫﻤﮑﻒ ﺗﻠﻔﻦ2188270791 :

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،خ .ﺷﻬﺪاي
ژاﻧﺪارﻣﺮي ،پ 104 .ﺗﻠﻔﻦ2166490879 :

ﻣﻬﺮ ﺑﯿﮑﺮان

ﺗﻬﺮان- -1 :خ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،خ ﻣﯿﻨﺎ پ 16 .واﺣﺪ -2 .6خ
اﻧﻘﻼب ،ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه خ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري
داﻧﺸﮕﺎه ط .زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﻬﺮ آﻣﻮز ﺗﻠﻔﻦ:
02166958140-02122277624
•

ﻣﻬﺮﮔﺎن داﻧﺶ

ﻗﺰوﯾﻦ :خ .ﺷﻬﯿﺪﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ك ،35 .ك .وﺻﺎل ،پ ،4 .ط.
دوم ﺗﻠﻔﻦ2833229588 :
•

ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﺗﻬﺮان :خ .ﺟﻤﻬﻮري ،م .اﺳﺘﻘﻼل )ﭼﻬﺎرراه ﻣﺨﺒﺮاﻟﺪوﻟﻪ
ﺳﺎﺑﻖ(ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ط .ﺳﻮم ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺗﻠﻔﻦ2133926622 :
•

ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻧﻮاي ﻣﺪرﺳﻪ

ﺗﻬﺮان :خ .ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ،خ .اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،روﺑﻪروي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺷﻤﺎره  ،140ط.
دوم ،واﺣﺪ  5ﺗﻠﻔﻦ2188820583 :
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•

ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب

•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب

•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﻫﻨﺮي  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺦ

•

ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي

•

ﻣﯿﻨﻮﻓﺮ

ﺷﯿﺮاز :ﭼﻬﺎر راه ﻣﻌﺪل ،روﺑﻪروي ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺑﻮذر
ﺗﻠﻔﻦ7132335597 :

ﻗﻢ :خ .ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ )ﺷﻬﺪا( ،ك .ﻣﻤﺘﺎز ) ،(24پ 38 .ﺗﻠﻔﻦ:
2537740267
ﻗﻢ :ﭼﻬﺎرراه ﺷﻬﺪا ،خ .ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ  ،14پ 17 .ﺗﻠﻔﻦ:
2537742155
ﺗﻬﺮان :اﻧﻘﻼب ،ﺑﯿﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،پ 1080 .ﺗﻠﻔﻦ:
2188318653
ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن

ﺗﻬﺮان  :ﯾﻮﺳﻒآﺑﺎد ،خ ،23 .خ .ﺷﺎﯾﺎن ،پ ،26 .درب
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﻠﻔﻦ2188718757 :
•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آرﻣﺎن رﺷﺪ

•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داراﻟﺤﺪﯾﺚ

•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ

•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎن

•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎدي ﺗﺮﺑﯿﺖ

•

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ آواﻣﺘﻦ

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،ﺑﯿﻦ خ .داﻧﺸﮕﺎه و اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،پ.
 ،1182ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ،ط ،10 .واﺣﺪ  38ﺗﻠﻔﻦ:
2166486013
ﻗﻢ :ﭼﻬﺎر راه ﺷﻬﺪا ،خ .ﻣﻌﻠﻢ ،روﺑﺮوي اداره ﺑﺮق ،ﻧﺒﺶ
ك ،12 .پ 125 .ﺗﻠﻔﻦ  37740523 :ﺗﻠﻔﻦ:
2537740545
ﺗﻬﺮان :م .ﻓﺎﻃﻤﯽ ،خ .ﺟﻮﯾﺒﺎر ،خ .ﻣﯿﺮﻫﺎدي ﺷﺮﻗﯽ-پ.
 14واﺣﺪ 2ﺗﻠﻔﻦ2188945545 :
ﺗﻬﺮان :خ .ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ،
ك .ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻠﺐ ،ﺷﻤﺎره  8ﺗﻠﻔﻦ:
2188800324
ﺗﻬﺮان :خ .اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎتاﻟﻬﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از خ .ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ك.
ﺑﯿﻤﻪ ،پ 26 .ﺗﻠﻔﻦ2188894296 :
ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب ،خ ﻣﻨﯿﺮي ﺟﺎوﯾﺪ ،پ32 .ﻧﯿﻢ ط.
زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ2188888203 :

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس :ﺑﻠﻮار ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺟﻼل  ،1/69پ.
 ،116آﻗﺎي ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ )ص.پ 91895-1755 :ﺗﻠﻔﻦ:
5138323553
•

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺗﻬﺮان :خ .اﻧﻘﻼب ،خ 12 .ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ رواﻧﻤﻬﺮ،
ﺷﻤﺎره  227ﺗﻠﻔﻦ2166498148 :
•

ﻧﺪاي آﺳﻤﺎﻧﯽ

•

ﻧﺼﺎﯾﺢ

•

ﻧﻈﺮي

ﺗﻬﺮان :ﻟﻮﯾﺰان ،خ ﻓﺮﺷﺎدي ،خ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ك ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
رﺿﺎﯾﯿﺎن ،پ  ،6واﺣﺪ  11ﺗﻠﻔﻦ2122973966 :
ﻗﻢ :ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺷﺮان ،ط .ﭼﻬﺎر ،واﺣﺪ 411
ﺗﻠﻔﻦ2537841818 :

ﺗﻬﺮان :خ .وﻟﯿﻌﺼﺮ ،خ .ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدي ،خ.
ﻓﺘﺤﯽ ﺷﻘﺎﻗﯽ ،ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ،پ ،32 .واﺣﺪ 17
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻈﺮي ﺗﻠﻔﻦ2188104441 :
•

ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر

ﺗﻬﺮان :م .اﻧﻘﻼب 12 ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺷﻬﺪاي ژاﻧﺪارﻣﺮي ،پ.
 118ﺗﻠﻔﻦ2166950725 :
•

ﻧﻮروزي

ﮔﺮﮔﺎن :خ .ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺑﺎزار رﺿﺎ ،ط .ﻫﻤﮑﻒ ﺗﻠﻔﻦ:
1732242258
•

ﻧﻮﺷﺘﻪ

اﺻﻔﻬﺎن :خ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﭘﺸﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ:
3132226445
•

وﺛﻮق

ﻗﻢ :خ .ﺻﻔﺎﯾﯿﻪ )ﺷﻬﺪا( ،ك ،28 .ك .ﻧﻬﻢ ،پ،159 .
اﻧﺘﺸﺎرات وﺛﻮق ﺗﻠﻔﻦ2537735700 :
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•

ﻫﺎوژﯾﻦ

•

ﻫﻤﺎي ﻏﺪﯾﺮ

•

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آﻓﺘﺎب

•

ﻫﻨﺮ اول

•

ﻫﻮﭘﺎ

•

ﯾﺎر ﻣﺎﻧﺎ

•

ﯾﺎورﯾﺎن

ﺗﻬﺮان :م .ﻓﺎﻃﻤﯽ ،خ .ﺑﯿﺴﺘﻮن ،ك .دوم اﻟﻒ ،پ،1/3 .
ط .دوم ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻠﻔﻦ2188964615 :

ﺳﺎري :خ .ﺑﻌﺜﺖ ،ﻧﺒﺶ ك .ﻣﻮدت ،ط .ﺑﺎﻻي آﺑﻤﯿﻮه
ﺑﻌﺜﺖ ،ﻧﺸﺮ ﻫﺎوژﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ1133361239 :

ﻗﻢ :خ .ﺷﻬﯿﺪان ﻓﺎﻃﻤﯽ ،اﻧﺘﻬﺎي ك ،30 .ك .ﺷﻬﯿﺪ
اﺳﺤﺎﻗﯽ ،پ 199 .ﺗﻠﻔﻦ2537837111 :
ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻠﻮار وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ،داﻧﺶآﻣﻮز  ،19پ 382 .ﺗﻠﻔﻦ:
5136077117
ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﮔﻠﮑﺎر ،خ .ﻧﺼﺮ ،ك .ﺳﯿﻨﺎ ،پ 139 .ﺗﻠﻔﻦ:
4133284738

اﺻﻔﻬﺎن :خ .ﻣﻬﺮآﺑﺎد ،ﮐﻮي  ،19پ 46 .ﺗﻠﻔﻦ:
3132616360
اردﺑﯿﻞ :ﻣﺎﺑﯿﻦ م .اﻣﺎم و م .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺟﻨﺐ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺗﻠﻔﻦ4533239319 :

