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مقدمه

 در و نیتدو پرورش و آموزش وزارت در صالح یذ مراجع یسو از نیمع یهدف با و خاص یدرس برنامه اساس بر یدرس یهاتابک

 گرفته نظر در آموزاندانش متوسط سطح یدرس یهاکتاب نیتدو در معموالً. شوندیم سیتدر کشور سراسر در نیمع یزمان چارچوب

 کی طول در آن سیتدر که است یااندازهبه آن حجم و رود ینم فراتر نیمع حد کی از یدرس کتاب صفحات ن،یا بر افزون. شودیم

 . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال

 ییتوانا و دانش از یواحد سطح در هستند، منطقه کی به متعلق همه که یزمان یحت کالس، کی آموزاندانش همه که است یهیبد

 باالتر آموزاندانش و شترند؛یب نیتمر و کوشش ازمندین ن،یانگیم حد به دنیرس یبرا کالس ترفیضع آموزاندانش طبعاً. ستندین یذهن

 نیتریاصل از یکی ،امر نیا. رندیبگ بهره خود یهامهارت و دانش گسترش یبرا موجود، یفرصت از تا دارند را امکان نیا ن،یانگیم حد از

 . کندیم هیتوج را هاآن از یمندبهره و یتیترب و یآموزش یهاکتاب وجود که است یلیدال

 مطالب آن قیطر از و باشد داشته یشتریب الفت و انس یریادگی یهاوهیش از یکی با است ممکن آموز،دانش هر که است نیا گرید لیدل

 یبرا یمتنوع یهاوهیش از یآموزش یهاکتاب مؤلفان طبعاً. اموزدیب بهتر را ازین مورد

 خود تیموفق زانیم و ذائقه اساس بر آموزدانش که ندیجویم بهره یدرس میمفاه آموزش

 .دنریبگ بهره خود یکالس آموزش کنار در هاوهیش نیا از تواندیم ،یریادگی در

 لیدال از آموزاندانش نیب یبوم و یمیاقل یهاتفاوت ،یدرس یهاکتاب حجم تیمحدود

 . کنندیم یبانیپشت یآموزش یهاکتاب از آموزدانش یمندبهره از که هستند یگرید

نرم لم،یف مانند مکتوب ریغ یتیترب و یآموزش منابع از استفاده ،یفناور مدد به امروزه

 افتهی یاگسترده رواج زین یریادگی در ...و یآموزش زاتیتجه و لیوسا ،ییانمایپو افزار،

 فیوظا از یبخش اکنون ز،ین رمکتوبیغ استاندارد یآموزش منابع یمعرف و یابیارز و است

 منابع فهرستگان انتشار و نیتدو. دهدیم لیتشک را یآموزش یتکنولوژ و انتشارات دفتر

 منتخب رمکتوبیغ و مکتوب یتیترب و یآموزش منابع از یامجموعه که یتیترب و یآموزش

 مدارس یبرا 1396 ـ 97 یلیتحص سال آغاز در مذکور، فهرستگان از یانسخه. است گرفته صورت مبنا نیهم بر رد،یگیدربرم را

 . است شده ارسال کشور سراسر

 

 یتیتربویآموزشیهاکتابانواع

 یلیتخ یاصبغه که یداستان یها تابک: شوندیم میتقس یکل دسته دو به مجموعه نیا در شده یمعرف یتیترب و یآموزش یهاتابک

. کنندیم انیب زیانگالیخ یشعرها ای داستان قالب در و میمستق ریغ صورت به را آن هستند، یانکته آموزش یپ در هم اگر و دارند

 هاکتاب نیا. بخشد یم وسعت را او واژگان رهیدا و خواننده ذهن ظرف ،یفرد یهاتجربه به افزودن ضمن هاکتاب از دسته نیا خواندن

 .نیز اثرگذارند فرد یلیتحص یهاتیموفق و یریادگی در اما اند؛میمستق آموزش فاقد گرچه

کتاب یکل عنوان ریز را هاآن ما که هستند یرداستانیغ یهاکتاب رند،یگ یم بهره ییگومیمستق از موضوعات انیب در هکگر،ید دسته

 . یآموزشکمک یهاکتاب ،یدرسکمک یهاکتاب: میکنیم میتقس گروه دو به و میده می قرار یآموزش یها
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 و یریادگی قیتعم و لیمکت ت،یتقو ل،یتسه منظور به یدرس ککم یهاتابک

 هیپا و دوره یدرس یهابرنامه و هاهدف اساس بر یجبران آموزش ردنک فراهم

 برنامه یها هدف به الزاماً هاتابک نیا. شوندیم میتنظ و هیته خاص یلیتحص

 یهاتابک ،یریادگی یهاتیفعال و ارک یهاتابک شامل هک هستند وابسته یدرس

 یهاتابک و آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ یابیارزش و سنجش یها تابک ن،یتمر

 .شوند یم خاص هیپا کی به مربوط اغلب و هستند محورتیفعال

 وابسته یلییا پایه تحص دوره یدرس برنامه به لزوماً اما یآموزشکمک یهاکتاب

 ،یعلم سواد و دانش شیافزا ،یریادگی توسعه زه،یانگ جادیا منظور به و ستندین

 و شوندیم نیتدو رندهیادگی یارتقا و یاجتماع روابط رشد ،یعمل مهارت پرورش

 یهامهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان یبرا ییافزادانش یهاتابک شامل

 .هستند معلمان یبرا یروش و یمهارت و آموزاندانش یبرا یعمل و یندیفرا

 

 زد؟کتابنشیگزبهدستدیباچرا

 با هاتابک از یتوجه قابل بخش تناسب عدم و یآموزش یهاتابک روزافزون انتشار 

 از یریگهبهر یبرا زمان از نهیبه استفاده لزوم نیهمچن و یآموزش یاستانداردها

 یآموزش یزیر برنامه و پژوهش سازمان تا است شده موجب مناسب، یهایخواندن

 ،یتیحما و یقیتشو یهااستیس خصوصاً مناسب، یهااستیس اتخاذ و یردرسیغ یهاتابک دیتول یاستانداردساز ،یگذاراستیس با

 .ندک فایا یآموزش یها تابک دآورندگانیپد تیهدا در یمؤثرتر نقش

 ـ یاددهی ندیفرا تیتقو و یآموزش طیمح توسعه در مؤثر یها گام از ،یآموزش و یعلم یهاتابک یبندطبقه و ییشناسا شک یب

 .رود یم شمار به شورک یآموزش نظام تیتقو در ارآمدک یابزار و شود یم محسوب یریادگی

 

 یتیتربویآموزشمنابعیدهسامانرخانهیدبلیتشک 

 به ،یآموزش یها کتاب نندگانکدیتول توان که شد آغاز هدف نیا با 1378 سال در «یآموزش یهاتابک یبخشسامان طرح» یاجرا 

 یها کتاب دیتول عرصه در که را یاآشفته بازار و شود تیهدا موجود یخألها ردنکپر و معلمان و آموزاندانش یواقع یازهاین یسو

 مواد: یتیترب و یآموزش منابع یده سامان» نامه نییآ بیتصو با طرح نیا هدامن بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده وجود به یآموزش

 و یآموزش یها رسانه و منابع همه به یآموزش کتاب حوزه از 1389 سال وریشهر در پرورش، و آموزش یعال یشورا توسط «ها رسانه و

.است شده داده گسترش یتیترب
 از گوناگون یانحا به 828 مصوبه اهداف تحقق یبرا است شده موظف یآموزش یزیر برنامه و پژوهش سازمان نامه، نییآ نیا 5 ماده در  

 فهرستگان هیته و ربط یذ یدولت ریغ و یدولت ینهادها با ارتباط یبرقرار شگاه،ینما و جشنواره یبرگزار استاندارد، نشان یاعطا جمله

  .کند یبانیپشت و تیحما استاندارد منابع و مواد عرضه و دیتول از یتیترب و یآموزش یها رسانه و مواد یفیتوص

 شتریب منابع با ییآشنا
 رشد یتیترب و یآموزش نامه منابع کتاب

 و یآموزش منابع اما شود؛یم منتشر انهیسال

مورد  وستهیپ طور به زین سال طول در یتیترب

 .شودیم یمعرف گیرد و قرار می یابیارز
 

 نیا به روزبه و ترشیب منابع دنید یبرا

 :دییفرما مراجعه ها نشانی

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

:مکتوب منابع تیفیک کنترل سامانه  
http samanketab roshd ir 

 

:مکتوب ریغ منابع تیفیک کنترل سامانه  

http standard roshd ir
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 از صرفاً ،یآموزش یواحدها در یتیترب و یآموزش منبع گونه هر غیتبل و عرضه د،یخر که است کرده دیتأک صراحت به زین 6 ماده در  

 .بود خواهد مجاز استاندارد منابع
 

 آموزشىیهاتابکفىیتوصفهرستگانهیته

 و یعلم یها تابک یبند طبقه و ییشناسا تیاهم به توجه با و یتیترب و یآموزش منابع یدهسامان هنامنییآ 6 و 5 ماده به تیعنا با 

 استاندارد، و مناسب یتیترب و یآموزش منابع یمعرف است، یآموزش نظام و یریادگی ـ یاددهی ندیفرا تیتقو در مهم یگام هک یآموزش

 فهرست که رشد، یها نامهکتاب دیتول. شود یم یریگیپ ییاجرا ارکراه و ضرورت یک عنوان به یتیترب و یآموزش یها تابک خصوصاً

 رانتشا عنوان 90 در 1397 سال تا رد،یگیدربرم را ییاستثنا کودکان وپرورش آموزش و یلیتحص دوره پنج مناسب یهاکتاب کامل

 شده است. یبارگذار هدف نیهم با samanketab.roshd.irگاه یدر پا یکیترونکبه صورت ال1395و از سال  است هافتی

 سال از و است، سال منتخب یتیترب و یآموزش منابع شامل که است یتیترب و یآموزش منابع فهرستگان انتشار و نیتدو بر افزون نیا

 .شودیم فرستاده کشور یهاشگاهآموز تمام به و دیتول 1395

 
نامهجدولفراوانیموضوعاتدرکتاب

 فراوانی موضوع ردیف فراوانی موضوع ردیف

 7 یشاورزک 10 3 برق 1
 49 مدیریت خانواده 11 2  دنیب تربیت 2
 2 مرجع 12 18  یو بازرگان یحسابدار 3
 2 یکاترونکم 13 82 داستان 4
 9 یکانکم 14 25 انهیرا 5
 42 و خاطره یادب نثر 15 29 شعر 6
 26 نامه لمیشنامه/ فینما 16 59 یتیعلوم ترب 7
 43 هنر 17 1 عمران 8
 401مجموع  2 یعموم 9

 

 برگزار سال دوم مهین در معموالً که رشد یتیترب و یآموزش یهاکتاب جشنواره در ها،نامهکتاب در شده یمعرف یهاکتاب است یگفتن

  .زندیخ یبرم رقابت بهباهم  یتیترب و یآموزش یریتقد و دهیبرگز کتاب عنوان تصاحب سر بر شود، یم

 

 رشدنامهتابکدیتولندیفرا

. شود یم منتشر و آماده یآموزش یها دوره یدرس برنامه با مرتبط و مناسب یها ب کتا یفیتوص فهرست ارائه هدف با «رشد نامهتابک»  

 با آشنا کارشناسان اریاخت در ها، کتاب. شود یم آغاز یلیتحص گانهپنج یهادوره در رخانهیدب به دهیرس یها کتاب کیتفک با ندیفرا نیا
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 کتاب هر. دهد یم آن به یازیامت شده، نییتع یهااریمع اساس بر کارشناس هر و ردیگ یم قرار مجرب و دهیورز معلمان و یدرس برنامه

 یاختصاص بخش ازیامت کهنیا به مشروط باشد؛ آورده دست به را ممکن ازیامت لک از درصد 60 حداقل دیبا ،یقبول نمره گرفتن یبرا

 .نباشد تر نییپا درصد 60 از زین کتاب

 و یعموم یهایژگیو درباره یقیدق و یجزئ یها پرسش شده، نییتع یارهایمع و هاشاخص براساس استفاده، مورد یهانامهپرسش در  

 ،یبررس مورد کتاب نیتدو در ایآ: دهد پاسخ پرسش سه به دیبا کارشناس هر یکل طور به اما است؛ شده طرح کتاب یاختصاص

 با کتاب نیا یجمع محتوا ایآ پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده تیرعا یآموزش کتاب کی الزم یها چهارچوب و استانداردها

 زین پرسش نیا پاسخ اگر و شود؟ گرفته کار به مناسب یآموزش ماده کی عنوان به تواند یم و دارد یهماهنگ و ییهمسو ما یدرس برنامه

 کارشناسان هنرآموزان، معلمان، ان،یهنرجو آموزان، دانش یبرا است؛ مناسب مخاطب گروه ای مخاطب کدام یبرا کتاب نیا است مثبت

 ؟دانشجومعلمان ای رانیمد پرورش، و آموزش

 

 دیدارروشیپکهیانامهکتاب

 در. ردیگ یدربرم را آن از قبل سال کی و 6139 سال اول چاپِ مناسب یآموزش یهاتابک یفیتوص فهرست نامه،تابک از شماره نیا  

 هاتابک هیبق. است شده انتخاب دهیرس تابک عنوان 548 مجموع از که دیشو یم آشنا مناسب تابک عنوان 401نامه با کتاب نیا

 . اند شده داده صیتشخ عنوان144 نامناسب ای عنوان 3 رمرتبطیغ

 عنوان ومؤسسه29انتشارات به نشر با  بیترت به نامه کتاب نیا در شده یمعرف مناسب یها کتاب نیتر شیناشر، ب 116 انیم از  

عنوان،  53باگران تهران با یهنری د فرهنگی مؤسسه. دارد تعلق عنوان26اران با یعنوان و حماسه  28با  باگران تهرانیهنری د فرهنگی

وم داستان، عل زین موضوعات نیب در .داشتند کتاب ارسال در را مشارکت نیتر شیعنوان به ترتیب ب 32عنوان و به نشر با  48با عابد 

 .برخوردارند یفراوان نیتر شیب از مناسب کتاب عنوان 49 و 59، 82 با بیترت به ت خانوادهیریتربیتی و مد

 

 اطالعاتمیتنظوهیش

 کیتفک به موضوع هر در و «موضوع»اساس بر هاکتاب نیعناو میتنظ نامه، کتاب در مناسب کتاب یوجوجست سهولت منظور به

 .است گرفته صورت الفبا حروف

 خواننده یبرا را مناسب کتاب افتنی که است شده آورده آن یشناختکتاب هیاول اطالعات و محتوا از یا دهیچک کتاب، هر یمعرف در

 نام و نام کتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و یخانوادگ نام کتاب؛ شماره: است ریز موارد شامل اطالعات نیا. کند یم آسان

 یدیکل کلمات ؛یلیتحص هیپا کتاب؛ مخاطب گروهشابک؛  کتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ یخانوادگ

.کتاب دهیچک و



 کتابیهاهینما

 ان،یمرب معلمان، تا است شده میتنظ زین ناشر ینشان و نام و دآورندگان،یپد نام تاب،ک عنوان اساس بر ییهاهینما نامه، کتاب هر انیپا در  

 فیرد شماره کی کتاب هر به متن، در. ابندی دست  مناسب منابع به خود، ازین به توجه با بتوانند مخاطبان ریسا و نیوالد ارشناسان،ک
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 کهنیا ضمن دهند؛ یم ارجاع ها شماره نیا به را ما و اند شده مرتب ها شماره نیا اساس بر کتاب یها هینما. است شده داده اختصاص

 .وجوست جست قابل ب و کنترل دیکل دو با زین نامهکتاب یکیالکترون یهالیفا

 
  

 نامهکتابنیادرماهمکاران

 به یادیز دقت و حوصله ها کتاب یبررس در خصوصاً و اند رسانده یاری ما به یمتعدد همکاران نامه کتاب نیا یساز آماده و دیتول در  

 موضوع بیترت به م،یبرد بهره شانیهایهمکار و نظرات از مجموعه نیا یساز آماده در که یمعلمان و کارشناسان یاسام. اند بسته کار

 :از عبارتند

  کییاالشکمحمود صموتی، محسن  پور،مجتبی انصاری برق:■

 اکرم دهقانی، سارا فرجاد یاری:کودکبهداشتو ■

 یحالج، محسن یاریالزمان باز ، عزتمعصومه سلطان رضوانفر جوادآزمون، محمدی،طیبه ارشاد، علی شاه بدنی:تربیت ■

 مجدفر ی، مرتضشاهیبری نورکداود سلطانی، مرحوم عطاران، علیبتول آقا حسابداریوبازرگانی: ■

 یشجاع ی، محمد مهدوزادهمحمدعلی قربانی، حبیب یوسف داستان: ■

 یم آزادیزاده، مر یمیزهرا سل ،یاریجه بختی، خدمحمدرضا شکرریز رایانه: ■

 حسین احمدی، محمدحسن حسینیشعر: ■

 یا دهقان منشادید راصد، روفی، سعامیر رون، محمود معافی علومتربیتی: ■

 انی، فرنوش دباغیمحمد انژاد، زهرهیپرستو آر عمران: ■

 ، جلیل تاجیک ایدنیرضا فر شاورزی:ک ■

 ز دژآگاهیدرحمن هاشمی، مهرانگیزاده، فرحناز نژادی، سمحبوبه خلفی، سعید راصد، محمدرضا قدیری، بانو بابایمحرم مدیریتخانواده:■

 کیاالشکیمحسن : یکاترونکم ■

 افشار ین قاسمی، محمدحسیبی، حسن عبداهلل زاده، بهروز خطیامرود یگلفرانی، محمدرضا نخعناصرجمادی :کانیکم ■

 لو زاده، طیبه کنشرابعه شیخ مواد: ■

 ین احمدیحس وخاطره:ینثرادب ■

بخش، نژاد، مژگان اصالنی، خدیجه بختیاری، مهرانگیز دژآگاه، جواد رضاییان، فاطمه صنعتی، بشری گلصدیقه آجورلو، پرستو آریا هنر: ■
 یرمکسا ی، پرکیاالشکین یعالألد ، یال عبدلیر، سهیمالماهلل  روح

 
 

نامهکتابنیاازاستفادهیراهنما
 ما به کتاب،اجمالی  یمعرف ضمن اطالعات نیا. است شده داده نشان زیر نمونه صورت به کتاب، کی به مربوط اطالعات راهنما، نیا در

 .است مناسب مخاطبان از گروه کدام یبرا و دارد ییمحتوا چه کتاب که دیگو یم
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، عنوان نامه(، نام خانوادگی و نام مؤلف )یا مؤلفان( شماره مدخل کتاب )در این کتاب این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است:

مخاطب کتاب و در صورت  مجموعه و عنوان کتاب، عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، تعداد صفحات، قطع کتاب، 

 نیاز پایه تحصیلی، کلمات کلیدی و باالخره چکیده کتاب. 
 

 کتاب، فرستادن ای نامه کتاب نیا درباره خود یها دگاهید انیب یبرا
 و یآموزش منابع یده سامان رخانهیدب ،یآموزش یتکنولوژ و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان ،یشمال رانشهریا ابانیخ زند، مخانیکر ابانیخ تهران، :ینشان به

 .دییفرما حاصل تماس( 021) 88306071 تلفن شماره با ای مکاتبه یتیترب
 :ینشان به زین رخانهیدب نیا وبگاه

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست یها دگاهید افتیدر آماده
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1396-1397سال ایوکاردانشآموزشفنیوحرفه دوره مناسب یها کتاب فهرست

برق

 

مؤسسه فرهنگی هنـری  : تهران.1تاسیساتالکتریکیجلد. زاده، امیر/ مؤمنی، محمود/ سریری، ایمان/ بنائیان، امیر حسن.1

 9786001246012 شابک: وزیری. ص.172 .1396. دیباگران تهران

 هنرآموز مخاطب:

  اختراعات علمی، طراحی کلماتکلیدی:

کتاب پیش رو مجلد اول دوره ای سه جلدی است که در آن مفاهیم کلـی حفاظـت، تعـاریف اساسـی در تاسیسـات،       چکیده:

برق، جریـان مجـاز، فرکـانس، بـرآورد درخواسـت نیـروی بـرق، بـرق         دیماند وشرایط تحویل برق از جمله سیستم توزیع، تابلو 

 اضطراری و غیره شرح داده شده است.

 

مؤسسه فرهنگی هنری : تهران.2تاسیساتالکتریکیجلد. زاده، امیر/ مؤمنی، محمود/ سریری، ایمان/ بنائیان، امیر حسن.2

 9786001246029 شابک: وزیری. ص.198 .1396. دیباگران تهران

هنرآموز مخاطب:

 ایمنی، اختراعات علمی، پروژه علمی کلماتکلیدی:

-کتاب پیش رو مجلد دوم دوره ای سه جلدی است که در آن مفاهیم کلـی دربـاره تـابلو بـرق و کلیـدهای کنترلـی      چکیده:

 حفاظتی، کنتاکتور، انواع اینورتر، کابل کشی، حریم خطوط برق و غیره شرح داده شده است.

 

مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران .3تاسیساتالکتریکییجلید. زاده، امیر/ مؤمنی، محمود/ سریری، ایمان/ بنائیان، امیر حسن.3

 9786001246036 شابک: وزیری. ص.220 .1396. هنری دیباگران تهران

هنرآموز مخاطب:

 اختراعات علمی، وسایل ارتباطی کلماتکلیدی:

هـای الکتریکـی    ای سه جلدی است که در آن مفاهیم کلی و جزیی درباره سیسـتم کتاب پیش رو مجلد سوم از دوره چکیده:

پیوسـت شـرح    7فصـل و   8های ارتباطی در  های اعالم حریق، سامانه حفاظتی و سیستم جریان ضعیف، سیستم تلفن، سیستم

 داده شده است.

تربیتبدنی

 

: تهـران . جواد آزمـون، محمـود عیوضـی    یادگیریدرتربیتبدنی.تحلیلیاددهیو. جی لو/ اندرسون، ویلیام ویل، ماری.4

 9786000203757 شابک: وزیری. ص.184 .1395. سمت

هنرآموز مخاطب:

 های آموزشی، تربیت بدنی های آموزشی، مهارت آموزش و یادگیری، یاددهی، مواد و روش کلماتکلیدی:

های تدریس اسـت و عقیـده دارد کـه آمـوزش تحلیـل روش       روشنویسنده در این کتاب در پی آموزش فنون تحلیل چکیده:

های متفاوتی از تدریس متمرکز شده است، نویسنده  تدریس، خود نوعی آموزش روش تدریس است. هر فصل از کتاب بر جنبه

دادی تکلیـف  رسد. همچنین در هر فصل تع مند تحلیل رفتار می با معرفی تحلیل غیر رسمی آغاز و در ادامه به راهبردهای نظام

 های آموزشی است. های تحلیلی افراد طراحی شده است که قابل اجرا در کالس بالینی برای افزایش مهارت
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رییزیدرهایاطالعاتیوبرنامیهورزشدرادبیاتتوسعهرویکردیبرشاخص. مهر، مسعود/ کریمی، زهـره  انصاری.5

 9786003860650 شابک: رقعی. ص.168 .1395. نوشته: اصفهانورزشکشور.

هنرآموز مخاطب:

 ریزی تربیت بدنی، مدیریت، برنامه کلماتکلیدی:

ریزی بلند مدت و راهبردی است. کتـاب پـیش رو در شـش     ها منوط به برنامه مدیریت جامع و بهینه در کلیه سازمانچکیده:

ها در ورزش، نحوه تدوین  در ورزش، انواع استراتژیریزی و مدیریت استراتژیک  ریزی ورزش، برنامه بخش به مفاهیم پایه برنامه

سـازی و راهبـری    پردازد و در بخش پایانی پیرامون تشکیل شورای هماهنگ استراتژی ورزش و ارزیابی استراتژی در ورزش می

 است. های پیشنهادی برای طرح در برنامه ساالنه ورزش مطالبی بیان شده چنین موضوع های ورزش کشور و هم برنامه

حسابداریوبازرگانی

 

 .1396. مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران     : تهرانآموزشسرپرستدبیرخانه.. نوبخت، شهناز/ سمیعی، اشرف.6

 9786001246173 شابک: وزیری. ص.268

هنرآموز مخاطب:

 ارتباط، فناوری اطالعات و ارتباطات کلماتکلیدی:

هـا و چگـونگی اصـول گـردآوری      فصل، به ویژگی 11تعریف وظیفه سرپرست دبیرخانه در مؤلف در کتاب پیش رو با چکیده:

های نیروی انسانی و حفظ و نگهداری اسناد و تعدادی دیگر از  های دبیرخانه، توانایی کنترل و نظارت فعالیت اسناد، تهیه برنامه

 کند. وظایف دبیرخانه اشاره می

 

 وزیـری.  ص.276 .1396. سـرخابی : تهـران .MPخوانیومطالعهمیثرربیهروشتند. محمدی، زهره/ پاشایی، مهـدی .7

 9786008651123 شابک:

 مشاور/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 دهم/ یازدهم کاردانشپایۀتحصیلی:

 های مطالعه، تقویت توجه حافظه، مهارت کلماتکلیدی:

تقویت تمرکـز حـواس و تقویـت حافظـه را بیـان کـرده اسـت.         های مؤثر مطالعۀ مفید، نویسنده در این کتاب تکنیکچکیده:

نویسی و ترسـیم نقشـۀ ذهنـی از مطالـب یادگرفتـه       خوانی، خالصه همچنین، انواع روشهای خواندن و مطالعه، تندخوانی، دقیق

های عملی  یناند و سپس تمر شده، عنوان شده است. در هر فصل نخست، روشها با جداول، نمودارها و تصاویر توضیح داده شده

ای تـدوین شـده و بـرای هنرجویـان      گنجانده شده است. این کتاب بر اساس استاندارد مهارت تندخوانی سازمان فنی و حرفـه 

 رشتۀ امور اداری شاخۀ کاردانش مناسب است.
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. تهـران  مؤسسه فرهنگـی هنـری دیبـاگران   : تهرانحسابداریموسساتخدماتی.. رضا بیگی، محمد نمازیان، سعید/ علی.8

 9786001246180 شابک: وزیری. ص.260 .1396

هنرآموز مخاطب:

 رسانی اقتصاد، خدمات اطالع کلماتکلیدی:

فصل به مباحث نظـری و اصـول حسـابداری مـی پـردازد. یـک حسـابدار وظـایف راه انـدازی و           6کتاب پیش رو در چکیده:

های کافی در فراینـد حسـابداری را دارد. مخـابره     ایجاد کنترلسرپرستی سیستم ثبت، طبقه بندی و خالصه سازی مبادالت و 

اطالعات مالی و تغییر اطالعات به منظور اخذ تصمیمات اقتصادی از دیگر وظایف یک حسابدار است. با شناخت انـواع فعالیـت   

هیم رسـید کـه   واحدهای تجاری در قالب عمومی، خصوصی و تعاونی و اهمیت بنیادین اطالعـات مـالی بـه ایـن واقعیـت خـوا      

ای  ها و سؤاالتی را نیز در قالب چهار گزینـه  حسابداری زبان تجارت است. مؤلفان در کتاب پیش رو برای توضیح بیشتر، تمرین

 اند. طرح کرده

 

 شیابک: وزیـری.  ص.218 .1396. مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران     : تهـران .1حسابرسیی. الـه  مالئی، عـزت .9

9786001245589 

 هنرجو مخاطب:

 یازدهم کاردانشپایۀتحصیلی:

 حسابداری، بازارکار، مدیریت مالی کلماتکلیدی:

هـای قـانونی    ای، مسـؤولیت  فصل ضـمن بررسـی تاریخچـه ایـن علـم، حسابرسـی، رفتـار حرفـه         9کتاب پیش رو در چکیده:

ن اسـاس فلسـفه وجـودی حسابرسـی بـر سـه       کند. بر ای حسابرسان، شواهد حسابرسی، آزمون حسابرسی و... را نیز بررسی می

رویکرد قانون نظریه شبه قضایی، نظریه مسؤولیت اجتماعی و نظریه مباشرت و نظارت مبتنی است. نکـات کلیـدی و سـؤال و    

های این اثر است که در آن تعاریف و سؤاالت حسابداری و حسابرسی به طـور مشـروح    ای از دیگر بخش جواب های چهارگزینه

 شود.  می توضیح داده

 

 .1396. آرایـان : تهـران . گیتـی شـهیدی   ."ذهنیترروتمندترینمردمدنیاچیست؟"دهستونرروت:. بکر، الکس.10

 9786007133927 شابک: رقعی. ص.228

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 اقتصادیپول، اقتصاد، رشد  کلماتکلیدی:

دارد که زندگی سطح پایین  ها را وامی توانند انجام دهند. اما باورهای نادرست انسان سازی کاری است که همه می پولچکیده:

هـای خاصـی باشـند تـا      پندارنـد بایـد دارای ویژگـی    های خود ادامه دهند. بیشتر مردم مـی  یا متوسط خود را بر خالف توانایی

یابی به ثروت وجود دارد. در این زمینه مؤلف مبـاحثی را در ده   نویسنده کتاب، راهی ساده برای دست ثروتمند شوند اما به باور

 ستون و عنوان ارائه کرده است تا ذهنیت ثروتمندترین افراد جهان به خواننده منتقل شود.
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. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهـران : تهرانهایصنعتی.راهنمایاستخداموکاردرپروژه. گاه، احسان فرزین آبده.11

 9786001246166 شابک: وزیری. ص.94 .1396

هنرآموز مخاطب:

 های شغلی، بازارکار مدیریت نیروی انسانی، مهارت کلماتکلیدی:

ها و وضعیت نامطلوب اقتصادی، دانشجویان مهندسی صـنایع را در انتخـاب    نبود سیستم آموزش کاربردی در دانشگاهچکیده:

مشاغل مناسب بعد از فراغت از تحصیل دچار مشکل کرده است. کتاب پیش رو در چهـار بخـش، ویـژه دانشـجویان مهندسـی      

صنایع، مباحثی پیرامون خصوصیات پروژه و کار در آن، دست اندرکاران پروژه، انواع پروژه و فازهای اصلی آن، انـواع قـرارداد و   

هـایی بـرای یـافتن شـغل در      ریزی و کنتـرل پـروژه، شـرایط اسـتخدام و توصـیه      مهبازپرداخت هزینه، چارت درونی پروژه، برنا

 است.  های صنعتی را بیان کرده پروژه

 

زینـب   ای.کیاردرجایگیاهمیدیرحرفیهوای:طرحیبنیادینبرایایجیادکسیبسخنرانحرفه. تریسی، برایان.12

 9786007133910 شابک: رقعی. ص.144 .1396. آرایان: تهران. حیدربیگی

هنرآموز مخاطب:

 ، موفقیت، موفقیت شغلی ریزی، سخنرانی برنامه کلماتکلیدی:

ای بودن به مطالعه در فن سخنوری، مثبت اندیشی و داشتن دانش و مهارتی اکتسـابی در ایـن زمینـه     سخنران حرفهچکیده:

هایش همیشـه بـه    نیاز دارد و باید محتوای سخنرانی ای برای اثرگذار بودن بر مخاطب به ایده وابسته است. یک سخنران حرفه

های یـک سـخنران بـارز از     فصل ضمن برشمردن ویژگی 12روز، قابل اعتماد و از صمیم قلب باشد. نویسنده کتاب پیش رو در 

قیـت و  های دیگر اهالی ایـن فـن، بیـان مـی دارد کـه احتمـال موف       جمله داشتن برنامه ریزی، تعیین هدف و استفاده از تجربه

 شود. اثرگذاری فرد با این مهارت ها بیشتر می

 

 9789649724843 شابک: رقعی. ص.164 .1396. مرسل: کاشانوکار.کایزن:بهبودمستمرکسب. بوستانی، سوسن.13

هنرآموز مخاطب:

 مدیریت مشاغل، منابع انسانی، کار و زندگی کلماتکلیدی:

ها به دنبال تغییرات ناگهانی  معنای بهبود مستمر است. بر این اساس الزم نیست در سازمانکایزن واژه ای ژاپنی و به چکیده:

باشیم بلکه هر نوع بهبود یا اصالح به شرطی که پیوسته باشد، ارتقـای بهـره وری را در سـازمان هـا بـه ارمغـان خواهـد آورد.        

چنـین ایـن کـار بـه      زا و فاقد ارزش تولید اسـت. هـم  های هزینه  عملیاتی کردن کایزن به قصد شناسایی و حذف کلیه فعالیت

شود. کتاب پیش رو با در نظر گـرفتن   های موازی و افزودن سطح کیفی خدمات در سازمان منجر می شناسایی و تلفیق فعالیت

ایزن، هـای مختلـف تصـوراتی از کـ     کند. به همین روال در فصـل  این موارد در پنج فصل به تعریف کایزن و فلسفه آن اشاره می

 های استقرار الگوهای عملیاتی کایزن را بیان کرده است. وری، مدیریت، نوآوری و ایمنی و نمونه کنترل کیفیت، بهره

 

سـارا   .For Dummiesفصلاختالفاتدرمحیطکاروهایدامیز،کاربردیوسودمند:حلکتاب. اسکات، ویویان.14

 9786008668121 شابک: وزیری. ص.352 .1396. آوند دانش: تهران. یوسفی

مدیر/ هنرآموز مخاطب:

 کار گروهی، کار و زندگی کلماتکلیدی:

آیـد و هـیک کـس دوسـت نـدارد در میـان یـک         وجود می هایی به های کاری میان کارکنان اختالف هر روزه در محیطچکیده:

دهـد.   فصل توضـیح مـی   21ها را در  برخورد با آنمناقشه واقع شود. نویسنده در کتاب حاضر علل رایج ایجاد مشکالت و نحوه 

هـای   حـل  شود، مـذاکره در خصـوص راه   آگاهی از وجود اختالف در محیط کار، شناخت مسائلی که باعث اختالف بین افراد می

 های این کتاب هستند. احتمالی برای اختالفات و دیگر موارد از سر فصل
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 9789642026173 شابک: رقعی. ص.148 .1396. جمال: قمکسبوکارطالیی.. سادات حسینی، زهرا.15

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های شغلی، احکام اسالمی موفقیت شغلی، مهارت کلماتکلیدی:

های اسالم عواملی  باشد. آموزهتوحیدی داشته   های اقتصادی همچون دیگر امور باید بن مایه از منظر اسالمی، فعالیتچکیده:

هـای عبـادی را در موفقیـت کسـب و کـار مـؤثر        ریزی، مدیریت زمان و منابع مالی و انسانی، اخالق و تالش مانند دانش، برنامه

هایی از عوامل تخصصی موفقیـت   داند. مؤلف در کتاب پیش رو با در نظر گرفتن این عوامل در چهار فصل، تعاریف و مصداق می

 و جلب روزی مانند مشورت، پیگیر بودن، شکرگزاری، صداقت و رضایت را به مخاطب معرفی می کند. در کار

 

 ص.320 .1395. آرایـان : تهـران . گیتی شهیدی مدیریتپول:اصولکاربردیبرایتعادلوضعیتمالی.. رمزی، دیو.16

 9786007133835 شابک: رقعی.

 مدیر/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 اقتصاد، مدیریت مالی، ثروتمندان کلماتکلیدی:

پول، سرمایه گذاری، رفتارها و افکار اقتصادی در زندگی هر فردی نقش دارد، امـا آنچـه در ایـن مسـیر اهمیـت دارد      چکیده:

و تعادل وضعیت مالی و چگونگی سرمایه گذاری و خـرج   آموزش مفاهیم تجاری است. در کتاب پیش رو مؤلف درباره مدیریت

 راند. کردن پول سخن می

 

 رقعـی.  ص.76 .1395. نـوروزی : گرگـان مدیریتوجوهنقداستراتژینویندرعملکردمیالی.. فرشیدنیا، حمیدرضا.17

 9786004491464 شابک:

هنرآموز مخاطب:

 پول، اقتصاد، مدیریت مالی کلماتکلیدی:

ترین وظایف در فرآیند مدیریت مالی است. در کتاب حاضر ابتدا کلیـاتی پیرامـون مـدیریت     مدیریت وجوه نقد از مهمچکیده:

اسـت.   هایی مانند موازنه، سلسله مراتب تأمین مالی و جریان وجوه نقد آزاد بررسی شده است و سپس نظریه وجه نقد بیان شده

هـای مـدیریت وجـوه نقـد،      نقد، عملکرد مالی، کیو تـوبین، مقایسـه پـژوهش    های نگهداری وجه نقد، چرخه تبدیل وجه انگیزه

مدیریت وجه نقد در دنیای معاصر، نتایج مدیریت وجه نقد در اقتصاد جدید و استراتژی کاربردی از دیگر مطالب مطـرح شـده   

 در کتاب است.

 

 شیابک: وزیـری.  ص.206 .1396. تهـران مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران     : تهـران مسئولدفتری.. ورقایی، فریبـا .18

9786001245855 

هنرآموز مخاطب:

 مدیریت، مدیریت مشاغل کلماتکلیدی:

مؤلف در کتاب پیش رو با بیان مفاهیم اولیه سازمان و اهمیت برقراری ارتباطات سازمانی بـه لـزوم آشـنایی مسـؤول     چکیده:

های رفتاری هـر بخـش را تبیـین کـرده و در انتهـا       شده در این اثر، هدفدفتر با این امور اشاره کرده است. واحد کارهای ارائه 

گیری امور مالی و همینطور آشنایی بـا مفهـوم حسـابداری و     بیان می شود که مسئول دفتر ورزیده، وظیفه تنظیم جلسات، پی

 های اداری را دارد. کار با ماشین
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 9789641823308 شابک: رحلی. ص.128 .1396. بخشایش: قممسئولسفارشات.. سعادتیان، سارا/ پیمانفر، مهرسا.19

هنرآموز مخاطب:

 ریزی، اسناد و مدارک، حسابداری برنامه کلماتکلیدی:

هـا و صـدور حوالـه     دار کلیه وظایف مربوط بـه سـفارش ماننـد تنظـیم و بایگـانی درخواسـت       مسئول سفارشات عهدهچکیده:

هـای انبـار، آشـنایی بـا موجـودی انبـار و        انبارداری و فنون بایگانی اسناد، آشنایی با فـرم سفارشات است. مفاهیم پایه از قبیل 

های کنترل آن، درخواست خرید کاال پس از کنترل موجودی، آشنایی با امضا و مهر، مدیریت خرید، اصول چیدمان کـاال   روش

 ن و زبان انگلیسی تخصصی از مباحث کتاب هستند.در انبار و کدگذاری کاالهای انبار، مفهوم استاندارد و مراحل و سطوح آ

 

 9786008697121 شابک: وزیری. ص.208 .1396. آبانه: قمنگارندهمتونفارسی.. طیاری ایالغی، منوره.20

هنرآموز مخاطب:

 اسناد و مدارک، آثار ادبی کلماتکلیدی:

مؤثر محیط کار، توانایی خواندن و درک متون فارسی و واحد کار توانایی تشخیص عوامل  14کتاب پیش رو در ضمن چکیده:

چنین توانایی نگارش متون علمی، فنی و حرفه ای، تجـاری و بـانکی، شـرح     توانایی نگارش متون اداری را تبیین می نماید. هم

نوشتن و نگـارش  حال و توانایی ویرایش متون فارسی نیز بررسی شده است. آشنایی با مقررات و آیین نامه های شغلی و شیوه 

پروژه از قسمت های دیگر این اثر است. هر واحد کار با توضیح اهداف رفتاری و آزمون تشریحی و نمونه نامه های اداری همراه 

 است.

 

. فرهاد طاهری هایذهنیجدید.کارباایجادوپذیرشمدلونیمهپنهانتغییر:خالقیتدرکسب. دوبراباندر، لوک.21

 9786009870134 شابک: رقعی. ص.216 .1396. فرهنگی آرمان رشد مؤسسه: تهران

هنرآموز مخاطب:

 شناسی فرایندهای ذهنی، خالقیت، موفقیت شغلی روان کلماتکلیدی:

های موجود  این کتاب در هشت فصل نگاهی تازه به مفهوم تغییر خواهد داشت. در دو فصل اول تغییر جهان و فرصتچکیده:

های فاصله گرفتن زنـدگی از   شود. موضوع فصل سوم نحوه کارکرد ذهن است. فصل چهارم به نشانه بررسی میدر این تغییرات 

شـوند. در فصـل ششـم نقـش پرسـش در       پردازد. در فصل پنجم دو بخش خالق و منطقی مغز تشریح مـی  واقعیت مطلوب می

 کند. در کسب و کار و زندگی شخصی را بررسی میفرآیند فهم مورد توجه است. نویسنده در دو فصل پایانی نقش ایده سازی 

 

طلوع : تهرانهایآموزشی.تفاوتیدرسازمانواکاویفرآیندمدیریتبی. رضا ابوالفضلی، الهام/ جباری گیالنده، علی.22

 9786006637402 شابک: وزیری. ص.152 .1395. دانش

مدیر مخاطب:

 شناسی آموزش و پرورش روان آموزش و پرورش، تعالی سازمانی، کلماتکلیدی:

تواند در آینده خسارات بزرگی برای جامعه به بار آورد. نویسنده در ایـن کتـاب    های آموزشی می تفاوتی در سازمان بیچکیده:

 هـای  تفـاوتی و نظریـه   تفاوتی، مدیریت بـی  پردازان حیطه بی کند. نظریه ها مطالبی را بیان می تفاوتی در این سازمان پیرامون بی

تفاوتی مانند توانمند سـازی، فرهنـگ سـازمانی، وفـاداری      مرتبط با آن از جمله مباحث کتاب است. عوامل موثّر بر مدیریت بی

هـای دیگـر کتـاب پـیش رو اسـت. در انتهـای کتـاب نیـز          سازمانی، عدالت سازمانی، دلبستگی سازمانی و رضایت شغلی بخش

 تفاوتی قرار داده شده است. پرسشنامه سنجش بی
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 ص.264 .1395. نشر به: تهران. سجاد فالحتی ایدهمهمدربارهمدیریتکهشمابایدبدانید.50. راسل والینگ، ادوارد.23

 9789640220801 شابک: وزیری.

مدیر مخاطب:

 مدیریت و سازماندهی، خالقیت کلماتکلیدی:

توانند رقابـت   ها چه تقلیدی و چه مبتکرانه می یابند. ایده می، ارزش  ها نیز بر حسب نوآوری همچون هر محصولی ایدهچکیده:

ریزی و پیشـرفت   هایی برای برنامه ها و افراد چگونه و از چه ایده ایجاد کرده و کارکردهایی متفاوت داشته باشند. این که شرکت

 کنند، موضوع کتاب پیش رو است. استفاده می

داستان

 

 9789649724638 شابک: رقعی. ص.320 .1395. مرسل: کاشانآخرینامید.. محمدی، فاطمه.24

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های خانواده، ادبیات نوجوانان های بلند، داستان داستان کلماتکلیدی:

دهد. جسد خواهر کوچک نرگس  می اش را از دست سوزی تمام خانواده دختری هفده ساله است که در آتش« نرگس»چکیده:

شـود بـه شـهر دیگـری بـرود و بـا خـانواده         کند. نرگس مجبور می شود و همین موضوع روزنه امیدی در دل او باز می پیدا نمی

اش کـه همگـی    ها ندارد، زندگی کند. او در کنار عمو و خانواده عمویش، کسانی که تا به حال ندیده است و هیک شناختی از آن

رسد ستاره پیدا شده است. نرگس با عجله راهی تهران  گردد تا اینکه خبر می آرام به زندگی بازمی و دلسوز هستند، آراممهربان 

 یابد. چه اتفاقی برای ستاره افتاده است؟ او کجاست؟ شود؛ ولی او را نمی می

 

 9789643379520 شابک: جیبی. ص.112 .1396. کتاب نیستان: تهرانشویی.آدم. اهلل محمودزاده، نصرت.25

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های کوتاه، ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق داستان کلماتکلیدی:

، نام برخی از «شویی آدم»و « خط مقدم»، «فرمانده»، «سهم من از جنگ»این کتاب حاوی شش داستان کوتاه است. چکیده:

اند  کالس بوده ها همسایه، دوست و هم ها سال هستند. آن« رئیس»و « کاوه»، «شویی آدم»هاست. قهرمانان داستان  داستاناین 

مانـد و   رود و کـاوه در خـط مقـدم مـی     انـدوزی مـی   روند؛ اما رئیس دنبال درس و مـدرک و عاقبـت   و هر دو با هم به جبهه می

شود.  زند و خودش گرفتار گاز خردل می های اطالعاتی می به صورت یکی از بچه ، ماسک خود را«کمیل»جنگد. او در کانال  می

هـای بازیـافتی زنـدگی را     ها، دیگر کپسول اکسیژن هم کارساز نیست. کاوه که با جمـع کـردن کیسـه    حاال بعد از گذشت سال

 داشته باشد. اش رئیس آن است تا شاید کاری برای او رود که دوست قدیمی ای می گذراند، به اداره می
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 9789644764769 شابک: رقعی. ص.256 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهرانآموزشگاههما.. زمانی، شهریار.26

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های سیاسی، مدارس های بلند، نظام داستان کلماتکلیدی:

شمسـی بـه تصـویر کشـیده اسـت.       50فضای آموزشی و روابط ناسالم مـدیریتی را در دهـه    « هماآموزشگاه »رمان چکیده:

نویسنده ضمن روایت قصه  زندگی پر فراز و نشیب سه دبیر آموزش و پرورش که دنبال تأسیس یـک آموزشـگاه هسـتند، بـه     

نایی دانش آمـوزان بـا آمـوزه هـا و مفـاهیم      فعالیت های شهید باهنر در تربیت نسل انقالبی نقب زده و تأثیر این جریان در آش

دینی را در قالب یک روایت خوش خوان و سر راست بازگو کرده است. این رمان سه شخصیت اصلی دارد، دو دبیر مـرد و یـک   

دبیر زن. این دبیران باسابقه  آموزش و پرورش از جایگاه اداری و زندگی شخصی خود ناراضی هستند و می خواهند خود را در 

زندگی شخصیت هـای اصـلی رمـان را    « آموزشگاه هما»ک سیستم نابسامان که ضوابط بر روابط می چربد، باال بکشند. رمان ی

 توأمان با شرایط خاص سیاسی آن دوران روایت می کند و مخاطب با بخشی از اتفاقات تاریخ معاصر آشنا می شود.

 

 9789649734156 شابک: رقعی. ص.224 .1395. جمکرانکتاب : قمآواز،بچه،آتش.. صحرایی، اکبر.27

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

است و در دو بخـش تهیـه شـده اسـت. بخـش اول از تـرور و شـهادت        « اهلل دستغیب آیت»این کتاب داستان زندگی چکیده:

اسـت  « نادر اتابکی»رود. دفتر دوم درباره شخصی به نام  به عقب می 1357شود و به تدریج تا سال  اهلل دستغیب شروع می آیت

های خانه را به صورت روزانه و هفتگی  کند و گزارش دستغیب نفوذ میهای ساواک، به خانه شهید  که به عنوان یکی از سرکرده

 دهد. به ساواک می

 

 9786007358412 شابک: رقعی. ص.136 .1395. جیسا: رودسرها.ارباب. میر هادی  کریمی،.28

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان اجتماعی، داستانهای  داستان کلماتکلیدی:

داستان این کتاب درباره نظام فئودالی و اربابانی است که برای سود بیشتر، از رعایا کار کشیدند و آزار و اذیت فراوانی چکیده:

کـار کنـد. مرادعلـی رضـایت     خواهد که خواهرش را به خانه او بفرستد تا در آنجا  می« مرادعلی»را به آنان روا داشتند. ارباب از 

شـود. او از   بارد و در اصطبل زندانی می کند. در برابر این اعتراض باران مشت و لگد بر سر و صورتش می دهد و اعتراض می نمی

 شود تا... . کند و راهی روستای شریف آباد می اصطبل فرار می
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 9789649734392 شابک: رقعی. ص.296 .1395. کتاب جمکران: قماربعینطوبی.. امامیان، سید محسن.29

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان جنگ ایران و عراق، داستان کلماتکلیدی:

پدرش را از دست می دهـد و   1332مرداد  28دختری نوجوان است که در کودتای  "طوبی"داستان این رمان درباره چکیده:

آید. سال هایی توأم با شادی و مرارت برای طوبی سـپری مـی شـود تـا اینکـه      در روزگار یتیمی به ازدواج تاجری عراقی در می

کند. پسران طوبی باید به ارتش ملحـق شـوند، امـا طـوبی جنگیـدن بـا خمینـی را بـرای         ارتش بعثی صدام به ایران حمله می

روی اربعین از بصره تا کـربال بـرای نـوه هـایش     کند. شخصیت طوبی، داستان زندگی خود را در مسیر پیادهفرزندانش حرام می

روی او گام دارد و در هر گام با دستمایه قرار دادن داستان زمان حال طوبی و پیـاده  40کند. متن داستان این کتاب تعریف می

هایی از تـاریخ معاصـر دو   سالی او که در بردارنده حال و هوای بخشمیان به سمت کربال با رجوع به گذشته، نوجوانی، جوانی و

 شود. این داستان برگرفته از واقعیت است.سرزمین ایران و عراق است، روایت می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.160 .1396. کتـاب نیسـتان  : تهـران . لیـدا طـرزی   ازجنیابویولچیهخبیر؟.. تولستوی، لئـو .30

9789643379223 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های کوتاه، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

خـدا  »هـا،   است. نام بعضی از این داسـتان « تولستوی»بلند از  این کتاب شامل چند داستان کوتاه و یک داستان نیمهچکیده:

ها به مظاهر تمـدن و زنـدگی    است. نویسنده در این داستان« جهت عزیز بی»، «شمع»، «پرسشسه »، «بیند کند و می صبر می

کند و بینش خود را درباره مذهب بیان کرده و زندگی را بر اسـاس طبیعـت ذاتـی و تـرک تجمـالت ترسـیم        جدید طغیان می

 گذارد. یها، نمایی از تفکر بلند و عمیق نویسنده را به نمایش م کند. همچنین داستان می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.136 .1396. کانون پرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان   : تهراناسراردرونآتش.. مانکل، هنینگ.31

9786000104344 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کنـد. شورشـیان بـه     در کشور موزامبیک زندگی مـی « صوفیا»داستان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده است. این چکیده:

شـود؛ امـا او، مـادر،     کشند؛ حتی حیوانات را. در این حمله، پدر صوفیا هم کشـته مـی   کنند و همه را می ها حمله می دهکده آن

هـا گرسـنه و تشـنه و     کنند که گویی پایانی نـدارد. آن  فری را شروع میها به اجبار س کنند. آن خواهر و برادرش نجات پیدا می

جا بماند. اطراف دهکده مین گذاری شـده اسـت و معلـم     گیرند همان رسد و تصمیم می ای می اند؛ اما سرانجام به دهکده خسته

سـت پایشـان را روی مـین    دهد که باید همیشه از جاده رفـت و آمـد کننـد؛ زیـرا ممکـن ا      دهکده برای همه اهالی توضیح می

 بگذارند و... .
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 9789643379483 شابک: رقعی. ص.224 .1396. کتاب نیستان: تهرانبادوکاه.. بایرامی، محمدرضا.32

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های روستا های بلند، داستان ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

همـراه پـدرش،   « سـلیم »کـوبی اسـت و    موضوع این داستان درباره حوادث پیش از پیروزی انقالب است. فصل خرمنچکیده:

فکـر  « علـی »جلیل در حالی که پادرد، امانش را بریده است، بـه پسـر بـزرگش،     به سختی مشغول کار است. مش« جلیل مش»

جـا   رسد، اوضاع به هم ریختـه و همـه   ز او ندارند. از شهر خبرهایی میهاست که خبری ا کند که به سربازی رفته است و ماه می

نرسد؛ چون او به شدت نگران پسرش است و هر شب « صفورا»کند تا این خبرها به گوش مادرش،  شلوغ است. سلیم تالش می

کند که از سربازی فرار کـرده   علی برای پدر و مادرش تعریف می. شود و... بیند تا اینکه روزی سر و کله علی پیدا می کابوس می

 است و... .

 

 9789649734224 شابک: رقعی. ص.216 .1395. کتاب جمکران: قمباغطوطی.. ناصری، مسلم.33

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند ها، اسالم، داستان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

شود که شـوهرش   فروخته می« ماجده»است. او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام « میثم تمار»زندگی این کتاب چکیده:

هـای   آرام، نگـاه  گـذارد و بـا گذشـت زمـان و آرام     مـی « سـالم »در جنگ با ایرانیان ناپدید شده است. ماجده نام پسر نوجوان را 

فهمـد؛ ولـی متوجـه     های ماجده را نمـی  ت روزها، سالم با اینکه حرفبازد. با گذش شود و رنگ می انگیزش به سالم کم می نفرت

زند تا ماجده و پسر کـوچکش را نجـات    گیرند، سالم خود را به دل آتش می شود. روزی که چادرها آتش می لحن مادرانه او می

ها را نجات داده اسـت؛   لم آنآید. آری سا زده مردم، همراه ماجده و پسر ک، از آتش بیرون می دهد. او در مقابل چشمان شگفت

 اما او یک جوان عجم است!

 

 9789649734361 شابک: رحلی. ص.124 .1395. کتاب جمکران: قمباغطوطی.. ناصری، مسلم.34

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های بلند ها، تاریخ اسالم، داستان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

شود که شـوهرش   فروخته می« ماجده»است. او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام « میثم تمار»این کتاب زندگی چکیده:

هـای   آرام، نگـاه  گـذارد و بـا گذشـت زمـان و آرام     مـی « سـالم »در جنگ با ایرانیان ناپدید شده است. ماجده نام پسر نوجوان را 

فهمـد؛ ولـی متوجـه     های ماجده را نمـی  بازد. با گذشت روزها، سالم با اینکه حرف نگ میشود و ر انگیزش به سالم کم می نفرت

زند تا ماجده و پسر کـوچکش را نجـات    گیرند، سالم خود را به دل آتش می شود. روزی که چادرها آتش می لحن مادرانه او می

ها را نجات داده اسـت؛   آید. آری سالم آن رون میزده مردم، همراه ماجده و پسر ک، از آتش بی دهد. او در مقابل چشمان شگفت

 اما او یک جوان عجم است!
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 9789643379339 شابک: جیبی. ص.168 .1396. کتاب نیستان: تهرانبانویکوچهزوالی.. محمدپور، مرضیه.35

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 کوتاه، ادبیات نوجوانانهای  داستان کلماتکلیدی:

هـای   گـل »و « رویاهـای سـپید  »، «بانوی کوچه زغالی»، «سودوکو»های کوتاه است.  ای از داستان این کتاب مجموعهچکیده:

درباره زن جوانی است که به زیارت امـامزاده صـالح در   « بانوی کوچه زغالی»هاست. داستان  نام برخی از این داستان« صحرایی

گردند؛ ولی هـیک   جا دنبال بچه می دار بازار همه های اسم و رسم کند. کاسب اش را گم می ساله ؛ اما دختر سهتجریش رفته است

رسـد و جلـوی در چـوبی     تجـریش مـی  « زغـالی »تاب است، به کوچـه   ریزد و بی اثری از او نیست. زن جوان در حالی اشک می

شـنود کـه او    شود و زن جوان، صدای پیرزنی را می ناگهان در باز مینشیند تا نفسی تازه کند.  ای متروکه، روی سکویی می خانه

 کند! را به داخل خانه دعوت می

 

 شیابک: رقعی. ص.172 .1396. هوپا: تهرانسفرونگوگبودم.ها:زمانیکههممحلنقاشبچه. مرزوقی، محمدرضا.36

9786008655930 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش حرفهدهم/ یازدهم فنی و پایۀتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان نقاشان، داستان کلماتکلیدی:

خواهر و برادر کنجکاو، داسـتانی را روایـت   « مینا»و « مانی»، «ها محل نقاش بچه»های  در جلد سوم از مجموعه کتابچکیده:

هـایی بـرای    اش نامـه  سال دارد، در جـوانی  75که « سامان»خوانند. دایی  های مرموز داییِ خود، می کنند که در یکی از نامه می

شود تـا بـه رازهـای سـر بـه م هـر        سفر می ، نقاش هلندی، هم«وینسنت ونگوگ»ها، او با  مادرش فرستاده است. در یکی از نامه

انـد،   شف این حقیقت هستند که شایعاتی کـه دربـاره زنـدگی خصوصـی ونگـوگ سـاخته      ها به دنبال ک زندگی او پی ببرد. بچه

 حقیقت دارد یا نه!

 

 ص.248 .1396. کانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان    : تهران. حسین ابراهیمی هایدهکده.بچه. ساوثال، ایوان.37

 9786000105167 شابک: رقعی.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه یازدهمدهم/ پایۀتحصیلی:

 های بلند، ادبیات کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

جمعـی   است. همه اهالی دهکده یک روز در سال، به گردش دسته« هیلز اِند»ای به نام  های دهکده داستان درباره بچهچکیده:

هـای   ماند. او قصد دارد به غاری برود که یکی از بچـه  که در دهکده میتنها کسی است « گادوِن»روند و معلم مدرسه، خانم  می

ها همـراه خـانم    شوند. آن کنند و از گردش محروم می ها دعوا می هایی را روی دیوار آن دیده است. دو نفر از بچه کالس، نقاشی

 شوند!!! گردند، غافلگیر می شوند؛ اما وقتی به دهکده بازمی گادون راهی غار می
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 9789649734743 شابک: رقعی. ص.140 .1396. کتاب جمکران: قمهایفرات.بچه. قربانی، لیال.38

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند ادبیات کودک و نوجوان، امامان، داستان کلماتکلیدی:

کنـد کـه:    خواب را از چشـمش ربـوده اسـت. او بـا خـودش فکـر مـی       تصمیم بزرگی گرفته و همین تصمیم، « علی»چکیده:

شوند؛ اما با این حـال، قلـب کـه دارنـد، دلشـان بـرای عزیزانشـان تنـگ          گویند پسران عرب تا نوجوانی یک مرد کامل می می»

اسـت همـراه    ملحق شوند و علی تصـمیم گرفتـه  « علی )ع( بن حسین»خواهند به کاروان  پدر علی و دوستانش می.« شود...  می

رسـاند. ایـن تصـمیم بـزرگ      کند و خودش را به کاروان امام می ها را تعقیب می آنان برود؛ حتی اگر پدرش مخالفت کند، او آن

 داند این سفری است که بازگشت ندارد. آرام و قرار را از علی گرفته است؛ چون می

 

: کاشـان زده.هیایکهین،خرافییوجیناعتقاداتواندیشهبختدخترشیطان:روایتمردمانیبا. بیگی، زهرا.39

 9789649724775 شابک: رقعی. ص.200 .1396. مرسل

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های روستا های کوتاه، خرافات، داستان داستان کلماتکلیدی:

عشـق  »، «بخت دختـر شـیطان  »ها به این ترتیب است:  روستاست. نام داستاناین کتاب حاوی شش داستان از مردم چکیده:

، درباره خرافات و اعتقادات «بخت دختر شیطان»داستان «. عشق مادری»و « بابا زن»، «یه سر و دو گوش»، «گیر جن»، «پیری

، «بابـا  زن»افتنـد. داسـتان    کـدیگر مـی  دلی که با باور این خرافات، به جان ی اشتباهی است که بین مردم رواج دارد و افراد ساده

کند که به ناچار زن دوم مردی مسّن شده است. زن رفتار خوبی با دختر کوچک مـرد نـدارد. داسـتان     زندگی زنی را روایت می

 کند. علت این موضوع را بررسی می

 

 9786007358542 شابک: رقعی. ص.112 .1396. جیسا: رودسربهشتآدم.. میر هادی  کریمی،.40

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان، آفرینش داستان کلماتکلیدی:

خواهد که مانند دوران کودکی، بـرایش قصـه بگویـد. پـدر      بیند و از او می قهرمان داستان، پدربزرگش را در خواب میچکیده:

ای را که خداوند ممنوع کرده است و آگـاهی آدم و   کند و خوردن میوه آدم و حوا و وسوسه شیطان را تعریف میبزرگ داستان 

هایی درباره هبوط آدم و حوا به زمین، داستان هابیل و  ها داستان حوا بعد از خوردن میوه. کتاب نُه فصل دارد و هر یک از فصل

شـود   کند. در پایان کتاب، قهرمان داستان از خواب بیدار می انسان را روایت می قابیل، آفریدن انسان به هیبت خدا و جانشینی

 شود که کسی که در خواب دیده، حضرت آدم است. و متوجه می
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 9786008347033 شابک: رقعی. ص.320 .1396. پرتقال: تهران. زهرا غفاری صدایی.بی. مید، ریشل.41

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه یازدهمدهم/ پایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

داستان درباره روستایی است که همه سـاکنانش ناشـنوا هسـتند. در ایـن دهکـده فقـط سـه نـوع کـار وجـود دارد.           چکیده:

انـد، اولـین افـراد     بـوده و در جـوانی مـرده   هنرمندی، کار در معدن و کارهای خدماتی. دو خواهر که پدر و مادرشان معـدنچی  

ها در حال آموختن نقاشی هستند. قدرت بینایی خواهر کوچک هر روز  اند. آن شان هستند که به رتبه هنرمندی رسیده خانواده

ا بـه  کند این موضوع را مخفی کند؛ زیرا اگر استادان از ایـن موضـوع آگـاه شـوند، او ر     تر سعی می شود و خواهر بزرگ کمتر می

 فرستند. معدن می

 

 شییابک: رقعــی. ص.156 .1396. کتــاب جمکــران: قــمپییروازبییاپییاراموتوررادوسییتدارم .. آرمــین، علــی.42

9789649734859 

 هنرجو مخاطب:

 ای وکاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های اجتماعی های بلند، ادبیات نوجوانان، داستان داستان کلماتکلیدی:

پـوش و تمیـز، سـراغ     کس را ندارد. روزی پیرمردی شـیک  اش هیک کند و به غیر از خاله در تعمیرگاه کار می« عباس»چکیده:

گویـد از   دهـد و مـی   پیرمرد پـاراموتور خـود را بـه عبـاس مـی     . داند به کجا... برد؛ اما عباس نمی آید و او را با خود می عباس می

کنـد؛ ولـی    همیشه رویای پرواز با پـاراموتور را داشـته اسـت، ایـن هدیـه را قبـول مـی        دوستان قدیمی پدرش است. عباس که

شود؛ اما همیشه با فقر  ، دختر خاله عباس، نفر دوم المپیاد ریاضی می«ثریا»پاراموتور خراب است و باید تعمیر شود. از آن سو، 

 .دست به گریبان است و پدر و مادرش هیک درکی از نخبه بودن او ندارند

 

 9789640221075 شابک: رقعی. ص.196 .1395. نشر به: تهرانپیامبر)ص(.. سلیمانی، نقی.43

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 پیامبران، اسالم، کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

هـا   و همچنین کتاب« البالغه نهج»، «قرآن کریم»شده و از این کتاب درباره دوران میانسالی پیامبر اکرم )ص( نوشته چکیده:

هـا،   شود. پیامبر شـادمان از ایمـان آوردن آن   های معتبر بهره برده است. داستان با سه پرسش قریش از پیامبر آغاز می و روایت

اندازند. قریشیان به تصور خود،  یکنند؛ اما بنا به دالیلی پاسخ دادن را به تأخیر م ها را به فردای آن روز موکول می پاسخ پرسش

 دهند. ها را می گشایند و پاسخ آن اند؛ اما پس از پانزده روز، پیامبر لب به سخن می پیروز شده



17اردانششمارهکویاوحرفهیفندورهآموزشنامهکتاب  

اردانشکو  یا و حرفه یفن آموزش دوره یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص  

 

22 

 

 رقعـی.  ص.104 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهراننهایتوچندداستاندیگر.تابعبی. خرامان، مصطفی.44

 9789640814529 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های اجتماعی های کوتاه، ادبیات نوجوانان، داستان داستان کلماتکلیدی:

کتاب حاضر دربردارنده ده داسـتان کوتـاه اسـت. هفـت داسـتان نوشـته نویسـندگان ایرانـی و سـه داسـتان آخـر از            چکیده:

نـام برخـی از   « نهایـت  تابع بی»و « توانی تو می»، «تاالر سایه»، «سرزمین بوق»، «خواستگاریدوم »نویسندگان خارجی است. 

از نویسندگان خارجی هستند که اولی داستان دختری است که برای مراقبت « توانی تو می»و « تاالر سایه»هاست.  این داستان

رباره دختری است که خاطرات زیادی بـا پـدربزرگش دارد؛ امـا    داستان دوم د. رود و... ای می از کودکان و کار در منزل، به خانه

حکایـت روزهـای مدرسـه و    « نهایت تابع بی»کند به او کمک کند. داستان  حاال پدربزرگ بیمار و خسته است و دختر سعی می

 معلم و درس و... است.

 

 9789649734903 شابک: رقعی. ص.228 .1396. کتاب جمکران: قمتفنگموزمیننذار..... موسویان، سید میثم.45

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های کوتاه جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، داستان کلماتکلیدی:

هـا   داسـتان های کوتاهی با موضوع دفاع مقدس است. زبان برخی از  این کتاب در سه فصل تهیه شده و شامل داستانچکیده:

هـای رزمنـدگان، بـا آن دسـت بـه گریبـان هسـتند. فصـل دوم،          طنز است. فصل نخست حول محور مسائلی است که خانواده

کند که برای اُسرای جنگی ر خ داده است و فصل سوم دربـاره عملیـات رویـداده در خـط مقـدم اسـت.        ماجراهایی را روایت می

 هاست. ، نام برخی از این داستان«گاومیش»و « قهرمان»، «بان دیده»، «نفی سبیل»، «سفید و سیاه»

 

 شیابک: رقعـی.  ص.312 .1396. محراب قلم: تهران. مهدی ضرغامیان هاینیل.جادوگرلوکسور:افسون. ثابت، کاتیا.46

9786004132121 

 هنرجو مخاطب:

 ای وکاردانش یازدهم فنی و حرفهدهم/ پایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان داستان ادبیات ملل، کلماتکلیدی:

گـردد تـا کـاوش در     ، در جنـوب مصـر بـازمی   «لوکسـور »ها بـه شـهر    شناس معروف، بعد از مدت باستان« دوپره آلن»چکیده:

دهد! دوپره قرار  بیند که سرنوشتش را تحت تاثیر قرار می گورستان تبس را دنبال کند. در طول سفر، دوپره، خانم جوانی را می

فلـوران  »شناسـی بـرای او رزرو کـرده اسـت؛ امـا در بـدو ورودش،        اقامت کند، جایی که هئیت باسـتان « الی سبزوی»است در 

کنـد. مـردی کـه در برابـر دوپـره ایسـتاده اسـت، بـا فلـورانی کـه او            باران می شناسی، او را گلوله ، نقاش هئیت باستان«الوِردو

 او آمده است؟شناسد، تفاوت بسیاری دارد؛ اما چه بالیی بر سر  می
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 9789644764080 شابک: رقعی. ص.66 .1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهرانجانجهان.. افزا، سعید روح.47

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های مذهبی اسالم، امامان، داستان کلماتکلیدی:

گویند. پیامبر اکرم )ص( در راه بازگشت از آخرین حج خود، در حالی که هزاران نفـر   می« غدیر»اعراب به هر آبگیری چکیده:

ای پرشـور، حضـرت علـی )ع( را     دهند و در خطابـه  فرمان توقف می« خُم»کنند، در اطراف غدیر یا آبگیر  ایشان را همراهی می

درباره واقعه غدیر خُم، آورده شـده و بـرای آگـاهی    کنند. در پایان کتاب، آیاتی از قرآن کریم،  وصی و جانشین خود معرفی می

 شود. هایی معرفی می بیشتر، کتاب

 

 شیابک: رقعـی.  ص.256 .1396. ذکـر : تهـران . حسـین میرزائیـان   امیر جنشنیوآرزوهایپردردسر.. نزبیت، ادیت.48

9789643077198 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

باید مراقب باشید که آرزوی چه چیزی را دارید؛ زیرا ممکن است آرزویتان برآورده شود! در داستان این کتـاب، پـنج   چکیده:

قـدر بکننننـد کـه بـه      نگیرند زمـین را آ  ، تصمیم می«سیریل»و « آنتیا»، «زامیاد»، «جین»، «رابرت»های  قهرمان کوچک با نام

رسند؛ اما در عـوض یـک    ها به هدفشان نمی شود و آن کنند، خیلی عمیق نمی ها حفر می ای که بچه طرف دیگرش برسند. چاله

هـا مراقـب انتخـاب     تواند هر روز، یکی از آرزوهای آنان را برآورده کنـد. حـاال اگـر بچـه     کنند که می جن شنی باستانی پیدا می

 ند، ممکن است حسابی به دردسر بیفتند.آرزوهایشان نباش

 

 9789643378899 شابک: رقعی. ص.192 .1395. کتاب نیستان: تهرانحریم.. کرمیار، صادق.49

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های اجتماعی های بلند، نوجوانان، داستان داستان کلماتکلیدی:

شـنود.   داده است؛ اما حاال خبـر فـرار او را مـی   « شرفی»پنج میلیارد و ششصد میلیون تومان به آقای « شمس»آقای چکیده:

پیچـد کـه ناگهـان     گوید که به اداره آگاهی برود. راننده به سرعت به خیابان بعدی می اش می آقای شمس با عصبانیت به راننده

 بیند و... . روی خود می وانتی را روبه

 

 شیابک: خشـتی.  ص.54 .1396. کانون پرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان   : تهرانحقیقتومرددانا.. بیضایی، بهرام.50

9786000105334 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های اجتماعی ادبیات کودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

پرسد که حقیقت چیسـت و هـر کـس بـه او      گردد. او از همه می پسرکی است که به دنبال حقیقت میداستان درباره چکیده:

افتد و همه جا به دنبال مرد دانایی است کـه حقیقـت را نشـانش بدهـد.      شود. او به راه می دهد؛ اما پسرک قانع نمی پاسخی می

گـذرد، او بـه    ها مـی  گیرد. سال ند و چیزهای زیادی یاد میبی های زیادی را می کند و آدم های بسیاری عبور می پسرک از آبادی

 شود؛ اما هنوز مرد دانا را نیافته است. مرد جوانی تبدیل می
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 شیابک: رقعـی.  ص.336 .1395. کتـاب جمکـران  : قـم هیابفیروش.خرمالوهیارابیهگنجشیک. حنیـف، محمـد  .51

9789649734385 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های عاشقانه، ادبیات داستانی، رمان داستان کلماتکلیدی:

است که در دانشـگاه درس مـی خوانـد و خواسـتگارانی دارد. یکـی از آنهـا پسـر         "ریحانه"این رمان روایتگر داستان چکیده:

آنها مخالفت می کند. در نهایـت، ریحانـه بـا پسـر      همکالسی او در دانشگاه است؛ اما پدر ریحانه با "امیریل "همسایه و دیگری

نامزد می کند تا پدرش را راضی کند و از اینجا داسـتان یغمـا و ریحانـه وارد مرحلـه جدیـدی مـی شـود و         "یغما"دایی خود 

 اتفاقات داستان رقم می خورد.

 

 شابک: رقعی. ص.240 .1396. جمال: قمهایدنیا.هایکوتاهازملتها:داستانهاوحکمتداستان. غالمی، محمد.52

9789642026968 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های کوتاه، مسائل اجتماعی و اخالقی ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

های کهـن فارسـی    از برخی روایات و تمثیل هایی که با الهام بر داستان های کوتاه است. عالوه این کتاب حاوی داستانچکیده:

هـا کـه    هـا و لطیفـه   هایی از اقوام و ملل گوناگون گردآوری شـده اسـت؛ همچـون مثـل     نگاشته یا بازنویسی شده است، داستان

هـای ایـن کتـاب، کوتـاه بـودن و       اند. اولـین خصوصـیات داسـتان    ها شده ای همگانی دارند و غالباً تبدیل به فرهنگ ملت وجهه

کننده نباشند و جذابیت خود را برای همـه نـوع خواننـده و     ها خسته هاست. سعی شده است که داستان فلگیرکننده بودن آنغا

هـا را بـه    ذوق آن هاست که نویسـندگان خـوش   ها و فولکلور ملت ها، همان تمثیل همه اقشار حفظ کنند. بسیاری از این داستان

نام برخـی از ایـن   « بهلول و جنید»و « دعای مادر»، «سحرخیز باش»، «شام آخر»، «مرد ثروتمند»اند.  صورت داستان درآورده

 هاست. داستان

 

 السیالم.هاییازپیامبران:حضیرتابیراهیمعلییهداستان. های اسالمی شناسی کاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.53

 9789640225264 شابک: پالتویی. ص.48 .1395. نشر به: تهران. امیرعلی رسولی

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های قرآنی پیامبران، داستان کلماتکلیدی:

این داستان درباره زندگی حضرت ابراهیم است که با اقتباس از قرآن کریم و به دو زبان فارسی ـــ انگلیسـی نوشـته    چکیده:

کند  بینی کردند که به زودی مردی قیام کرده و مردم را به دین جدیدی دعوت می نمرود، پیششناسان دربار  شده است. ستاره

که هنوز به دنیا نیامده است. نمرود تمام تالش خود را کرد تا از به دنیا آمدن او جلوگیری کند؛ اما ابـراهیم بـه دنیـا آمـد و در     

ها متنفر بـود و در   تراش بود. ابراهیم از بت عموی خود شد که بتغاری به دور از چشم مردم به سیزده سالگی رسید. او شاگرد 

ها را شکست. مردم آتش عظیمی برپا کردند و ابراهیم را با منجنیق بـه آن انداختنـد؛    آورد، همه آن  اولین فرصتی که به دست

 ولی... .
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 السیالم.علییهپیامبران:حضرتاسیماعیلهاییازداستان. های اسالمی شناسی کاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.54

 9789640225271 شابک: پالتویی. ص.32 .1395. نشر به: تهران. امیرعلی رسولی

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های قرآنی، ادبیات کودک و نوجوان پیامبران، داستان کلماتکلیدی:

، نازا بود و فرزندی نداشت. ساره بـرای از بـین بـردن غـم و انـدوه ابـراهیم، کنیـزش،        «ساره»ابراهیم، همسر حضرت چکیده:

، دیگر نتوانست هاجر و پسرش را تحمل کند. ابراهیم به فرمان «اسماعیل»را به ازدواج او درآورد؛ ولی با به دنیا آمدن « هاجر»

آب و علف رها کرد و به نزد ساره بازگشت. اسماعیل تشنه بود و هاجر به هر  خدا، آن دو را به سرزمین مکه برد و در بیابانی بی

 کتاب به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته شده است.. کرد. سرانجام... رفت آبی پیدا نمی طرف می

 

امیرعلی  السالم.علیهموسیهاییازپیامبران:حضرتداستان. های اسالمی شناسی کاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.55

 9789640225295 شابک: پالتویی. ص.96 .1395. نشر به: تهران. رسولی

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های قرآنی، ادبیات کودک و نوجوان پیامبران، داستان کلماتکلیدی:

با اقتباس از قرآن کریم، بازنویسی و به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته در این کتاب داستان زندگی حضرت موسی چکیده:

اسـرائیل، شخصـی را کشـت و     ها بعد، به طرفداری مردی از قـوم بنـی   شده است. موسی در خانه دشمن خود بزرگ شد و سال

هـا بعـد بـه     او ازدواج کرد. سال مجبور شد از مصر فرار کند. موسی به سرزمین مدین رفت، با شعیبِ پیامبر آشنا شد و با دختر

تنها دعوت او را نپذیرفت، بلکه هر چه بیشـتر بـه    فرمان خدا و برای دعوت فرعون به یکتاپرستی به مصر بازگشت؛ اما فرعون نه

 اسرائیل سخت گرفت. سرانجام... . قوم بنی

 

: تهـران السیالم.علییهپیامبران:حضرتنوحهاییازداستان. های اسالمی شناسی کاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.56

 9789640225349 شابک: پالتویی. ص.32 .1395. نشر به

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های قرآنی، ادبیات کودک و نوجوان پیامبران، داستان کلماتکلیدی:

به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته شده است. نوح از پیامبران الهی بـود   کتاب درباره حضرت نوح و زندگی اوست وچکیده:

هـا او   و با اینکه عمری طوالنی داشت، گروه اندکی به او ایمان آوردند. نوح تمام تالش خود را برای هدایت قومش کرد؛ ولـی آن 

که تمام کافران نابود شدند و فقط نوح و عده  خندیدند. سرانجام خداوند بالی عظیمی نازل کرد کردند و به او می را مسخره می

 کمی که به او ایمان آورده بودند، نجات یافتند.
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اهلل  عزیـز  السالم.علیههاییازپیامبران:حضرتیوسفداستان. های اسالمی شناسی کاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.57

 9789640225301 شابک: پالتویی. ص.72 .1395. نشر به: تهران. تهرانی

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های قرآنی پیامبران، داستان کلماتکلیدی:

کتاب سرگذشت حضرت یوسف است که به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته شده است. بـرادران یوسـف کـه بـه او     چکیده:

هـا   فـروش  کننـد و در بـازار بـرده    اندازند. کاروانیان یوسف را پیدا مـی  برند و در چاه می میکنند، یوسف را به صحرا  حسادت می

گذرد و با اتفاقـاتی کـه رخ    ها می برد. سال خرد و به خانه می فروشند. عزیز مصر، نخستین مقام مملکتی بعد از شاه، او را می می

 روند تا درخواست کمک کنند و... . ران یوسف به مصر میشود. در قحطی مصر، براد دهد، یوسف جانشین عزیز مصر می می

 

 9789649734262 شابک: رقعی. ص.360 .1395. کتاب جمکران: قمدخیلعشق.. بصیری، مریم.58

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 جنگهای بلند، جنگ ایران و عراق، ادبیات  داستان کلماتکلیدی:

کـه یـک دسـت و دوپـایش را از دسـت داده اسـت، دل       « سیدرضا»کند و به  در آسایشگاه جانبازان کار می« حوریه»چکیده:

بندد. حوریه همه خواستگارهایش را جواب کرده است؛ او نذر کرده است فقط با یک جانباز ازدواج کند؛ امـا سیدرضـا هـیک     می

گویـد؛ ولـی    تمام حجب و حیایی که دارد، در فرصتی مناسـب، راز دلـش را بـه او مـی    کند تا اینکه حوریه با  توجهی به او نمی

کنـد کـه    کند. قرار است به مناسبت روز جانباز، مراسمی برگزار شود و حوریه به این فکر مـی  سیدرضا حتی به او نگاه هم نمی

 حال کند. خوش توانند حتی از تخت پایین بیایند، تواند مردهایی را که بیشترشان نمی چطور می

 

 9786008111764 شابک: رقعی. ص.396 .1396. پرتقال: تهران. الناز ذهبی درختدروغ.. هاردینگ ، فرانسیس.59

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ای دورافتاده هستند. فیث دختـری آرام   اش، با کشتی، در حال سفر به جزیره با خانواده و دایی «فیث»دختری به نام چکیده:

تواند مقاومت کند، مثل دری کـه قفـل نشـده یـا پـاکتی کـه        انگیز نمی های وسوسه اطمینان است؛ ولی در برابر موقعیت و قابل

کننـد.   و همه اعضای خانواده به صـداقت او افتخـار مـی    شناس است ای از آن بیرون زده است. پدر فیث، کشیش و طبیعت نامه

شود که پدرش به کالهبرداری و تقلب متهم شده اسـت   دهد و متوجه می اش گوش می های پدر و دایی فیث پنهانی به صحبت

 ها به همین علت بوده است. و سفر ناگهانی آن

 

 ص.144 .1396. پیـدایش : تهـران . عشـری  فـائزه اثنـا   آب.رماننوجوان:راهیدرازبرایرسیدنبه. پارک، لینداسـو .60

 9786002964366 شابک: پالتویی.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کنـد. مـردان و پسـران     را هم ویـران مـی  « سالوا»این داستان زندگی دو نوجوان از کشور سودان است. جنگ دهکده چکیده:

دختـر نوجـوانی اسـت کـه     « نیـا »گذارد. سالوا یکی از این کودکان است.  برد و زنان و کودکان را باقی می نوجوان را با خود می

آیـا   خوانـد کـه   روی کند. او هر روز در چهره مادرش این پرسش را مـی  مجبور است برای آوردن آب، روزی هشت ساعت پیاده

 هاست که عزیزی را از دست بدهند؟ امروز هم شانس یارشان است؟ یا امروز نوبت آن
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 9786002964632 شابک: رقعی. ص.192 .1396. پیدایش: تهرانشبدریاچه.رماننوجوان:نیمه. عبدی، عباس.61

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان محیط زیست، داستان کلماتکلیدی:

رود تا پـدربزرگش را ببینـد.    اش به جزیره قشم می است که با خانواده« سورنا»کتاب حاضر داستان سفر پسری به نام چکیده:

کـه   شوند ها متوجه می های انجام شده، آن کند. در بازرسی پدربزرگ سورنا در گروه حمایت از حیوانات و محیط زیست کار می

خرسی را که به تازگی مـادرش را   گیرند بچه کنند. سورنا و پدربزرگ تصمیم می مسئوالن سیرک شهر، با حیوانات بدرفتاری می

 از دست داده، نجات دهند؛ ولی... .

 

 پالتویی. ص.488 .1395. پیدایش: تهران. آرزو احمی تا.تاهفتهاییکهبایدخواند:هفترمان. گلدبرگ اسلون، هالی.62

 9786002964083 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کنـد و   دقیقـه تمـام مـی    17معتقدند که او بسیار بااستعداد است؛ اما وقتی ویلو آزمون سراسری را در «ویلو»معلمانِ چکیده:

و « مـای گـوین  »زنند. ویلو پدر و مادرش را از دست داده است و مجبور اسـت بـا    گیرد، به او تهمت تقلب می نمره کامل را می

 زند. ای را در زندگی ویلو رقم می اش زندگی کند. زندگی با این خانواده، حوادث تازه خانواده ویتنامی

 

 9789649286280 شابک: رقعی. ص.208 .1395. پیام بهاران: تهرانام.10روز. شیرازی، رضا.63

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های مذهبی، عاشورا امامان، داستان کلماتکلیدی:

های قبل از  کند. داستان از شب مینویسنده با روایتی داستانی، جانبازی خانواده و اصحاب امام حسین )ع( را توصیف چکیده:

گویـد، نبـرد اولـین نفـر از طایفـه       شود. از پیمان جوانمردی که بین یاران امام حسین )ع( بسته شد، سخن می عاشورا آغاز می

ــی»هاشــم،  بنــی ــر عل ــدان   ، را شــرح مــی«اکب ــازی فرزن ــس از آن، جانب ــد، پ ــون»، «مســلم»ده ــداهلل ع ــن عب ــر ب ــن جعف ، «ب

کنـد. همچنـین دسـتاوردهای     و... را بازگو کرده و در پایان چگونگی شهادت امام حسین )ع( را بیان می« )ع(العباس ابوالفضل»

 دهد. قیام عاشورا را توضیح می

 

 9786008111825 شابک: رقعی. ص.336 .1396. پرتقال: تهران. آناهیتا حضرتی رویایدویدن.. وندلین  درانن، ون.64

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

توانـد   دهد. او دیگر نمی ساله است که در تصادف، یک پایش را از دست می 16ای  ، دونده«جسیکا»این رمان داستان چکیده:

کنند که از پای مصنوعی استفاده کند؛ اما جسیکا دیگر حتی به  پیشنهاد می کند. پزشکان به او بدود و این کابوس رهایش نمی

شـود. دوسـتی رزا بـا     ، دختری که دچار فلج مغـزی اسـت، آشـنا مـی    «رزا»کند. او در نهایت ناامیدی، با  راه رفتن هم فکر نمی

 به زندگی و هستی عشق بورزند.های تازه زندگی استفاده کنند و چگونه  دهد که چطور از فرصت جسیکا به آنان یاد می
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 ص.500 .1395. کتـاب نیسـتان  : تهـران . زاده شـهرام همـت   هایچرنوبیل:تاریخشفاهی.زمزمه. آلکسیویک، سویتالنا.65

 9789643378943 شابک: رقعی.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، خاطره نویسی داستانادبیات ملل،  کلماتکلیدی:

قـرار  « بـالروس »که در نزدیکـی مـرز   « چرنوبیل»ای  ، راکتور و ساختمان شماره چهار نیروگاه هسته1986در آوریل چکیده:

ترین حادثه صنعتی قرن بیستم رقم زد. در این فاجعه، پنجاه  دارد، بر اثر انفجار تخریب شد و فاجعه چرنوبیل را به عنوان بزرگ

نشان و کارشناس نیروگاه کشته و بیش از پنجاه هزار نفر درگیر بیماری سرطان شدند و جان خود را از دست دادند. ایـن   شآت

 اند. تاثیر این فاجعه قرار گرفته کند که تحت انگیز افرادی را بیان می کتاب داستان غم

 

 شیابک: رقعـی.  ص.130 .1396. المللـی گـاج   بـین : تهران. شایسته ابراهیمی هایبادگیر.زنبور:بلندی. برونته، امیلی.66

9786003595378 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

هـای ایـن    بادها قرار دارد. شخصیتای در معرض  ای است که روی تپه این داستان درباره اتفاقات عجیب و غریب خانهچکیده:

، مستأجر جدید آقـای  «الک وود»کنند. آقای  زده می های خاصی دارند و با رفتارهایشان مدام خواننده را شگفت داستان، ویژگی

 شود و... . اش می بیند و با تعارف سرد او وارد خانه است. او در بدو ورودش، آقای هیت کلیف را می« هیت کلیف»

 

. سـایه سـالمت  : تهـران نامهپاسدارشهیدعبدالرحیمجبیاری.ستارهکوشک:تبیینوصیت. مصطفی  علوی، سید.67

 9786008177104 شابک: رقعی. ص.110 .1396

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق، عرفان کلماتکلیدی:

است و شامل پنج بخش است. بخش اول کـه کلیـات نـام    « عبدالرحیم جباری»نامه شهید  حاضر تبیین وصیت کتابچکیده:

نامـه   کند. بخـش دوم، بررسـی شـهادت    دارد، مسائلی مانند معنای کلمه وصیت، مرگ و مراتب آن و عرفان عملی را بررسی می

بـه و بازگشـت بـه آرامـش و شـهود عرفـانی را توضـیح        کند و تو این شهید است. بخش سوم، به مفهوم قبض و بسط اشاره می

کند و نکات مختصری درباره اقسام قـبض دارد.   دهد. بخش چهارم، قسمت اول وصیت را که مناجات شهید است، روایت می می

 های این شهید ارائه شده است. نوشته در بخش پنجم دست

 

 9789649724560 شابک: رقعی. ص.196 .1396. مرسل: کاشانهایایرج.سروده. نوروزی خزاقی، ایرج.68

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر کلماتکلیدی:

این مجموعه شعر از غزل، دوبیتی، رباعی و مقطّعات تشکیل شده است. نام بعضی از این غزلیات به این ترتیب اسـت:  چکیده:

زن را « شـاهکار خلقـت  »شاعر در شعر «. معلم»و « اسرار»، «وعده دیدار» ، «یاد دوست»، «مهجور و تنها» ، «شاهکار خلقت»

، معتقد است که انسان نادان با کسب دانش، دوباره متولد شده و کار معلـم بـرای او عبـادت    «معلم»کند و در شعر  ستایش می

 شود. محسوب می
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 9786008341178 شابک: رقعی. ص.136 .1396. پیام بهاران: تهرانآباد.سلطنت. کریمی، پژمان.69

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند، پهلوی، نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

بـا وجـود   « الزمـان  فخـری »و همسـرش  « داریـوش آریانـا  »دهـد. سـرهنگ    رخ می 1356وقایع این داستان در سال چکیده:

خواسـت   دهند. سرهنگ همیشه دلش می اختالفات فراوان، به خاطر تنها دخترشان، همچنان به زندگی مشترک خود ادامه می

کـاری   راه پـدرش بـرای گـک   ، پسری که هم«یونس»پسری داشته باشد تا بتواند قدرت نظامی خود را به او منتقل کند. با ورود 

دوسـت نیسـت؛ امـا بـرای رسـیدن بـه        شود. یونس برخالف سـرهنگ شـاه   شود، این آرزو در سرهنگ بیدار می وارد عمارت می

 کند و... . اهدافش از او اطاعت می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.96 .1396. سـیب صـادق)ع(  : تهـران سییبصیادقزنیدگی:آمبیو ن .. اکبر میرزاآقایی، علی.70

9786009669394 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، داستان کوتاه کلماتکلیدی:

ها  هایی کوتاه و واقعی، به روایت اول شخص راوی است. موضوع داستان این کتاب به زبان انگلیسی دربردارنده داستانچکیده:

 کشد. های رزمندگان اسالم را به تصویر می گردد و رشادت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برمیبه هشت 

 

 9789643379322 شابک: جیبی. ص.188 .1396. کتاب نیستان: تهرانشبحقنات.. رضایی برفوئیه، فاطمه.71

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های کوتاه، ادبیات نوجوانان، آداب و رسوم داستان کلیدی:کلمات

، «سوگند گل سرخ»، «دزد نامرئی»ها به این ترتیب است:  این کتاب حاوی ده داستان کوتاه است که نام بعضی از آنچکیده:

ت؛ اما مردم حرمت درباره قناتی است که وقف امام حسین )ع( اس« شبح قنات»داستان «. شبح قنات»و « های قبرستانی غول»

ها شـبحی بـا    کنند. به تازگی آب قنات کم شده است و شب شویند و حمام می دارند و کنار آن ظرف و لباس می آن را نگه نمی

 حلی برای این مشکل بیابد. افتد تا راه یکی از اهالی روستا به فکر می« حسن»زند.  اش اطراف آن پرسه می بره

 

 شییابک: رقعــی. ص.132 .1395. پیــدایش: تهـران عاشییقانناشیینار:درناهییایعاشییق.. یوسـفی، محمدرضــا .72

9786002963871 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند فرهنگ عامه، داستان کلماتکلیدی:

ها به  چوپانی ساده. آن« آتلی»دخترِ خان است و « آلتین»این داستان از فولکلورهای ترکمنی الهام گرفته شده است. چکیده:

برند. خان که از عشق آن دو خبر دارد، دسـتور   روند که سواران خان آتلی را دستگیر کرده و نزد خان می دیدن کوچ درناها می

ه درناهـا طرفـدار   رسد و همه باور دارند ک چال بیندازند؛ ولی در همین موقع صدای درنایی به گوش می دهد آتلی را به سیاه می

 گناه هستند و... . های معصوم و بی آدم
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 شیابک: رقعی. ص.120 .1395. پیدایش: تهرانهایعاشقارر.عاشقانناشنار:ساراوموج. یوسفی، محمدرضا.73

9786002963833 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند داستان فرهنگ عامه، کلماتکلیدی:

هفت سـال اسـت   « بیک اصالن»و « گلناز»داستان این کتاب از یکی از فولکلورهای آذربایجان الهام گرفته شده است. چکیده:

کنند و  ای که بر سر پدر و مادرش خراب شده، پیدا می ها پسری یک ساله را در خانه ای ندارند. آن اند؛ ولی بچه که ازدواج کرده

آورد. آالگـوز نـام    کنند. سرانجام بعد از هفت سال گلناز دختری به دنیـا مـی   گذارند و به فرزندی قبولش می گوز مینامش را آال

 کشد. هایش را می گذارد و گلناز آخرین نفس می« سارا»نوزاد را 

 

 شیابک: رقعـی.  ص.112 .1395. پیـدایش : تهرانایبهنازکیتارمو.عاشقانناشنار:عاشقانه. یوسفی، محمدرضا.74

9786002963864 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند های عاشقانه، فرهنگ عامه، داستان داستان کلماتکلیدی:

نام دختر شود. شاون  شود. دختر ناپدید می بیند و عاشق او می در کوهستان، دختری را می« شاون»ای به نام  شاهزادهچکیده:

یابد. شاهزاده به شکل چوپـانی سـاده، هـر روز گلـه      گردد؛ ولی هیک نشانی از آهو نمی جا به دنبال او می گذارد و همه را آهو می

برد تا شاید آهو را ببیند؛ ولی گویی آهو آب شده و به زمین فرو رفته است. سـرانجام   می« قندی کله»ان را به پای کوه  گوسفند

 کشد و... . ن میکار شاون به جنو

 

 ص.100 .1395. پیـدایش : تهـران شدنپریدریاییبیهرواییتآب.عاشقانناشنار:عاشق. یوسفی، محمدرضا.75

 9786002963857 شابک: رقعی.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 فرهنگ عامه، افسانه، ادبیات کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

قهرمان داستان، با قایقش به دریا رفته است « م ندو»این داستان از فولکلورهای جنوب ایران الهام گرفته شده است و چکیده:

ها هر لحظـه بیشـتر او را    کند خود را نجات دهد؛ ولی موج تا مروارید صید کند. دریا خشمگین و توفانی است و م ندو سعی می

توانـد.   کند به او نزدیک شود؛ امـا نمـی   بیند و سعی می ای می های بلند، پری دریایی ر میان موجکشند. ناگهان د در خود فرو می

زند و روز بعـد دوبـاره راهـی دریـا      کس حرف نمی شود. او درباره پری دریایی با هیک م ندو پس از تالش زیاد به ساحل پرت می

 شود تا شاید دوباره پری دریایی را ببیند. می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.88 .1395. پیـدایش : تهرانشوند.همعاشقمیهاعاشقانناشنار:گرگ. محمدرضا یوسفی،.76

9786002963840 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند های عاشقانه، داستان فرهنگ عامه، داستان کلماتکلیدی:

شـود و گالویـژه را آزار    های شـامار شـروع مـی    کنند؛ اما بعد از مدتی بدبینی عشق ازدواج می با« شامار»و « گالویژه»چکیده:

، برود تا او حکـم جـدایی   «پیرزاد کاک»گیرد به دیدن بزرگ آبادی،  شود و تصمیم می دهد. سرانجام تحمل گالویژه تمام می می

 گذارد. ناکی میپیرزاد برای این جدایی شرط عجیب و ترس ها را صادر کند و کاک آن
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 9789643378318 شابک: رقعی. ص.308 .1395. کتاب نیستان: تهرانعشقبدونمرز.. موسوی، منیرالسادات.77

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، ادبیات جنگ، عاشورا داستان کلماتکلیدی:

خواب یک مادر آغاز می شود. مادری کـه کـودکش را در روز عاشـورا بـه دنیـا مـی آورد و نـام        داستان این کتاب، از چکیده:

را برایش انتخاب می کند و بعدها این حسین است که در صحنه جنگ تحمیلی ایران و عراق عاشـورایی دیگـر مـی    « حسین»

یوند می زند و سعی در روایت متفـاوتی از  آفریند. نویسنده در این داستان شخصیتهایش را به شخصیتهای بزرگ تاریخ اسالم پ

 دفاع مقدس دارد.

 

 9789643379018 شابک: رقعی. ص.252 .1395. کتاب نیستان: تهرانفردامسافرم.. راهی، مریم.78

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های عاشقانه داستانهای بلند،  قیام عاشورا، داستان کلماتکلیدی:

کنـد.   داستانی عاشقانه را در دل روزهای پـر مصـیبت پـس از واقعـه عاشـورا روایـت مـی       « فردا مسافرم»نویسنده در چکیده:

از اهالی کوفه که پدرش روزگاری نه چندان دور سفیر امام علی)ع( بوده و برای حرب با دشمنان  "نجوی"دختری عاشق پیشه

است. اما پدر چند روزی پس از واقعه عاشورا به خانه بازگشته و از شدت حیرت، از آنچه دیده قـادر  حسین از کوفه خارج شده 

 شتابد. شود و دختر به دیدار آنان می به صحبت نیست و در همین حین کاروان اسرای اهل بیت)ع( نیز به شهر وارد می

 

 شیابک: جیبـی.  ص.192 .1396. کتـاب نیسـتان  : تهـران فریاددرخاکستروچندداستاندیگیر.. کرمیار، صـادق .79

9789643378905 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های مذهبی های کوتاه، جنگ ایران و عراق، داستان داستان کلماتکلیدی:

، «علمـدار »، «های کبـود  کرانه»، «خشونت خام»، «فریاد در خاکستر»های  این کتاب حاوی نُه داستان کوتاه، با عنوانچکیده:

ها، از ویرانی جنـگ، معضـالت    ها درباره مذهب، جنگ و اجتماع است. در این داستان و... است. موضوع این داستان« بوی شیر»

انبازی بـه  درباره ج« فریاد در خاکستر»شود. داستان  ها، عشق و ارادت به امام حسین )ع( و... صحبت می درمانی در بیمارستان

هـا   کند و در یکی از همین صـحنه  رزمش، خاطراتش را بازسازی می است که در آسایشگاه جانبازان با دوستان هم« عبداهلل»نام 

 گریزد و... . از آسایشگاه می

 

 شیابک: وزیـری.  ص.104 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهـران قصیهشییرینفرهیاد.. عربلـو، احمـد  .80

9789640812730 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های کوتاه، طنز خاطره نویسی، داستان کلماتکلیدی:

سـخت  »هـایی کوتـاه و طنـز آورده شـده اسـت.       ای از خاطرات نویسنده است که در قالب داستان این کتاب مجموعهچکیده:

نـام برخـی از ایـن    « یـک قصـه شـیرین   »و « پنجـه در پنجـه شـیطان   »، «دنیـا وارونـه بـود    اگر»، «گزارش یک قتل»، «نگیر

شـوند.   خواهند به جبهه بروند و سوار یک تریلی مـی  درباره دو پسر سیزده ساله است که می« یک قصه شیرین»هاست.  داستان

 پیاده شوند؛ ولی... .ای هستند تا  افتند و به فکر راه چاره ها با دیدن قیافه راننده به وحشت می آن
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 شیابک: رقعی. ص.382 .1395. کتاب نیستان: تهرانخراسان.10هایپهلوانی:رخصتمرشدقصه. آقایاری، خسرو.81

9789643379032 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 نوجوانانهای کوتاه، ادبیات  ها، داستان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

اکبـر  »، «محمـد مـاالنی  »کتاب دربردارنده داستان زندگی و جوانمردی ده نفـر از پهلوانـان خراسـان اسـت. پهلـوان      چکیده:

بـرادر  « عبـدالرزاق بیهقـی  »هاسـت.    نـام برخـی از ایـن پهلـوان    « عبـدالرزاق بیهقـی  »و « عبدالحسین مقدم کژی»، «خراسانی

پیمان شده بودند تا حکومت مغول را از  مغول بود. او و جوانمردان شهر بیهق هم« و سعیداب»، وزیر ایرانی سلطان «الدین امین»

که تمام رقیبان ایرانـی و مغـول خـود را شکسـت داده     « ابو مسلم»به پایتخت رفت و با پهلوان « عبدالرزاق»بین ببرند. پهلوان 

 بود، کُشتی گرفت و به آسانی پیروز شد و... .

 

 شیابک: رقعـی.  ص.399 .1396. کتاب نیستان: تهرانطهرون.11هایپهلوانی:رخصتمرشدقصه. خسروآقایاری، .82

9789643379087 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه های اخالقی، سرگذشت ادبیات نوجوانان، ارزش کلماتکلیدی:

حـاج مصـطفی   »شش پهلوان شهر تهران در دهه چهل و پنجـاه شمسـی اسـت. پهلـوان      کتاب شامل داستان زندگیچکیده:

داستان پهلوان اسماعیل قربـانی دربـاره جـوانمردی و بزرگـواری ایـن      . و...« حاج مهدی کریمی»، «اسماعیل قربانی»، «طوسی

پذیرد و بـرخالف   ین شکست را میخورد و با مناعت طبع ا شکست می« عباس حریری»پهلوان است. او از پهلوان جوانی به نام 

تـر شـد؛ امـا     تر و محبوب کردند پهلوان اسماعیل محبوبیت خود را از دست خواهد داد، معروف اعتقاد برخی از مردم که فکر می

 چرا؟

 

 9789649733968 شابک: رقعی. ص.228 .1395. کتاب جمکران: قمقنوتآخر.. محمودی نور آبادی، محمد.83

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند ادبیات جنگ، ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

ای عاطفی و خاص بینشان برقرار است. جنگ در اوج است و  کند که رابطه نویسنده داستان پدر و پسری را روایت میچکیده:

عملیات کربالی چهار توسط ستوان پنجم و آغاز عملیات کربالی پنج همه خـانواده  شور عجیبی در کشور بر پاست. با لو رفتن 

بیش از اینکه پـدر   "علیرضا "و "عباس"هایی که عزیزانشان در جبهه درگیر هستند نگران و مضطرب اوضاع را رصد می کنند.

این دو رفیق فاصله انداخته و پدر، بـا   اند. علیرضا همیشه کمک کار پدر بوده است. جنگ بین و پسر باشند دوست و رفیق بوده

وجود اینکه پسرش از شروع جنگ در جبهه بوده برای علیرضاش بی تاب است. رؤیای شبانه پدر، او را بی تاب تر می کند. بـی  

تابی که مثل خوره به جانش افتاده و فقط می خواهد برای یکبار هم که شده صـورت زیبـای پسـر را ببینـد و او را در آغـوش      

شد .عباس شیراز را به طرف اهواز ترک می کند. جای پسر را بلد نیست و به همین خاطر، ناچار است مقر به مقر و گردان به ک

 گردان دنبال دردانه اش بگردد .
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 شابک: وزیری. ص.108 .1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.4کتابداستان. اصغر عزتی پاک، علی.84

9786000102005 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های کوتاه، ادبیات جنگ، کودک و نوجوان داستان کلماتکلیدی:

نـام  « بمب اتم»و « اسیر خودی»، «پاها»، «نقاش»، «اکسیژن»کتاب حاوی دوازده داستان کوتاه، درباره جنگ است. چکیده:

است که با آغـاز جنـگ، بـه    « سعید»، روایت پسری دوازده ساله به نام «ها در راه با ستاره»هاست. داستان  داستانبعضی از این 

کند که پدربزرگ دیگر پیر شده و حاال  رود تا پدربزرگ و وسایلش را به تهران بیاورند. سعید فکر می همراه پدرش به آبادان می

شود که پـدربزرگش تصـمیم دیگـری گرفتـه      رسند، متوجه می وقتی به تهران می حق دارد که بخواهد از جنگ دور باشد؛ ولی

 است.

 

 .1396. پیـدایش : تهـران . پیمـان اسـماعیلیان   هیا.هایخواندنی:عشقدرمیانمیرغکالسیک. ودهاوس، پی.جـی .85

 9786002965523 شابک: رقعی. ص.300

 هنرجو مخاطب:

 و کاردانش ای دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

انـدازی یـک    و همسـرش، بـرای راه  « اوکـریج »اش،  های کوتاه، همراه دوست قـدیمی  نویسنده داستان« جری گارنت»چکیده:

انداری مرغداری پیش  راه. ..بندد و. شوند. در بین راه و در قطار، گارنت به دختری دل می مرغداری، از لندن راهی شهرستان می

 رود و از طرفی گارنت شب و روز برای به دست آوردن دلِ پدرِ محبوبش، پرفسور عصبی و زودرنج است و... . می

 

 9789649734750 شابک: رقعی. ص.140 .1396. کتاب جمکران: قمهایشهاب.کمیکاستریپ. آرمین، علی.86

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه یازدهمدهم/ پایۀتحصیلی:

 های اجتماعی، ادبیات نوجوانان ادبیات داستانی، داستان کلماتکلیدی:

داستان کتاب درباره طلبه جوانی است که به دلیل مشکالت خانوادگی، توانایی صحبت و سخنرانی در جمع را نـدارد  چکیده:

امید شدن جوان، عشقی عفیفانه و پاک و ارتباط با پدری بداخالق و خـودرأی،   ناشود.  و در مواجهه با افراد دچار لکنت زبان می

کشاند.از سـوی دیگـر، پـدر     را به مرز ناامیدی و دوری از مردم می "شهاب"گیری درباره آینده، زندگی  مشکالت مالی و تصمیم

لبه شدن او را هم بی نتیجـه یافتـه اسـت و    شهاب که با طلبه شدن پسرش مخالف بوده، با مشاهده ناتوانی او در منبر رفتن، ط

 بهانه دیگری برای سرزنش کردن شهاب پیدا کرده است.

 

 9789647440622 شابک: رقعی. ص.232 .1395. شرکت انتشارات ویژه نشر: تهرانگرگوماه.. یوسفی، محمدرضا.87

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های حیوانات های بلند، داستان ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

بیند که گرگـی، بـره کـوچکش را بـه دنـدان گرفتـه و        ، شکارچی آبادی، خواب می«خان بابا»دختر کوچک « جیران»چکیده:

کنـد و صـورتش را    ن حمله مـی شود. گرگ به جیرا رو می رود و ناگهان با گرگ بزرگی روبه برد. جیران هراسان به طویله می می

هاسـت و اهـالی    خورده است. باباخان با تمام نیرو به دنبـال شـکار گـرگ    اندازد. نصف صورت جیران مثل گوشت تیغ چنگ می

خواهد با آن پول زیبایی جیران را به او بـاز گردانـد. آیـا او موفـق      اند که دستمزد خوبی به او بدهند. باباخان می داده آبادی قول

 شود؟ ها می ها را شکار کند یا خود شکار گرگ د گرگشو می
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 شیابک: وزیـری.  ص.480 .1395. مبتکـران : تهـران . ابـراهیم عامـل محرابـی    گرییزازهیزارتیو.. دشـنر، جیمـز  .88

9789640724859 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان داستانادبیات ملل،  کلماتکلیدی:

های شدید به طرف باال در حال  در اتاقکی سرد و تاریک است؛ چیزی شبیه باالبرهای قدیمی. باالبر با تکان« توماس»چکیده:

دانـد از کجـا آمـده و چگونـه از ایـن بـاالبر سـر         آورد. او نمی چیزی را به خاطر نمی حرکت است. توماس به غیر از اسمش هیک

گذرد. سرانجام بعد از انتظـاری طـوالنی،    رود و هر دقیقه برای توماس به اندازه ساعتی می است. باالبر همچنان باال می درآورده

شود. صداها غریـب   تر می رسد و نوری که هر لحظه بزرگ شود و بعد از چند دقیقه سر و صداهایی به گوش می باالبر متوقف می

 گیرد. او کجاست؟ دربرمی است. موجی از سردرگمی و ترس توماس را

 

 9789643379360 شابک: رقعی. ص.120 .1396. کتاب نیستان: تهرانلبهآب.. خورشاهیان، هادی.89

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های اجتماعی های بلند، ادبیات نوجوانان، داستان داستان کلماتکلیدی:

رخ  1396شـود. بخشـی از حـوادث داسـتان در سـال       کتاب حاضر داستانی است که در دو زمان مختلف روایـت مـی  چکیده:

« سوری»گذرد؛ اما  می چند روز از حمله تروریستی به مجلس  1396گردد. در  بازمی 1362دهد و بخشی از اتفاقات به سال  می

، پسر سوری، هنوز به خانه بازنگشته است. عکسی از الیـاس بـه همـراه دو    «الیاس»قرار است. دیروقت است و  هنوز نگران و بی

، زوجـی هسـتند   «رباب»و « اهلل حبیب»، 1362در سال . دهد که روز حمله، او جلوی مجلس بوده است و... نفر دیگر، نشان می

هم ناپدید شده اسـت. شـبی کـه بـاران بـه شـدت       « حامد»اند و پسر دومشان،  که یکی از پسرانشان را در جنگ از دست داده

 شود. آورد، بیهوش می آید و در حالی که نام حامد را به زبان می ها می بارد، جوانی زخمی به خانه آن می

 

 9789649733760 شابک: رقعی. ص.312 .1395. کتاب جمکران: قمکنند.میهاپروازماهی. بصیری، مریم.90

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 ها های بلند، سفر، زیارتگاه داستان کلماتکلیدی:

، قصد رفتن به سفر «بانو»اش،  خانه صاحبکند و  نام دختر دانشجویی است که در رشته معماری تحصیل می« ماهی»چکیده:

خواهد کـه بـرای فـیش     کنند. بانو از او می شود و پزشکان هر گونه سفری را برایش ممنوع می حج را دارد؛ اما ناگهان بیمار می

و لـرزد   گـردد، دلـش مـی    اش مشتری پیدا کند و ماهی در حالی که در آژانس مسافرتی به دنبال مسافری دست به نقد می حج

شود. او در طول سفر، ذهـنش مشـغول و    شود و داستان با آماده کردن تدارکات سفر ماهی آغاز می خودش مسافر فیش بانو می

 برد که هیک ارتباطی با حال و هوای همسفرانش ندارد. درگیر افکار گوناگونی است و در حال و هوایی به سر می
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 9789649724805 شابک: رقعی. ص.108 .1396. مرسل: کاشانمثلپروانه.. یاری، راحله.91

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم ویازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

، یکـی از جوانـان   «ارسـالن »اسـت. از سـویی   « فرهاد»دختر جوان و زیبایی است که دلباخته پسری به نام « ستاره»چکیده:

ای نـدارد و در   محل، دلباخته ستاره است. خواست مادر ستاره این است که او با ارسـالن ازدواج کنـد. مقاومـت سـتاره نتیجـه     

ها صاحب فرزندی به  کند. آن کند. ارسالن مرد مهربانی است و با محبت، ستاره را عاشق خود می نهایت، او با ارسالن ازدواج می

 شود. قی ساده زندگی ستاره دگرگون میشوند؛ اما با اتفا می« آرش»نام 

 

 ص.290 .1396. آرایـان : تهـران هایعبیدزاکیانی.هایطنزوپند:حکایتمجموعهحکایت. االسالمی، محمد شیخ.92

 9786007133842 شابک: وزیری.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 ها حکایت، طنز، اقتباسادبیات کهن،  کلماتکلیدی:

، رسـاله  «االشـراف  اخالق»، «موش و گربه»های  ای از منظومه های فارسی و عربی، گزیده کتاب پیش رو شامل حکایتچکیده:

دار و انتقـاداتی تلـخ از    است که به زبانی ساده بازنویسی شـده اسـت. در ایـن حکایـات، کنایـات نـیش      « تعریفات»و « صدپند»

گیـری اخالقـی هـر     کند. ضمن آنکه نتیجه ای برای پاکی اخالق معرفی می ه است که هزل و مزاح را انگیزهدردهای جامعه نهفت

 حکایت در پایان آن آمده است.

 

 ص.418 .1396. آرایـان : تهـران هایمالنصرالدین.هایطنزوپند:حکایتمجموعهحکایت. االسالمی، محمـد  شیخ.93

 9786007133958 شابک: وزیری.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 ادبیات کهن، پند و اندرز، حکایت، طنز کلماتکلیدی:

هـا، ایـن شخصـیت     است که در هـر یـک از آن  « مالنصرالدین»های  ها و داستان ای از حکایت کتاب پیش رو مجموعهچکیده:

اخالقی آن ارائه شده است. همچنین برخی از حکایات در قالب نظـم آورده شـده   خاکستری است. در پایان هر حکایت، نتیجه 

لوحانـه بـه خـود     شود و رفتارهایش رنگ و بویی ساده است. در حکایات ارائه شده، در شخصیت اصلی، غفلت به شدت دیده می

 گیرد. می



17اردانششمارهکویاوحرفهیفندورهآموزشنامهکتاب  

اردانشکو  یا و حرفه یفن آموزش دوره یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص  

 

36 

 

دفتـر نشـر   : تهـران ها:مجموعهداستان.برفمجموعهداستانکتابخاتم:ردنامنظمیروی. جمعی از نویسندگان.94

 9789644764585 شابک: وزیری. ص.120 .1396. فرهنگ اسالمی

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های کوتاه، تاریخ اسالم، پیامبران داستان کلماتکلیدی:

تـوان بـه بـازآفرینی     های این کتاب مـی  درباره پیامبر اکرم است. از ویژگیای از یازده داستان است که  کتاب مجموعهچکیده:

های پیامبرانه با مسائل امـروز و بهرگیـری از    برخی رویدادهای عصر پیامبر، تلفیق و پیوند میان دیروز و امروز و گره زدن آموزه

داسـتان  »، «بازگشـت » ، «ابراهیمی دیگـر »برد.  ها، نام های نمادین دینی، عرفانی، ادبی و تاریخی در باورسازی داستان ظرفیت

درباره شبی است که حضرت علـی )ع( بـه جـای    « مرد چهلم»هاست. داستان  نام بعضی از این داستان« مرد چهلم»و « مباهله

 خوابد. پیامبر در بستر ایشان می

 

 9786008525004 شابک: وزیری. ص.120 .1395. زیارت: تهرانهایآنروزها.مجموعهداستان. درخشانی، مجید.95

 هنرجو مخاطب:

 ای وکاردانش یازدهم فنی و حرفهدهم/پایۀتحصیلی:

 های کوتاه، تعلیم و تربیت ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

، «هـا  نامـه »هاسـت.   هـا دربـاره درس و مدرسـه و معلـم و بچـه      کتاب حاضر حاوی ده داستان کوتاه است که تمام آنچکیده:

دربـاره  « هـا  نامـه »هاسـت. داسـتان    نام برخی از این داستان« تصمیم آقای مدیر»و « شال گردن»، «درس عملی»، «مصیبت»

کنـد؛ امـا وقتـی خـود بـه نمـاز        های مدرسه درباره نماز اول وقت و درست خواندن آن سخنرانی می معلمی است که برای بچه

کنـد کـه بـه اجبـار بـه       داستان معلمی را روایت می« مصیبت». کند و... اه میپرتی، بارها اشتب ایستد، به علت عجله و حواس می

هـا را از حسـد و    کنـد و آن  ها صـحبت مـی   ها درس بدهد. او به غیر از درس، درباره اخالق هم با بچه رود تا به بچه روستایی می

خـوانی اسـت، صـدا     بچـه بسـیار درس   کند. روزی که به شدت سرما خورده است، مبصر کالس کـه  دروغ و بدقولی و... منع می

 خواهد به شهر برود و... . گوید که می کند و به او می می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.208 .1396. کتـاب ابـرار  : تهـران فیارر.هیایخلیی هیاوکوسیهمیوج. گودینی، محمدعلی.96

9786007790113 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق، داستان کلماتکلیدی:

های نیروی دریـایی ارتـش و سـپاه و شـهدای غـواص اسـت. نویسـنده         ها و از خودگذشتگی این کتاب روایت دالوریچکیده:

عمـق و عملیـات   مختلف نیروهای دریایی ارتش، با محوریت ناوچه پیکان در بخش عرشـه و در بخـش     بر روایت عملیات عالوه

 بار واژه خلیج فارس را به کار برده است. 300دهد، بیش از  گوناگونی که نیروی دریایی سپاه در خلیج همیشه فارس انجام می
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 9786004131650 شابک: رقعی. ص.228 .1396. محراب قلم: تهراننجاتا غ.. دهقان نیری، فاطمه.97

 هنرجو مخاطب:

 ای وکاردانش فنی و حرفهیازدهم دهم/پایۀتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، نوجوانان کلماتکلیدی:

هـای   روی این داستان درباره روزهای جنگ است، روزهای بمب و گلوله و آتش! گروهی از رزمندگان در یکی از پیـاده چکیده:

آلود است. خونی که از زیر پـای االغ پخـش    خاک سنگی افتاده و زخمی و بینند که در دیواره دره، روی تخته خود، االغی را می

بسته را نجات دهد؛ اما این، کار یک نفر نیست. دوسـتانش،   خواهد حیوان زبان دلش می« محمد»زند.  شده است، به سیاهی می

است، حـاال یـا بایـد    آورند. زخم پای االغ عفونت کرده  ها االغ را به پایگاه می آن. شوند و... با او همراه می« فریدون»و « حسین»

 پایش را قطع کنند یا او را بکشند و راحتش کنند.

 

 9789649734019 شابک: رقعی. ص.128 .1396. کتاب جمکران: قمنخلستانیازفانور.. حسین  امیرجهانی، سید.98

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 بلند، اسالم، ادبیات نوجوانانهای  داستان کلماتکلیدی:

در نخلستانش مشغول رسیدگی به قنات باغ است کـه  « ابودحداح»اتفاقات این داستان در صدر اسالم رخ داده است. چکیده:

بیند؛ اما خبری از سـوار اسـب    رساند و اسب را زخمی و غرق در خون می شود. ابودحداح خود را به اسب می اسبی وارد باغ می

خواهـد کـه    هـایش از او مـی   رسد. مرد زخمی است و با آخرین نفـس  گیرد تا به مردی می ودحداح رد سمّ اسب را مینیست. اب

را « غزالـه »شـود   دخترش را نجات دهد که به دست راهزنان اسیر شده است. شب از راه رسیده است؛ اما ابودحداح موفـق مـی  

ازدواج کند و غزاله دو شرط دارد. شروطی که پذیرفتنش بـرای ابودحـداح    خواهد که با او ابودحداح از غزاله می. نجات دهد و...

 کار راحتی نیست.

 

 شیابک: وزیـری.  ص.224 .1396. قـدیانی : تهـران نشانه:داستانزندگیحضرتابیراهیم)ع(.. بیگی، ابراهیم حسن.99

9786000800710 

 هنرجو مخاطب:

 کاردانشای و  دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان پیامبران، داستان کلماتکلیدی:

کرد که قوم خود را از خرافاتی که بدان اعتقاد داشـتند،   ها در سرزمین بابل رواج داشت و ابراهیم آرزو می پرستش بتچکیده:

. هـا را نـابود کنـد...    در انتظار فرصتی بود تا بت کردند و ابراهیم داد؛ ولی آنان دعوت او را اجابت نمی برهاند. او قومش را پند می

، قربـانی کـردن   «هـاجر »و « سـاره »، ازدواجـش بـا   «آزر»این روایت تاریخی با اشاره به داستان مخالفت ابراهیم بـا عمـویش،   

 د.کن پرستی را بررسی می هایی مانند خداشناسی و توحید و مبارزه با خرافه در پیشگاه خدا و... موضوع« اسماعیل»
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 9786001926587 شابک: رقعی. ص.288 .1396. نوید شیراز: شیرازنغمهآزادی.. زاده، مریم تراب.100

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های بلند تاریخ ایران، انقالب اسالمی، داستان کلماتکلیدی:

، تا پیـروزی انقـالب و   «محمدرضا پهلوی»و جانشینی پسرش، « رضاخان پهلوی»این رمان تاریخی، از زمان برکناری چکیده:

بـه بعـد(    1333و حـال ) ( 1320های بعد از آن را به رشته تحریر درآورده است. این داستان در دو زمـان گذشـته )سـال     سال

گیرنـد. نویسـنده در    شـوند و در یـک زمـان قـرار مـی      هم مـرتبط مـی  نوشته شده است که در اواسط آن، قهرمانان داستان به 

گویـد کـه از آن    های متفاوت به وجود آمده است، سخن می های مختلف کتاب، از تاریخ و تحوالت گوناگونی که در زمینه بخش

 اشاره کرد. 1342 خرداد 15و وقایع  1332، کودتای سال 1320توان به ورود ارتش متفقین به خاک ایران در سال  جمله می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.168 .1395. آرایـان : تهـران هفیتداسیتاندرکتیابقیرآن.. حسـین  محمـد   حسینی، سـید .101

9786007133668 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های قرآنی های آسمانی، پیامبران، داستان کتاب کلماتکلیدی:

ها درباره تعبیر خواب حضرت یوسف در زنـدان، اصـحاب    کتاب حاضر شامل هفت داستان از قرآن کریم است. داستانچکیده:

القریۀ، والدت حضرت موسی، موسی و حضرت خضر، والدت حضرت مریم، میالد حضرت مسیح و سرنوشت اوست. شایان ذکر 

 آیه آورده شده است.است که در ابتدای هر داستان آیه مربوط به آن، همراه با معنی 

 

 شیابک: رقعـی.  ص.120 .1396. جیسـا : رودسـر هفتروز)خاطراتاسیارت(.. رضا محمد  میرراضی رودسری، سید.102

9786007358368 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی کلماتکلیدی:

روایت این کتاب از اتفاقات ساعات آغازین روز اول اسارات نویسنده است که تا ساعات پایانی روز هفتم آن بـه رشـته   چکیده:

تحریر کشیده شده است. شایان ذکر است که نویسنده برخی از وقایع و اتفاقات نابهنجاری را کـه در طـول ایـن هفـت روز بـه      

امی مطالب، خاطرات و حوادث ذکـر شـده کـامالً حقیقـی و بـر اسـاس واقعیـت اسـت.         وقوع پیوسته، بازگو نکرده است؛ اما تم

 آید و... . رزمانش به اسارات نیروهای عراقی درمی به همراه دوازده نفر از هم 1367نویسنده اول مرداد 

 

 9789643379049 شابک: رقعی. ص.224 .1396. کتاب نیستان: تهرانبخت.هم. شکری، گودرز.103

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند، تاریخ معاصر ایران، ادبیات نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

شـود. در اثـر ایـن بمبـاران،      کنند و شهرهای جنوبی ایران بمبـاران مـی   متفقین ایران را اشغال می 1320در شهریور چکیده:

دهند. چوپان بعـد از مـرگ    نام دارند، دست راست خود را از دست می« رجب»ای پنج ساله که هر دو  چوپانی جوان و پسربچه

تواند با یک دسـت مدرسـه    به مدرسه برود؛ اما آیا او می شود. بعد از دو سال، پسرک باید صاحب گله، راهی روستای دیگری می

های پدرِ پسرک برای ادامه تحصـیل و کـار پسـرش و ازدواج چوپـان جـوان ادامـه پیـدا         برود و درس بخواند؟ داستان با نگرانی

 کند و... . می
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 9789643378332 شابک: جیبی. ص.64 .1395. کتاب نیستان: تهرانهمهد یلمتحیر.. طرزی، لیدا.104

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های کوتاه های مذهبی، داستان امامان، داستان کلماتکلیدی:

هـای   پـردازد. نویسـنده از آرایـه    کتاب حاضر با روایتی داستان گونه، به معرفی پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین میچکیده:

کنـد و دربـاره آنـان     تشبیه و استعاره و... بهره برده و در هر بخش با عنوان دلیل... به ترتیب، امامان را توصـیف مـی   ادبی مانند

و... بـه عنـوان منبـع اسـتفاده شـده      « بحـاراالنوار »و « البالغه نهج»هایی مانند  دهد. شایان ذکر است که از کتاب توضیحاتی می

 است.

 

 9789643379155 شابک: رقعی. ص.284 .1396. کتاب نیستان: تهران...وزمینآرامشد.. بایرامی، محمدرضا.105

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 های بلند ها، داستان نامه انواع ادبی، فیلم کلماتکلیدی:

نوشته « ترسند ها از برف نمی گرگ»، با عنوان «محمدرضا بایرامی»های مشهور  نامه بر اساس یکی از داستان این فیلمچکیده:

هـایی   ها به دنبال کشف نادیـده  است. آن« سبالن»نامه، داستان زندگی و ماجراجویی دو نوجوان در منطقه  شده است. این فیلم

ند و درسـت در همـان موقـع    شو زده از روستا خارج می از طبیعت زیستی خود، در یک روز زمستانی، به قصد دیدن آبشاری یخ

کند. حاال این دو نوجوان در مسیر بازگشت، خود را مـأمور حفاظـت از روسـتا در برابـر      زلزله تمام روستا را با خاک یکسان می

 بینند و... . هجوم طبیعت می

رایانه

 

 ص.384 .1396. مدرسه برهانمؤسسه فرهنگی : تهرانآموزشآسانتولیدمحتوایالکترونیکی.. رضا گمرکی، علی.106

 9789640813324 شابک: وزیری.

هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، علم رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

های صوتی و تصویری است که به کمک برنامه هـای   ای از عکس ها، متن ها و انیمیشن محتوای الکترونیکی مجموعهچکیده:

تولید محتوا پدید آمده و در قالب بسته آموزشی معرفی می شود. کتاب پـیش رو در سـه بخـش تهیـه شـده      مختلف ساخت و 

است، که در بخش اول به مبانی چند رسانه ای و مراحل تهیه یک بسته آموزشی چند رسانه ای می پردازد. بخـش دوم کتـاب   

در ساخت بسـته آموزشـی، تهیـه     auto media studioارای مانند نرم افز به آموزش نرم افزارهای مهم در زمینه چند رسانه

ای و محتـوای الکترونیکـی از جملـه      سـؤال در حـوزه چنـد رسـانه     35و... می پردازد. بخش پایانی کتاب بـه   Sothinkبنر با 

 های سه حالته در نرم افزار فتو ایمپکت و...پاسخ داده است. چگونگی ساخت دکمه
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مؤسسه فرهنگی هنـری  : تهران.Scratchافزارنویسیبرایکودکانونوجوانانبانرمآموزشبرنامه. بابائی، محدثه.107

 9786001245527 شابک: وزیری. ص.92 .1395. دیباگران تهران

 هنرجو مخاطب:

 ای دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، علم رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

اسکرچ یا موتور سازنده بازی نرم افزاری برای ساخت داستان های تعاملی، بازی یا پویا نمایی رایانه ای برای کودکـان  چکیده:

و نوجوانان است. مؤلف در کتاب پیش رو انواع دستورات برنامه نویسی، تنظیمات، داستان سازی و مقدمات ریاضی یـا حرکـت   

توضیح می دهد. پخش صدای حیوانات مزرعه، نحـوه بازگردانـدن پـروژه بـه حالـت اولیـه،        دادن اشیا با کمک این نرم افزار را

عبارت های ترسیمی و...از جمله مباحث کتاب است. در صفحات پایانی این اثر، یک پروژه عملی گام به گام و تکمیلـی بـه نـام    

 معرفی شده است. "پرواز گربه بر فراز آسمان "بازی 

 

 ص.272 .1396. هـای دانشـگاه   پـژوهش : تبریز.Linuxآموزشدستورهایسیستمعامل. اسدی، رضااسدی، ودود/ .108

 9786008703723 شابک: وزیری.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای/ یازدهم کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 نویسی رایانه، علم رایانه برنامه کلماتکلیدی:

هـای عامـل    افزارها هستند. لینوکس نیز از سیسـتم  افزارها و عملکرد سخت ای، رابط میان نرم های عامل رایانه سیستمچکیده:

انعطاف پذیر، رایگان و دارای کد باز است که روی هر کامپیوتری در کنار ویندوز قابل نصب است. مؤلف در این کتاب عالوه بـر  

، مفـاهیم   kedچنین کار با سیستم فایل، محیط  راهنمای خط فرمان لینوکس و همبیان مفاهیم پایه، در شش فصل به تبیین 

 کالسترها و نصب لینوکس اقدام کرده است.

 

 ILLUSTRATOR CCسازیهنریبیاادوبییایلوسیتریتورآموزشطراحیوتصویر. باوی، امید/ گودرز، سـعید .109

 9786009793136 شابک: وزیری. ص.326 .1396. دانشگاهی کیان /نارک: تهران.2018

هنرآموز مخاطب:

 نرم افزار، آموزش و یادگیری، راهنمای آموزشی کلماتکلیدی:

شود. کتاب پیش رو در چهارده فصل، همراه بـا   در طراحی تصویر برداری استفاده می Adobe Illustratorافزار  نرمچکیده:

ها، به کـارگیری و مـدیریت    افزار، ایجاد یک سند، کار با اشیا و ترسیمه آموزشی، مباحثی مانند آشنایی با محیط نرم DVDیک 

هـای   ها، کار با حروف و متن، کار با تصاویر و سـبک  رنگ، تنظیم خصوصیات زمینه، کار با نقاط و مسیرهای ب رداری، کار با الیه

 است. ها و نحوه خروجی اسناد را ارائه کرده ار با سمبلها، ک گرافیکی، اعمال و تنظیم افکت

 

 ص.208 .1395. مؤسسه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران    : تهرانآموزشفتوشاپبرایهمه.. مزرعه فراهانی، زینب.110

 9786001245657 شابک: وزیری.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، علم رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

هـای ایـن    تـرین بخـش   افزار فتوشاپ اقدام کرده است. از مهم فصل به آموزش نرم 8مؤلف در کتاب مصور حاضر و در چکیده:

پـروژه، ابزارهـا و   برنامه شناخت و نحوه استفاده از محتویات جعبه ابزار است. در فصل نهم که آخرین فصل این اثر است چنـد  

 شود. فرامین به صورت کاربردی به تمرین گذاشته می



17اردانششمارهکویاوحرفهیفندورهآموزشنامهکتاب  

اردانشکو  یا و حرفه یفن آموزش دوره یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص  

 

41 

 

آموزشکاربردیبرنامهنویسیموبایل)براسارسیستمعاملاندرویید(.. پور، حسـنی  قنبری، حمیدرضا/ احمدی.111

 9786001245602 شابک: وزیری. ص.146 .1395. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران: تهران

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ای، آموزش و یادگیری افزار رایانه نویسی رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

برای موفقیت در بازار کار اهمیت دارد. نویسنده در فصل اول مه نویسی پرکاربرد های برنا امروزه فراگیری یکی از زبانچکیده:

های اندروید  رو به مفاهیم اولیه در برنامه نویسی موبایل، معرفی سیستم عامل اندروید، اجزای تشکیل دهنده برنامه کتاب پیش

پردازد. موضوع فصل دوم کاربرد جاوا در برنامه نویسی اندروید است و در فصل آخر مفاهیم کاربردی برنامـه   و امنیت در آن می

 شوند. ینه، تعیین اندازه فونت و موقعیت متن آموزش داده مینویسی اندروید مانند تغییر رنگ پس زم

 

آمیوزشکیاربردیوردپیررطراحییآسیانانیواع. گـو، سـعید   مهدی/ حق قنبری، حمیدرضا/ ذوالفقاری، محمد.112

 شییابک: وزیــری. ص.268 .1395. مؤسســه فرهنگــی هنــری دیبــاگران تهــران : تهــرانای.هییایحرفییهسییایتوب

9786001244773 

هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، علم رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

هـا   های کاربردی و اجرایی وب سایت اندازی و مدیریت رابط وردپرس یکی از سیستم های مدیریت محتوا در زمینه راهچکیده:

ای مناسـب در راه   گونـاگون و آسـانی بـه کـارگیری، گزینـه     های نمایشی  هاست و با داشتن ابزارهای کاربردی، قالب و وب الگ

رو با آوردن تصاویری از مراحل کار با سیستم مدیریت محتوا، مقـدمات    شود. مؤلفان کتاب پیش اندازی وب سایت محسوب می

 اند. افزار را معرفی کرده اندازی و آشنایی با پیکر بندی و دیگر تنظیمات، این نرم راه

 

مؤسسه فرهنگی هنری دیبـاگران  : تهرانای.هایشغلی:آموزشتایپحرفهافزایشمهارت. دوست، سپیده افتخاری.113

 9786001245923 شابک: وزیری. ص.118 .1396. تهران

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه علم رایانه، نرم کلماتکلیدی:

آن کـه   حرفه ای شرایطی عملی همراه با تصویر ارائه شده است. کاربر بیچینی  در کتاب پیش رو برای آموزش حروفچکیده:

فصل این کتاب به شناخت صفحه کلید و یـادگیری   14های ذکر شده در  تواند با استفاده از تمرین با رایانه آشنا شده باشد، می

ها و آموزش عالئم انگلیسی و اعداد یا  تایپ سریع نائل شود. شناخت کلیدهای وسط، ردیف باال و پایین، عالئم موجود در ردیف

 های کتاب است. ها از تمرین نوشتن داستان

 

هیایشیغلی:تکنسیینعمیومیافزایشمهیارت. مهـدی  پور، نیوشا/ ذوالفقاری، محمد قنبری، حمیدرضا/ محمدی.114

 9786001246388 شابک: وزیری. ص.122 .1396. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران: تهرانهایکامپیوتری.شبکه

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ای، علم رایانه های رایانه نویسی رایانه، شبکه برنامه کلماتکلیدی:

های کامپیوتری از لحاظ وسعت جغرافیایی و ساختار خدماتی، تعاریفی دارند. به همین دلیـل مؤلفـان فنـاوری     شبکهچکیده:

اند. بدین ترتیب کـاربران   درسنامه در کتاب پیش رو پیش بینی کرده 17اطالعات برای آشنایی با حرفه تکنسین عمومی رایانه 

هـای عامـل و انـواع شـبکه از لحـاظ       اصول بررسی عملکرد و مفـاهیم سیسـتم  ها در این زمینه باید به شناسایی  عمومی شبکه

و بـه   Addressingهای ارائه شده به وسیله سرورها آشـنا گردنـد. توانـایی بررسـی عملکـرد       تنظیمات نرم افزاری یا سرویس

 است.ها و...از دیگر اطالعات این کتاب Firewallیا آشنایی با  XPها در ویندوز اشتراک گذاری پوشه
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هایمدیریتمحتوابادهندهسیستمهایشغلی:طراحوتوسعهافزایشمهارت. گو، سعید قنبری، حمیدرضا/ حق.115

Word press.9786001245985 شابک: وزیری. ص.152 .1396. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران: تهران 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، علم رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

اسـتفاده مـی    My sqlاست و از بانک اطالعاتی  PHPورد پرس نرم افزار قدرتمندی است که زبان برنامه نویسی آن چکیده:

فصل به آموزش نصب، راه اندازی و کار با بخش مدیریت پست مبادرت کـرده انـد.همچنین    10کند. مولفان در این کتاب طی 

به مدیریت چند رسانه ای، کار با قالب ها و نصب آن، کار با افزونه ها و آشنایی با مفاهیم چند افزونه ، تنظیمـات همگـانی، بـه    

 د پرداخته است.روز رسانی و دیگر موار

 

 SQLهایشغلی:مدیر)کاربر(بانکاطالعیاتیافزایشمهارت. ، آالله/ هاشمی، علی نیا قنبری، حمیدرضا/ هاشمی.116

SERVER.9786001246593 شابک: وزیری. ص.158 .1396. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران: تهران 

 هنرجو مخاطب:

 و کاردانش ای دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های شغلی ای، مهارت افزار رایانه ای، نرم های رایانه شبکه کلماتکلیدی:

شـود. کتـاب پـیش رو در سـیزده      مند گفته مـی  ها با ساختار نظام ای از داده بانک اطالعاتی یا پایگاه داده، به مجموعهچکیده:

، توانـایی   QUERYی اصـول انجـام محاسـبات در یـک     بندی به مباحثی مانند مفاهیم پایگـاه داده، شناسـای   فصل و یک جمع

جـوی یـک    و و پـرس  TABLE  ،SUB QUERIES  ،JOINطراحی یک فرم پیشرفته، توانایی کار با ماکرو، مجموعه عملگرهـا،  

 SQLهـا و جـدول دسـتورات     ، توانایی تغییـر داده  SQL SERVERجدول، توانایی محافظت از بانک اطالعاتی، توانایی شناخت

 دازد.پر می

 

 وزیـری.  ص.288 .1396. دانشـگاهی کیـان  : تهـران . غالمرضا صابری تبریزی .3نویسیباپایتونبرنامه. داونی، آلن بی.117

 9786003071728 شابک:

هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه های رایانه، نرم نویسی رایانه، زبان برنامه کلماتکلیدی:

منظور نشان دادن اعمال انجام شده به وسیله کامپیوتر طراحی   های صوری هستند که به زباننویسی  زبان های برنامهچکیده:

نویسـی اشـاره شـده اسـت. مقـادیر،       نویسی پایتون همراه با مفـاهیم کلـی برنامـه    اند. در این کتاب به مقدمات زبان برنامه شده

هـای   گـرا و تکنیـک   نویسـی شـی   چنـین برنامـه   هـا، هـم   داده ها و چگونگی کار با فایل و پایگـاه  دستورها، توابع، ساختمان داده

دهند. لوح فشرده همراه کتاب شامل ویدئوی آموزشی، مفسر این زبان، نحـوه نصـب و    زدایی مطالب کتاب را تشکیل می اشکال

 کدهای موجود در کتاب است.
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مؤسسـه فرهنگـی   : تهران.STORYLINE 2افزاراستوری ینتولیدمحتوایالکترونیکیبانرم. وداد تقوی، شبنم.118

 9786001246487 شابک: وزیری. ص.160 .1396. هنری دیباگران تهران

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ای افزار رایانه نرمنویسی رایانه، علم رایانه،  برنامه کلماتکلیدی:

های آموزشی الکترونیکی است. این برنامه به طراحان و کـاربران   ای ساده در ایجاد دوره برنامه Storyline2نرم افزار چکیده:

دهد، از جمله: توانایی طراحی آزمون های تعـاملی، اسـتفاده از کاراکترهـای     برای تولید محتواهای آموزشی امکانات خاصی می

های گوناگون و تغییرات گسترده محیط. کتاب پیش رو در نه فصل از نصـب   برای جذابیت برنامه، امکان ایجاد خروجیکارتونی 

 های مختلف آن رادر بر دارد. سازی تا اجرای نرم افزار و آشنایی با بخش و فعال

 

 وزیـری.  ص.544 .1396. دانشـگاهی کیـان  : تهـران .Adobe Photoshop CCخودآموزتصویری. محمودی، علی.119

 9786003071803 شابک:

هنرآموز مخاطب:

ای افزار رایانه علم رایانه، نرمکلماتکلیدی:

توان تصویر را احضار و جا به جا کرد یا  آید. در این نرم افزار می فتو شاپ از نرم افزارهای ویرایشگر تصویر به شمار میچکیده:

اساسی بر حسب شکل و رنگ داد. با دقت در کتاب مصور پیش رو مـی تـوان بـا کلیـدهای     با ابزارهای موجود، در آن تغییرات 

فصل و  13چنین این اثر در  میانبر، نصب برنامه، نوارهای منو، روش های ایجاد سند و ذخیره سازی خودکار فایل آشنا شد. هم

زارهای روتوش تصویر اشـاره دارد. هـر چنـد کـار     ها و اب یک ضمیمه به تغییر شکل و ترکیب تصاویر، ناوبری سند، مدیریت الیه

 اصلی فتو شاپ، تایپ متن نیست اما منویی با عنوان تایپ و برای پردازش متن دارد.

 

120.Paul ،McFedries .خودآموزتصویریmicrosoft office excel 2016. دانشگاهی  /نارک: تهران. منصوره کرمی

 9786009793129 شابک: وزیری. ص.332 .1396. کیان

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ای افزار رایانه علم رایانه، نرم کلماتکلیدی:

اکسل نرم افزاری از مجموعه نرم افزارهای آفیس است، که صفحات آن در قالب جدول ارائه می شود و با این قابلیـت  چکیده:

های آن را با مقادیر متن، اعداد، و یا هر دو پر، جا به جا یا کپی کرد. حذف و مرتب سازی داده ها نیز از امکانـات  توان خانه  می

فصل مخاطب را با قابلیت های این نرم افزار آشـنا   14این نرم افزار است. کتاب پیش رو که به طور مصور تدوین شده است در 

اسم برای یک محدوده، انتقال و قالب بندی سلول ها، هـم چنـین سـاخت فرمـول،     سازد. انتخاب یا حذف محدوده، تعریف  می

ها و قلم برای کتاب کارها، کـار بـا جـداول و تحلیـل داده هـا در       ها و ایجاد کتاب کارهای جدید، انتخاب افکت احضار کار برگه

 کتاب آموزش داده شده است.
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121.Barbara ،Boyd .خودآموزتصویریmicrosoft office PowerPoint 2016. تهران. حسن حسینی محمد سید :

 9786009793112 شابک: وزیری. ص.292 .1396. دانشگاهی کیان /نارک

هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، علم رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

تـوان   مجموعه نرم افزارهـای آفـیس مـی باشـد، کـه بـه وسـیله آن مـی        پاورپوینت نرم افزاری برای ارائه تصویری از چکیده:

فصل به طـور مصـور مفـاهیم پایـه، سـاخت و       16هایی متشکل از گرافیک، صوت و تصویر ساخت. در کتاب پیش رو در  پروژه

د بـرش تصـویر یـا ارتقـای     استفاده از الگوها و تم های این نرم افزار تبیین شده است. کار با تصاویر و اشیا ، افزودن رسانه مانن

اسالیدها به وسیله تصاویر متحرک و نهـایی کـردن ارائـه و بـه اشـتراک گـذاری آن از دیگـر مسـائل مطـرح شـده در کتـاب            

سازی تنظیمات، ذخیره کردن و محتـوای نـوار اصـلی از دیگـر مسـائل       است.همچنین تغییر تنظیمات مانند ویرایش و شخصی

 باشد.  مطرح شده در کتاب می

 

122.Elaine Marmel .خودآموزتصویریmicrosoft office word 2016.   نـارک : تهـران . امیر فروزنـده دهکـردی/ 

 9786009793105 شابک: وزیری. ص.340 .1396. دانشگاهی کیان

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ای، فناوری اطالعات و ارتباطات افزار رایانه نرمعلم رایانه،  کلماتکلیدی:

خود آموز تصویری نرم افزار ورد، مخاطب را با این سیستم آشنا کرده و نحوه استفاده از آن را در رایانه یا تبلت بیـان  چکیده:

ره نشده، کار کـردن  فصل ابتدای کتاب پیش رو به وارد کردن متن، تغییر دادن رنگ تم، باز کردن مجدد سند ذخی 4می کند. 

با اسناد حفاظت شده، درج متن و کار با معادالت و جست و جوی متن می پردازد. تغییر فونت، کپی کردن قالب بنـدی مـتن،   

تو رفتگی پاراگراف ها و تنظیم حاشیه ها یا چاپ سند از دیگر بخش های آموزشی کتاب تا فصل هشتم است. از فصل نهـم تـا   

ارها، کار با قطعه تصاویر، سفارشی سازی ورد، کار کردن با ابزارهای نامه نگاری انبـوه و سـپس ایمیـل    کار با جداول و نمود 13

کردن و به اشتراک گذاردن سند از ورد و برنامه های آنالین بیان می شود. نویسنده اثر، نکات تکمیلی برنامه برای زبان فارسی 

 است. و پایانی آورده 14از جمله فارسی نویسی را در فصل 

 

مؤسسـه  : تهـران .ADOBE ILLUSTRATORافیزارطراحیاینفوگرافونقشوالگوبهکمکنرم. حیدری، علـی .123

 9786001246272 شابک: وزیری. ص.336 .1396. فرهنگی هنری دیباگران تهران

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ای افزار رایانه رایانه، نرمعلم  کلماتکلیدی:

می پردازد.این نرم افـزار محـیط طراحـی بـرداری      "ADOBE ILLUSTRATOR"کتاب پیش رو به معرفی نرم افزار چکیده:

هـای گرافیکـی بـه تصـویر در آورد.      هـا و نوشـته   ، افکـت  هـا  ها، رنگ توان ایده و دیدگاه خود را با شکل است و به وسیله آن می

های این نرم افزار از جمله اینفوگرافیک، طراحی لوگو و نمودارها و نقش و الگوهای بسیاری را در قالـب   قابلیتنویسنده کتاب، 

 دهد. های مصور توضیح می پروژه
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افیزارکتابجامع:کتابجامعدهمهنرستانشبکهونیرم. قمری، آزاده/ میری لواسانی، مصطفی/ رحیمی، رسول.124

 9786000011468 شابک: رحلی. ص.164 .1396. انتشارات کانون فرهنگی آموزششرکت : تهرانرایانه.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ای، علم رایانه های رایانه های رایانه، شبکه زبان کلماتکلیدی:

های درسی بر پایه آمـوزش تعـاملی و    الزم است کتابدر شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش هنرستان های فنی نیز چکیده:

دو سویه طراحی شوند. به همین دلیل کتاب کمک درسی حاضر نیز تمرین های متنوعی از سطح دانشی تا مهارت و نگرش را 

ثر پیش رو دارای در ارتباط با توسعه فناوری و تاریخچه رایانه، مبانی و الگوریتم تا حل مسأله و جامعه اطالعاتی دارد. در واقع ا

 "درسـنامه   "شود.  یک آشنایی کلی با مباحث کتاب ارائه می "درخت دانش  "فهرستی بر اساس پنج مضمون است. در بخش 

 "ترین موضوعات را بـه صـورت پـر رنـگ آورده اسـت.       در ابتدای هر فصل حاوی خالصه نکات مهم برای یادگیری است و مهم

هـای کوتـاه یـا     ای، جای خـالی، صـحیح / غلـط و پاسـخ     ت که دارای سؤاالت چهار گزینهفصل دیگری از کتاب اس "ها  تمرین

های کلیدی یـا تشـریحی مطالـب مربوطـه از جملـه کـاربری        در پایان هر فصل نیز شامل پاسخ "پاسخ نامه  "تشریحی است. 

 باشد. ای و...می رایانه، طراحی گرافیکی، تولید چند رسانه

 

 شابک: وزیری. ص.592 .1396. دانشگاهی کیان: تهران.Autodesk3ds Max 2018مرجعکامل. محمودی، علی.125

9786003071834 

هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، علم رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

ای در زمینه طراحی سه بعدی و انیمیشن سازی است. این برنامه امکان این  از برنامه های گرافیک رایانه 3DS MAXچکیده:

را دارد که کاربر، طرح ها، اجسام، شخصیت های سه بعدی و انیمیشن های با کیفیت را در زمانی کوتاه به وجود آورد. با دقـت  

های این برنامه و نحوه نصب آن همـراه   ها و قابلیت توان با تمرین ، میدر کتاب پیش رو که به شیوه ای مصور تدوین شده است

فصـل مخاطـب را بـا ایجـاد و ویـرایش       12با پیکر بندی مسیرها و شناخت اجزای تشکیل دهنده محیط آشنا شد. این اثر در 

یا حرکت آشنا مـی سـازد.   ای از جمله به کار بردن منوها و تغییر شکل و جهت دهی موضوعاتی نظیر چرخش  های پایه موضوع

گر و انواع دستورها، کار با موضـوع هـای دو بعـدی و مـدل هـای مرکـب نیـز از         ها، کار با توابع اصالح نسخه برداری از موضوع

 امکانات دیگر این برنامه است.

 

126.Walkenbach ،John .مرجعکاملExcel2016.   وزیـری.  ص.704 .1396. دانشـگاهی کیـان  : تهـران . جـواد قنبـر 

 9786003071780 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای/ دهم کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، علم رایانه، نرم برنامه کلماتکلیدی:

چند بعدی بودن است که های آن  اکسل یکی از پر کار بردترین برنامه های صفحه گسترده است. یکی دیگر از ویژگیچکیده:

 2016هـای جدیـد اکسـل     شود، ویژگی دهد. آن چه در کتاب پیش رو بررسی می در عین حال محاسبه عددی را نیز انجام می

هـای کـاربرگ، عملیـات     فصل به کاربردهای اکسل، ویرایش داده 29است. این اثر به شکلی مصور و در  2013نسبت به اکسل 

هـا و توابـع و    ها، ساخت الگوها، کار با فرمول ها، فایل چنین اشاره به جدول کند. هم ها اشاره می ولاصلی مربوط به کاربرگ و سل

ها با قالب بندی شرطی، استفاده از تصـاویر،   های دیگر کتاب نمایش داده های کتاب است. در فصل ساخت نمودار از دیگر درس

 تباط با کلیدهای میان بر مطرح شده است.هایی در ار ها و ضمیمه ها، تحلیل داده محافظت از داده
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 وزیـری.  ص.928 .1396. دانشـگاهی کیـان  : تهـران . الناز قاسمی، ایمـان سـلیمانی   .Javaمرجعکامل. شیلد، هربرت.127

 9786003070646 شابک:

هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه های رایانه، نرم نویسی رایانه، زبان برنامه کلماتکلیدی:

هـای هوشـمند اسـت. بـه همـین       های برنامه نویسی و دارای کاربرد در برنامه نویسی اندروید برای تلفـن  جاوا از زبانچکیده:

های کلیدی و اصول برنامه نویسی  منظور در کتاب حاضر که راهنمای جامع زبان برنامه نویسی جاوا ست دستورات نحوی، واژه

فصل معرفی شده است. زبان جاوا، توسعه نرم افزاری با استفاده از جـاوا،   32برنامه در  جاوا برای توسعه، اشکال زدایی و اجرای

های چند فصل این کتاب است. با مطالعه کتـاب   و متغیرها، عملگرها، عبارات کنترلی و برنامه ریزی چند نخی عنوان  انواع داده

هـای منطقـی و سـایر     شبکه و کار با پنجره ها و عبارت می توان با دیگر فصل های آن مانند حاشیه نویسی، ورودی و خروجی،

 نیز مطرح شده است. A p Iچنین کتابخانه  پکیج ها آشنا شد. در این اثر هم

 

 رقعـی.  ص.160 .1395. دانشـگاهی کیـان  : تهـران .Windows 10مرجعکوچککالرآموزشیی. محمودی، علی.128

 9786006021850 شابک:

هنرآموزدانشجومعلمان/  مخاطب:

 ای افزار رایانه های رایانه، علم رایانه، نرم زبان کلماتکلیدی:

با تغییرات در نوع قبلی، کنتـرل بیشـتری بـر     10های عامل، ویندوز است. در این میان ویندوز  از فراگیرترین سیستمچکیده:

کاربران ابزارهـای لمسـی فرامـوش شـوند. در     سیستم دارد. توجه بیشتر به محیط میز کار و کاربران سنتی آن باعث نشده که 

تر بین ماوس و صفحه کلید را هماهنگ کند. ایـن   تواند راحت اشاره دارد، کاربر می 10های ویندوز  کتاب پیش رو که به ویژگی

م چنـین  دهد. ه های مربوط، نصب ویندوز، آماده سازی و آشنایی با منوها را آموزش می اثر در سه فصل و همراه تصاویر پنجره

 تواند با کلیدهای میانبر نیز آشنایی یابد. در پایان کتاب، مخاطب می

 

129.Tollefson/ Margot .مرجعکوچککالربرنامهنویسیR. ص.260 .1395. دانشگاهی کیان: تهران. جواد قنبر 

 9786003071308 شابک: رقعی.

دانشجومعلمان مخاطب:

 ای افزار رایانه علم رایانه، نرمنویسی رایانه،  برنامه کلماتکلیدی:

در اصل با اشیا سر و کار دارد. این اشیا ممکن است بردار، ماتریس، تـابع، نتیجـه حاصـل از     Rنرم افزار برنامه نویسی چکیده:

قابلیـت دانلـود از    Rهسـتند.   Rهای نرم افزاری  یک تابع یا حتی ترکیبی از چند نوع تابع باشند. اشیای گفته شده همراه بسته

را در یک پوشه راه اندازی کـرد، بایـد آن را اجـرا نمـود. پـس از آن، در نـوار        Rرا دارد. برای این که بتوان  CRANوب سایت 

فصـل و   17کلیک کنید. کتـاب حاضـر در    CHANG DIRو سپس روی گزینه...  FILEمنویی که باالی صفحه قرار دارد، روی 

را و یا قـاب داده   RAWو  complex، عملگرهای تخصصی، حاالت و کالس های اشیا مانند Rلیه در صفحاتی مصور، مبانی او

هـای   و تاریخ را تبیین می کند. توابع، ورود و خروج داده ها، کنترل جریان، توابع مثلثاتی یا استفاده از ترفندها از دیگـر بخـش  

 این اثر است.
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 وزیـری.  ص.256 .1395. مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان   : تهرانهایآنالین.مهارت. ایران ICDLگروه مؤلفان بنیاد .130

 9789640812754 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 اینترنت، راهنمای آموزشی، فناوری اطالعات و ارتباطات کلماتکلیدی:

هـای اسـتاندارد بنیـاد     ها اینترنت است. کتاب حاضر بر اساس سرفصـل  شامل هفت مهارت بوده که یکی از آن ICDLچکیده:

، در شانزده فصل به مباحثی مانند شروع کار با اینترنت، جسـتجوی در وب، اسـتفاده از مرورگرهـای وب، نحـوه     ICDLجهانی 

هـا، ارتباطـات    چنـین تنظیمـات و امنیـت در مرورگـر     حات، همتعامل با صفحات وب از دانلود فایل، چاپ و کپی تا ترجمه صف

سـازی و چـاپ پیـام و ایجـاد مخاطـب و تقـویم در        ، ذخیـره Outlookآنالین، نحوه ارسال و دریافـت پیـام توسـط ایمیـل و     

Outlook پردازد. می 

شعر

 

 شییابک: رقعــی. ص.80 .1395. هنــر رســانه اردیبهشــت: تهــرانامییروزمراتییوبییردار.. لــو، صــدیقه اســماعیل.131

9786007973103 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، نوجوانان کلماتکلیدی:

هایی هـم   ای از اشعار نو است که زبان ساده و روانی دارد. موضوع اغلب شعرها عشق است؛ اما شعر این کتاب مجموعهچکیده:

تواننـد پـرواز کننـد. او     خورد که می اند. شاعر به حال پرندگان افسوس می درباره فقر، کودکان گرسنه، صلح و مادر سروده شده

من »در جای دیگری آمده است: « شود در زمستان. بافت برایم، هنوز، گرمم می ها قصه می مادرم سال»گوید:  درباره مادرش می

 .«شوند در من...  های فراوانی زاده می بردار، قصهشدنی نیستم، امروزم را تو  تمام

 

شرکت تعاونی خدمات فرهنگی نواندیشان محراب : تهراناوزونآرزو ر:اشعارترکی.. زاده خسروشاهی، محمود قاضی.132

 9786009256907 شابک: رقعی. ص.124 .1396. علم

 هنرجو مخاطب:

 کاردانشای و  دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، اقوام و عشایر کلماتکلیدی:

های مثنوی و غزل  زاده خسروشاهی، است. این اشعار در قالب هایی به زبان آذری، از محمود قاضی کتاب شامل سرودهچکیده:

ـ   و با عناوینی مانند نصیحت، ارباب و رعیت، هدف، والیت و قصاص سروده شده است. او از آرایـه  ی گونـاگون لفظـی و   هـای ادب

 معنوی استفاده کرده است.
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. نشـر  بـه : تهـران نامهواشعارمحرم)جلیداول(.برآستانارادت:مصیبت. اداره امور فرهنگی آستان قدس رضـوی .133

 9789640225394 شابک: پالتویی. ص.220 .1395

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، امامان کلماتکلیدی:

ها و باورهای جامعه بوده است. اعتقادات مردم زمان متفاوت را در سیمای شعر آن زمان  از دیرباز، شعر، آیینه اندیشه»چکیده:

بـن   مسـلم » نام دارد که بـه نثـر اسـت و توضـیحاتی دربـاره     « نامه مصیبت»بخش اول کتاب « توان مشاهده کرد. به روشنی می

هـای بعـدی، سرگذشـت     دهـد. بخـش   و... مـی « ح ر»از مدینه و ورود ایشان به کربال، زندگی « امام حسین )ع(»، خروج «عقیل

 افرادی که در بخش اول توضیح داده شده، به نظم کشیده است.

 

. نشـر  بـه : تهـران )جلیددوم(.نامهواشعارمحرمبرآستانارادت:مصیبت. اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.134

 9789640225400 شابک: پالتویی. ص.192 .1395

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، امامان کلماتکلیدی:

ثبت شده است و این امر نشـان  ای به مراتب بیشتر از هر جریان دیگری در شعر آن روزگار  آیین و مکتب هر جامعه»چکیده:

و « تاسـوعا »مجموعه اشعار این کتاب درباره روزهـای  « از اهمیت موضوع و تأثیرگذار بودن آیین و مکتب، در دل جوامع است.

، سروده شده است. قالب شعرها «اکبر حضرت علی»و « اصغر حضرت علی»و همچنین درباره پسران امام حسین )ع(، « عاشورا»

 قصیده است. مثنوی، غزل و

 

. نشـر  بـه : تهـران نامهواشعارمحرم)جلدسیوم(.برآستانارادت:مصیبت. اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.135

 9789640225417 شابک: پالتویی. ص.140 .1395

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 مذهبی، اعتقادات مذهبی، امامانانواع ادبی، شعر  کلماتکلیدی:

آورده شـده  « هـا  نوحه»مجموعه اشعار کتاب درباره حضرت زینب )ع( سروده شده است. در پایان کتاب بخشی به نام چکیده:

و... اسـت. شـعرها در قالـب    « حضـرت ح ـر  »، «حضرت رقیه»، «حضرت مسلم»های  و نوحه« عصر عاشورا»که اشعار آن درباره 

دلـش دریـای صـدها    » غزل است. در بخشی از اشعاری که درباره حضرت زینب سـروده شـده اسـت، آمـده:      مثنوی، قصیده و

کهکشان صبر، غمش طوفان صدها آسمان ابر ــ دو چشم از گریه همچون ابر خسته، ز دست صـبرِ زینـب، صـبر خسـته ــــ      

 «صدایش رنگ و بویی آشنا داشت، طنین موج آیات خدا داشت
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 9786007973202 شابک: رقعی. ص.104 .1396. هنر رسانه اردیبهشت: تهرانترازمجنون.بیدل. رحیمزریان، .136

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفهدهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، نوجوانان کلماتکلیدی:

در میـان ایـن اشـعار، شـعرهایی دربـاره کـربال،        اند. اشعاری است که در قالب غزل سروده شده  کتاب حاضر مجموعهچکیده:

حضرت فاطمه)س(، حضرت زینب )س(، امام رضا )ع( امام زمان )عج( و امام خمینی آورده شده است. همچنین شـاعر دربـاره   

آمـده  « گلوی تشنه»نیز اشعاری گفته است. در شعر « تندگویان»، سوگ پدرش و شهید «مشفق کاشانی»، «لنگرود»شهرش، 

 .«ام، نینوا در نینوا...  ها گم کرده شاخه گل در این ویرانه ام، شاخه من دلم را در میان کربال گم کرده»است: 

 

 9786008761228 شابک: رقعی. ص.66 .1396. لوپه تو: تهرانهایشعرمن.پرنده. نژاد، افسانه شعبان.137

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر کلماتکلیدی:

، «بـه خـاطر تـو   »شعر است. مضمون تمامی شـعرها پرنـده و پـرواز و آسـمان اسـت.       31مجموعه شعر حاضر شامل چکیده:

اش را بـا   ر تنهـایی شـاع « تنهایی»نام بعضی از این اشعار است. در شعر « رد پا» و « التماس»، «تنهایی»، «یک سار»، «خیال»

هـا   از جای پـای گنجشـک  « رد پا» کالغی که لب پرچین نشسته است، شریک شده، کالغی که به اندازه او غمگین است. شعر 

مانـد. شـایان ذکـر اسـت کـه       درباره ساری است که از کوچ جا مـی « یک سار»گوید که روی برف به جا مانده است و شعر  می

 اشعار رونق بخشیده است. های کتاب به حال و هوای نقاشی

 

 رقعـی.  ص.42 .1396. کانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان    : تهرانهایمهمهتوست.چشم. کیوانی، اشکان پور.138

 9786000104511 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 نوجوانانانواع ادبی، شعر، ادبیات  کلماتکلیدی:

، «مـداد مـن  »، «هـا  سـکه »این کتاب حاوی هفده شعر کوتاه است. نام بعضی از ایـن شـعرها بـه ایـن ترتیـب اسـت:       چکیده:

هایی تشبیه کـرده اسـت کـه سروصـدای      پول خُرد را به آدم« ها سکه»شاعر در شعر «. یاد»، «عید»، «سفره ناهار»، «خانواده»

شـود کـه    از پدربزرگی یاد می« یاد»ها همیشه ساکتند. در شعر  هستند؛ ولی اسکناسزیادی دارند و مرتب در حال حرف زدن 

 دارد. خودش دیگر وجود ندارد؛ ولی عینکش همچنان روی میز است و خاطره او را زنده نگه می

 

 شیابک: جیبـی.  ص.100 .1395. نشـر  بـه : تهـران درپیشگاهشم چهیارم:چهیلگیوهرنیاب.. باقرزاده، علی.139

9789640225059 

 هنرآموز/ هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان، احادیث کلماتکلیدی:

مجموعه اشعار این کتاب، متن و ترجمه چهل حدیث از امام رضا )ع( است که به نظـم درآمـده اسـت. ایـن احادیـث      چکیده:

زشتی، سکوت، کمک به دیگران، توکل به خدا، صله رحم و... است. شایان ذکر است که ایـن احادیـث    درباره بخشش، دوری از

اند که در پایان کتـاب   گزینش شده« عیون اخبار الرضا )ع(»و « العقول تحف»، «االنوار بحار»، «اصول کافی»هایی مانند  از کتاب

 ها اشاره شده است. ن به آ
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 شیابک: جیبـی.  ص.72 .1395. نشـر  بـه : تهـران درپیشگاهشیم دوم:سیپیدههشیتم.. مسـعود  طاهریان، امیر.140

9789640225073 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبی کلماتکلیدی:

است. شعرها در قالـب غـزل و شـعر نـو هسـتند و دربـاره حـرم،        شعر این کتاب درباره امام رضا )ع( سروده شده  20چکیده:

توان به پنجره فوالد، سـپیده هشـتم،    زیارت، غریبی امام در خراسان و شفاعت ایشان از گناهکاران است. از جمله این اشعار می

آمـده اسـت:   « پـور  امـین قیصـر  »هـای خراسـان از    های خراسـان اشـاره کـرد. در شـعر کوچـه      کبوترانه، خوشه پروین و کوچه

هـای   شناسند ــ پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی ــــ ریـگ   های پریشان تو را می شناسند، موج های خروشان تو را می چشمه»

 «شناسند...  بیابان تو را می

 

 شابک: جیبی. ص.68 .1395. نشر به: تهراندرپیشگاهشم سوم:سفرسبز:ترکیببندرضوی.. شنوائی، حسین.141

9789640225066 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبی کلماتکلیدی:

بندها کهن است کـه   بندهایی است که درباره امام رضا )ع( سروده شده است. قالب این ترکیب این کتاب شامل ترکیبچکیده:

هایی مانند روانی زبـان و   کمتر کاربرد دارد؛ اما در مقایسه با دیگر اشعار رضوی، از بعضی جهات امروزی هستند و ویژگیامروزه 

ها پرداخته، هجرت ناخواسته امام بـه خراسـان    دور بودن از تشدید و تنافر در کالم را دارند. از جمله موضوعاتی که شاعر به آن

 بند، به فرازی از تاریخ و رویدادها و معجزات آن حضرت اشاره کند.است. همچنین سعی کرده تا در هر 

 

 جیبـی.  ص.136 .1395. نشـر  بـه : تهـران ایرویگلدسیته.درپیشگاهشم یکم:پروانیه. رضا سرساالری، محمد.142

 9789640225042 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبی کلیدی:کلمات

انـد و دربـاره عشـق بـه      شعر درباره امام رضا )ع( است. این اشعار در قالب غزل و مثنوی سروده شده 20کتاب شامل چکیده:

روح اسـتجابت، تـا   توان به شـعر   امام، خصوصیات اخالقی ایشان، زیارت، استجابت دعا در حرم و... است. از جمله این اشعار می

در بین محبـانش  »آمده است: « علی گردویی»ها و غزلی از حضور اشاره کرد. در شعر تب جنون از  آخرین نفس، سلطان خوبی

 «اگر گم هستم، پیدا شده امام هشتم هستم ـــ حاجت ندهد اگر مرا حرفی نیست، تنها نگران حرف مردم هستم... 

 

 9789649724812 شابک: وزیری. ص.210 .1395. مرسل: کاشانفجر.دیوان. سعیدی طاهری، مهدی.143

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، انقالب اسالمی کلماتکلیدی:

رهبـری و  این کتاب مجموعه اشعاری اسـت کـه دربـاره انقـالب اسـالمی، دفـاع مقـدس، امـام راحـل، مقـام معظـم            چکیده:

پیـام  »، «پایـان هجـران  »، «مقـام امـام  »های انقالبی و ملی سروده شده است. نام برخی از این اشعار از این قرار است:  مناسبت

اند. در شـعر   شعرها در قالب قصیده و مثنوی سروده شده«. سالم بر صفای معلم»و « تجلیل از بسیج»، «نفس اماره»، «پیروزی

 .«آمدی، آواره وطن سوی ایران خوش آمدی...  ای یوسف عزیز به کنعان خوش» آمده است: « پایان هجران»
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 شییابک: رقعــی. ص.96 .1395. مرســل: کاشــانبنییدعاشییورایی.روضییهعشییاق:ترکیییب. شــریفی، محمــود.144

9789649724881 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ادبی، امامان، شعر مذهبیانواع  کلماتکلیدی:

اند. شاعر کوشیده است تا از زبانی  بند سروده شده ای از اشعار عاشورایی است که به شیوه ترکیب کتاب حاضر مجموعهچکیده:

کنـد. در انتهـای    نام دارد که از منزل اول تا بیستم ادامـه پیـدا مـی   « منزل»هایی تازه استفاده کند. هر قطعه شعر  نو و ترکیب

ب، بخشی با عنوان توضیحات و اشارات آورده شده است که درباره هر شعر توضیحاتی، ازجمله معنای کلمات، تشـبیهات و  کتا

 کند. کنایات را ارائه می

 

 9786008545071 شابک: وزیری. ص.24 .1395. صحرایی سبز: قمترینشعر.زخمی. روستایی، موسی.145

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، نوجوانان کلماتکلیدی:

ها اشاره کـرد:   توان به این شخصیت های قیام عاشوراست که از آن جمله می اشعار این کتاب درباره ده تن از شخصیتچکیده:

هـای دنیادوسـت،    اعتماد نکردن به آدم«. سجاد)ع(امام »و « حضرت عباس»، «اکبر علی»، «حضرت زینب»، «امام حسین )ع(»

فداکاری، آزادگی، صبر و استقامت، توکل به خدا، تسلیم نشدن در برابر ظلم و گذشتن از آرزوهای جوانی در راه حـق، موضـوع   

 این اشعار است. تصاویر کتاب نیز مصائب قیام عاشورا را به تصویر کشیده است.

 

 9786007973110 شابک: رقعی. ص.168 .1395. هنر رسانه اردیبهشت: تهرانروشندنیا.سمت. اسماعیلی، رضا.146

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، نوجوانان کلماتکلیدی:

است و هـر مکـث   « مکث»ها  بخشکتاب حاضر مجموعه اشعاری است که شامل چهار بخش است. نام هر یک از این چکیده:

. و...« هـا  کـودکی بادبـادک  » است و نام شعر مکـث دوم،  « زمین با دوستت دارم زبان باز کرد»شعری دارد. نام شعر مکث اول، 

پشت این آسـمان گمشـده، بادبـادکی دنبـال     »نویسند:  نگران کودکانی است که غریبانه، فراموشی خیابان را مشق می شاعر دل

اسـت و نگـران   « درد مشـترک »های  گردد که مشق هر شبش، بابا نان ندارد است! او شاعر سرزمین ک پیری میهای کود دست

 .«ای باالی سرش نیست و...  دست نوازش هیک خانه»های مضطرب قرن:  در چهارراه« کودکان طالق»

 

 9789640220696 شابک: رقعی. ص.32 .1395. نشر به: تهرانهایفیروزه.قلمدان. مهرابی، عالیه.147

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان کلماتکلیدی:

شعر مذهبی درباره زندگی امام رضا )ع( است. شعرها در قالب غزل سـروده شـده اسـت و اغلـب      25این کتاب شامل چکیده:

اصلی اشعار بیان عواطف و احساسات و ذکر زیبایی و کمال معشوق اسـت. برخـی از اشـعار بـه     بیت دارد. موضوع  14تا  5بین 

مشتاق دشت گندمم، آری کبوترم ــ باالتر » آمده است: « بذر اشک»پیشگاه حضرت معصومه )س( تقدیم شده است. در شعر 

 «صیاد دیگرم...  کشند، از من که بچه آهوی پرم، صیادها ز صید دلم دست می از خیال تو اما نمی



17اردانششمارهکویاوحرفهیفندورهآموزشنامهکتاب  

اردانشکو  یا و حرفه یفن آموزش دوره یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص  

 

52 

 

 رقعـی.  ص.36 .1396. کـانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان     : تهرانکاشحرفیبزنی.. رحماندوست، مصطفی.148

 9786000105631 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

و « گـرگ و مـیش  » ، «دلـم همـراه توسـت   »، «دغدغه»، «غول دلخوری»ای از سیزده شعر است.  این کتاب مجموعهچکیده:

درباره فردی است که برای صـید مـاهی بـه دریـا     « دلم همراه توست» ، نام برخی از این اشعار است. شعر «کاش حرفی بزنی»

، شاعر معتقد است که کدورت بین دو نفر فقـط بـا   «کاش حرفی بزنی»رفته است و دل شاعر همراه اوست تا بازگردد. در شعر 

شـود؛   حال می کند که گرچه شاعر از دیدنش خوش بازگشت دوستی را روایت می« گرگ و میش»شود و شعر  وگو رفع می گفت

 کند. اما خاطرات تلخی را نیز برای او زنده می

 

 9789643378691 شابک: رقعی. ص.212 .1395. کتاب نیستان: تهرانکجاییکهیادتبخیر.. عرب امیری، نسیم.149

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، طنز کلماتکلیدی:

مدرن، از کند. در شعر تعارفات جدید در دنیای  کتاب حاضر دربردارنده اشعار طنزی است که از دنیای امروز انتقاد میچکیده:

کند. همچنین کودکان امـروز و دیـروز را بـا هـم مقایسـه       شود، انتقاد می جایی که برای ورود یا خروج از مکانی می تعارفات بی

 کند و... . ها را گوشزد می کرده و تأثیر مخرب رسانه

 

کانون پرورش فکری کودکـان  : تهرانکمیانسانموبسیارگنجشک:مجموعهدوبیتینوجوان.. حبیب  نظاری، سید.150

 9786000104481 شابک: رقعی. ص.28 .1396. و نوجوانان

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، نوجوانان کلماتکلیدی:

شده است. این شـعرها دربـاره بـاران،    هایی است که برای نوجوانان دوازده سال به باال سروده  این کتاب حاوی دوبیتیچکیده:

هـایی کـه کنـار     میرنـد. گنجشـک   هایی که بدون دام، در سکوت، در باران و در برف مـی  هاست. گنجشک برف، سفر و گنجشک

دهند! شاعر خود را به گنجشک تنهایی تشبیه کـرده، گنجشـکی کـه قفـس او را از      نشینند و به فواره پریدن یاد می حوض می

 شایان ذکر است که تصاویر کتاب در ارتباط مستقیم با مفهوم شعرهاست.. ه است و...آسمان دور کرد

 

 9786007973097 شابک: رقعی. ص.106 .1395. هنر رسانه اردیبهشت: تهرانهاوسحر.گیسوانه. امامی، صابر.151

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، نوجوانان کلماتکلیدی:

، «کسـی  های بـی  در جاده»ای از اشعار است که در قالب غزل، دوبیتی و شعر نو سروده شده است.  این کتاب مجموعهچکیده:

، نام برخی از این اشعار است. مضمون اغلب شـعرها  «تمنای پرواز»و « فنجان قهوه»، «برف پاییزی»، «سرگردان»، «قراری بی»

شیهه سرکش اسب و هزاران گنجشک، در هیاهوی به هم ریخته از »آمده است: « تمنای پرواز»لطیف است. در شعر عاشقانه و 

 «بوسند و...  شور و سرور، صبح را می



17اردانششمارهکویاوحرفهیفندورهآموزشنامهکتاب  

اردانشکو  یا و حرفه یفن آموزش دوره یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص  

 

53 

 

 9789649724713 شابک: خشتی کوچک. ص.84 .1395. مرسل: کاشانماهیسیاه.. پارسا، مریم.152

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان کلماتکلیدی:

ای از اشعار کوتاه است که در ابعاد پـانزده در پـانزده بـه چـاپ رسـیده و بـه دو زبـان فارسـی ـــ           این کتاب مجموعهچکیده:

خـود را آنقـدر     های زیادی برای گفتن دارد و گذشته کند که حرف انگلیسی ارائه شده است. شاعر پاییز را به انسانی تشبیه می

اگـر بـاز هـم ورق کـم بیـاورم، زیـر شـعرهایم نـام تـو را          »خوانیم:  شود. در بخشی از کتاب می داند که در لیوانی جا می کم می

 «های دنیا. هایم خالیست از تمام آرایه خواهد و دست دلم شعر می»و « آورم. می

 

 وزیـری.  ص.390 .1396. آرایـان : تهـران هیایبهلیول.هایطنزوپند:حکایتمجموعهحکایت. زاده، فریبـا  قاسم.153

 9786007133873 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 طنز، حکایت، ادبیات کهن، پند و اندرز کلماتکلیدی:

بعضی از سـخنان را بـه آسـانی بـه زبـان آورد، بـه همـین دلیـل از زبـان طنـز و           توان  در برخی از مقاطع زمانی نمیچکیده:

ای از آن در کتاب حاضر  شود که گزیده های بهلول نیز دیده می شود. این زبان، زبانی است که در حکایت گویی استفاده می لفافه

موعـه تقویـت قـدرت بیـان کودکـان و      شـود. هـدف ایـن مج    ارائه شده است. در این حکایات از فضای جامعه به تندی نقد می

 نوجوانان و نیز استفاده بهینه از قوه عقل و تدبیر است.

 

 شیابک: رقعـی.  ص.36 .1396. عمـو علـوی  : قـم دار.مجموعیهشیعرنوجیوان:شیعرهایوصیله. رهنمـا، سـارا  .154

9786007069561 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان کلماتکلیدی:

و « هـای آبـی   خنـده »، «تولـد »، «ماه قبیلـه »، «کبوترانه»این کتاب شامل شانزده قطعه شعر در قالب چهارپاره است. چکیده:

کـر در آن،  ، نام برخی از این اشعار است. طبیعت، روابط اجتماعی، توکل به خدا، مهربـانی کـردن، دیـدن حقیقـت و تف    «بهانه»

در قیـام عاشـورا، از   « عباس )ع(»های حضرت  ترسیم آرزوها و ایمان داشتن برای رسیدن به آن، حفظ محیط زیست و رشادت

 مضامین این اشعار هستند.

 

 9789649724928 شابک: رقعی. ص.72 .1396. مرسل: کاشانمجموعهشعر:رؤیایمهشید.. تجلیان، مهشید.155

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان کلماتکلیدی:

انـد.   این کتاب پنجمین مجموعه شعرِ شاعر بوده و حاوی بیست و نُه قطعه شعر است که در قالب قصیده سروده شدهچکیده:

، «اشتباه»نام برخی از این اشعار است. شاعر در شعر « رویای مهشید»و « سکوت»، «اشتباه»، «اهریمن»، «فریفته»، «تجاهل»

کنـد. در شـعر    ، غمش را با سکوتش پنهان می«سکوت»کند و در شعر  خود را برای انتخاب اشتباهی که کرده است، مالمت می

ین آسمان کوتاه و تنـگ، کـه بـا    ات را نوازش کنند ـــ نه ا های دور، پِر خسته برو تا مگر آسمان» آمده است: « رویای مهشید»

 «سنگِ نیرنگ سازش کنند.
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 9789649724744 شابک: رقعی. ص.120 .1395. مرسل: کاشانمدیریتعشق.. جاویدخواه، طاها.156

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان کلماتکلیدی:

، «دریـا »، «همسـفر »این مجموعه شعر، حاوی پنجاه و پنج قطعه شعر بوده که در قالب قصیده سـروده شـده اسـت.    چکیده:

، از «فـرود اضـطراری  »نام بعضـی از ایـن اشـعار اسـت. شـاعر در شـعر       « مدیریت عشق»و « گل»، «قفس»، «فرود اضطراری»

« مـدیریت عشـق  »داند. در شعر  ها می ه داشتن حرمت، صلح را نگ«دریا»گوید و در شعر  شکست تلخ و صدها دردش سخن می

 «های کسی پهن مکن، که بلد نیست نشستن سر این قالی را. فرشِ دل زیر قدم»آمده است: 

 

 9789649724829 شابک: خشتی کوچک. ص.36 .1396. مرسل: کاشانمن؟.. فکریان، نیلوفر.157

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان کلماتکلیدی:

سکوت ترجیح دورانی است که دل خسته است، توان هست؛ ولی اصراری به لب گشودن نیست. من در این دوران از »چکیده:

مجموعه اشعاری است کـه دربـاره عشـق    این کتاب « روست. دریچه دل سخن گفتم و حاصل، همین شی پانزده در پانزده روبه

سروده شده است. در هر صفحه تصاویری مرتبط با آن شعر ارائه شده و در صـورت لـزوم توضـیح و معنـای کلمـات در پـایین       

ای کـه هـیک درکـی از     نماید رو، به دوره زالل آب چه دردناک می» خوانیم:  صفحه آورده شده است. در صفحه پایانی کتاب می

 .«تبلور نیست

 

 9786007973073 شابک: رقعی. ص.104 .1395. هنر رسانه اردیبهشت: تهراننینوا.. امامی، صابر.158

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، نوجوانان، شعر مذهبی کلماتکلیدی:

کربال و روز عاشورا، حضرت علی )ع(، امام رضـا )ع(، مـاه محـرم،    کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که درباره واقعه چکیده:

محاصـره  »، «قصیده ظهر روز دهم»، «نینوای دهم»ها مذهبی ــ ملی است.  غزه، کابل و... سروده شده است و مضمون همه آن

تقامت حضـرت زینـب را   ، انـدوه و اسـ  «نینوای دهم»، نام برخی از این اشعار است. شاعر در شعر «برای صلح»و « کابل»، «غزه

 گوید و... . ، از آنچه بر این دیار گذشته است، سخن می«محاصره غزه»کند و در شعر  روایت می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.92 .1396. دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی    : تهـران ییاقوتشکسیته.. نـژاد، محمدرضـا   سـهرابی .159

9789644764615 

 هنرجو مخاطب:

 دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، قیام عاشورا کلماتکلیدی:

تهیه شده است. شعر آیینی قدمتی به عمر زبـان فارسـی   « عاشورایی»و شعر « آیینی»کتاب حاضر در دو بخش شعر چکیده:

اتنگی دارنـد،  دارد و موضوعات توحیدی، نیایشی، عرفانی، اخالقی، ارزشی و... که با تعالیم اسالمی و باورهای دینی ارتباط تنگـ 

گیرند. شعر عاشورایی شعری است که موضوعش قیام امام حسین )ع( و وقایع مرتبط با آن اسـت.   در قلمرو شعر آیینی قرار می

و « القمـر  شـق »، «سـوک »، «هبـوط »، «سـاده »شایان ذکر است که تمامی اشعار در قالب دوبیتی و رباعی سروده شده اسـت.  

، اشعاری با «ها عاشورایی»آورده شده است و در بخش « ها آیینی»شعرهایی است که دربخش  ، نام برخی از«صدا های بی گریه»

 خورد. به چشم می« گریه ماه»و « آتش در حرم»، «فرزند آب»، «غریب»های  نام
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علومتربیتی

 

 .1396. آوای نـور : تهـران .SWOTگذاریدربرنامهدرسیبراسیارمیدلشناسیسیاستآسیب. نیا، علی نیسی.160

 9786003093102 شابک: وزیری. ص.248

مدیر/ کارشناسان مخاطب:

 پژوهی، ارزشیابی آموزشی، آموزش عالی برنامه ریزی درسی، نمونه کلماتکلیدی:

نویسنده در این دانشنامه اطالعاتی دربارۀ طرز کار بدن انسان ارائه کرده است. این کتاب حاوی تصاویر رنگارنگ است چکیده:

آموزان قرار گیرد.در کنار هر تصویر اطالعـاتی بـه    تواند به عنوان موضوع درسی یا سرگرمی مورد استفادۀ دانش مطالب آن میو 

هـایی دربـارۀ    هـا، واقعیـت   ها، کار ماهیچـه  ها و مفصل کند. استخوان شود و با پیکان به تصویر مرتبط اشاره می خواننده داده می

 ها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است. ورمونچشم، حواس بویایی و چشایی و ه

 

 رقعـی.  ص.80 .1396. فراگیـر هگمتانـه  : همـدان آموزشبلیوغدختیران.. احمدی، مهناز/ عابدی، مریم/ بدر، فرشته.161

 9786002191861 شابک:

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 پرورششناسی، بلوغ، بهداشت، آموزش و  های روان جنبه کلماتکلیدی:

ترین دوران زندگی محسوب میشود و زیربنـای زنـدگی سـالم در بزرگسـالی      نوجوانی و دوران بلوغ در دختران از مهمچکیده:

است. کتاب حاضر حاوی مباحث بهداشتی، شرعی، روانی و اجتماعی بلوغ دختران است. در این کتاب به مسـائلی چـون نقـش    

هـایی در   صحیح با فرزندان در این سن، تأکید بر محبت و پرهیز از خشـونت و توصـیه  والدین در دوران بلوغ، راهکارهای رفتار 

عاطفی دختران اشاره شده است. در انتهای کتاب، پرسش و پاسخ در زمینۀ بلوغ و عالئم جسمانی  -جهت رشد متعادل عقالنی

 و روانی آن گنجانده شده است.

 

 .1396. طلـوع دانـش  : تهـران آنچهمعلمانبایددربارهروشتیدری بداننید.. اله ابوالفضلی، الهام/ آقاجانی، سیف.162

 9786006637419 شابک: وزیری. ص.128

هنرآموز مخاطب:

 شناسی پژوهش آموزش و پرورش، روش تدریس، روش کلماتکلیدی:

از طریق درگیری ذهنـی  سازی  محور اصلی این کتاب آموزش روش تدریس بر مبنای رویکرد ساختار گرایی یا مفهومچکیده:

های تدریس، تدریس تأثیرگـذار ، ارزیـابی یـادگیری و شـکاف      های آن به معلمان است. کتاب در هفت فصل انواع روش و شیوه

هـا،   های یادگیری دانش آمـوز محـور بـه مقایسـۀ انـواع روش      کند. مؤلفان ضمن تشریح انواع روش تحقیق و عمل را مطرح می

 کنند. پردازند و همچنین راهکارهایی را ارائه می های جدید می گیری از روش ومت معلمان در بهرهمزایای هریک و دالیل مقا

 

شناسی:چهسانهرروزدرزنیدگیشیادیببخشییدوازآنسرمسیتاعجازقدردانیوحق. رایان، ام.جـی .163

 9786005414622 شابک: رقعی. ص.188 .1395. پرک: قزوین. امیر دیوانی شوید؟ .

هنرآموز مخاطب:

 شادی، آموزش اخالق، فضائل اخالقی کلماتکلیدی:

آورد.  شناس بودن یکی از فضایل اخالقی است که در نهایت خوشی و شادمانی را برای دارندۀ آن بـه ارمغـان مـی    حقچکیده:

قدرشناسـی و نتـایج آن را بـه     هایی از نمونه« شناسی های حق هدیه»کتاب حاضر با تأکید بر این مفهوم، در فصل دوم با عنوان 

پردازد. در فصـل بعـد، یعنـی     اندازهای پرورش این دیدگاه می های قدرشناسانه و چشم دهد. سپس به دیدگاه مخاطب نشان می

 دهد. های قدرشناسی، رهنمودهایی کاربردی برای پرورش این حس ارائه می تمرین
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 ص.162 .1395. وانیـا : تهـران بهداشتزیستمحیطییدرمیدارر.. پناه اباتری، سکینه افروزان، صغری/ عزت شب.164

 9786008496120 شابک: وزیری.

هنرآموز مخاطب:

 بهداشت، محیط زیست، مدارس کلماتکلیدی:

های امروز حوزه محیط زیست مواجهه با تهدیدات زیست محیطی است. کتاب حاضر در واقع پژوهشـی   یکی از چالشچکیده:

هـا   است. نویسندگان در بخش اول مبانی نظری و دیدگاه« بهداشت زیست محیطی در مدارس»موضوع آن دانشگاهی است که 

آورند. در فصل دوم طرح و برنامۀ آمـوزش   الک و دکارت را در این باره می های سقراط، افالطون، جان دهند و نظریه را شرح می

هـای زیسـت محیطـی     د. مراحل ایجاد مدرسۀ پایدار، آموزششو المللی بهداشت بررسی می های بین بهداشت مدارس و سازمان

 آموزان در مدرسه از دیگر موضوعات کتاب هستند. های بهداشتی دانش آموزان و مراقیت دانش

 

 شیابک: رقعی. ص.152 .1396. اندیشه افرینش: تهرانشده.هایسنجاقپروازپروانه. صبری، فاطمه/ خسروی، نگار.165

9786009565191 

هنرآموز مخاطب:

 خالقیت، تدریس اثربخش، اندیشه و تفکر، مدارس کلماتکلیدی:

امروزه وجود تفکر خالق در بین اعضای جامعه یکی از عوامل پیشرفت هر کشور است. پرورش خالقیت به سیسـتمی  چکیده:

یت کنند. ابتدا نظام آمـوزش و  کوشد به معلمان کمک کند شاگردان خالقی ترب خالق نیاز دارد. کتاب حاضر در هشت فصل می

هـا اعـالم    های آموزشی و پرورش خالقیت در مدارس ایران بررسی و راهکارهـای گریـز از آن   پرورش ایران، موانع مسیر نوآوری

اند. سپس مفهوم خالقیت بیان شده تا دیدی مشترک ایجاد شود. در فصل سوم نویسنده دربـارۀ پـرورش یـا ذاتـی بـودن       شده

هـای   های بعد، چگونگی تقویت انگیزه است. در فصل  یی اهمیت آن و در نهایت چگونگی آموزش آن سخن گفتهخالقیت، و چرا

هـای مربـوط، و ارزیـابی خالقیـت و      هـای آمـوزش خـالق و مثـال     ها و تکنیک های بیرونی، روش درونی و استفاده از انگیزاننده

 است.  عملی از آموزش خالقیت در کالس درس توضیح داده شدهراهبرد آموزش خالق و نمونۀ  24راهکارهای ارزیابی مثبت، 

 

. اکبـر ابراهیمـی   علـی  هایاجراییدرنوجوانانبرایموفقیتتحصیلیواجتماعی.تقویتمهارت. هنسن، شارون.166

 9786003860483 شابک: رقعی. ص.152 .1395. نوشته: اصفهان

والدین/ مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 موفقیت تحصیلی، مهارت، نوجوانان، مدیریت و سازماندهی کلماتکلیدی:

هـای   هـا را در مدرسـه، خانـه و فعالیـت     نویسنده در این کتاب، هشت مهارت مختلف را که هر نوجوانی باید بتواند آنچکیده:

ه است که به نوجوان کمک ها ارائه شد ها و تقویت قوت هایی برای رفع ضعف کند. در این کتاب ایده دیگر به کار گیردرا ارائه می

های مختلف در نظر  هایی برای انجام دادن تمرین هایی را بهبود بخشد. در هر فصل، جدول میکنند که تصمیم بگیرد چه مهارت

ریـزی، مـدیریت زمـان و     هـا، سـازماندهی، برنامـه    لیسـت مهـارت   گرفته شده است. چگونه با همدیگر کار کنـیم، اجـرای چـک   

وین موضوعات مورد بررسی در این کتاب است. در آخر هر فصل یک راهنما وجـود دارد کـه باعـث بهبـود     پذیری از عنا انعطاف

 شود. های نوجوان می مهارت
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گیرانهایدرسی:منبعیبرایتیدوینهایبومیدربرنامهتلفیقدیدگاه. مکای، استن/ لبل، الری/ پندن، شـری .167

 ص.120 .1396. مؤسسه کورش چاپ: تهران. نژاد، فرهاد مومنی نجفی، عادل ظفریحسن  برنامهدرسی،معلمانومدیران.

 9786005022926 شابک: رقعی.

هنرآموز مخاطب:

 آموزش و پرورش، راهنمای آموزشی، برنامه ریزی درسی کلماتکلیدی:

برنامۀ درسی و معلمان و مـدیران  ریزی درسی را برای تدوینگران  های بومی در برنامه کتاب پیش رو تلفیقی از دیدگاهچکیده:

انداز، تاریخچه، هندسۀ اعتقادی، فرهنگی، اخالقی، اجتماعی، آموزشی و زیستی مردمـان   فراهم کرده است. اهداف کتاب، چشم

هـای تخصصـی    اند. سپس نتایج بـومی سـازی برنامـۀ درسـی در حـوزه      بومی مانتویوبای کانادا در بخش اول کتاب مطرح شده

دهنـدۀ تلفیـق    هـای نشـان   اند. توصیف فهرستی از واژگان تخصصـی و پـروژه   ل سه مرحلۀ رشدی( تشریح شدهیادگیری)در طو

 است. های دیگر آمده های سنتی در برنامۀ درسی نیز در بخش دیدگاه

 

 شیابک: وزیـری.  ص.200 .1396. آوای نـور : تهـران توانمندسازیمنابعانسانی.. زاهد بابالن، عادل/ نجفی، حبیبـه .168

9786003092952 

مدیر مخاطب:

 مدیریت نیروی انسانی، مدیریت و سازماندهی کلماتکلیدی:

های  ها و مؤلفه نویسنده در کتاب حاضر در پنج فصل به سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی در مدیریت، رویکردها، مدلچکیده:

گیری آن اشاره کرده است. توانمندسازی فراینـدی اسـت کـه بـا      اندازهگذاری و ابزارهای  آن، توانمندسازی در راستای سیاست

گیری برای دستیابی به مدیریت مشـارکتی و   استفاده از آن، توانایی و اختیار کارکنان و مدیران در همکاری، مشارکت و تصمیم

هـا و   ر کتـاب از نمودارهـا، جـدول   یابـد. نویسـنده د   ها و افراد، افـزایش مـی   ها به گروه فراهم ساختن زمینۀ واگذاری مسئولیت

 های مورد استفادۀ خود را نیز در کتاب گنجانده است. نامه های جهانی بهره برده و پرسش مدل

 

 خشتی. ص.270 .1396. مهر و ماه نو: تهران.9*9تیزهوشان:آموزشاستعدادتحلیلی. آوری، نیما/ بناپور، بهنام نام.169

 9786003172401 شابک:

هنرآموز مخاطب:

 ها، استعدادیابی، تیزهوشان آزمون کلماتکلیدی:

شود. کتاب حاضر در دو قسـمت تـدوین    های استخدامی و تحصیلی سؤاالت استعدادتحلیلی ارائه می امروزه در آزمونچکیده:

قسـمت دوم  شده است؛ در قسمت اول انواع الگوهای مورد نیاز برای حل سؤاالت اسـتعداد تحلیلـی گنجانـده شـده اسـت. در      

 "تیـر آخـر  "دهد. در انتهای هر الگو و تیپ، تعدادی پرسش و پاسـخ در قالـب    ها را آموزش می ها و زیرتیپ نویسنده انواع تیپ

 ارائه شده است.

 

 ص.68 .1396. پرنیان اندیش: تهران. سپهر انصاری، عصمت گلزار چگونهبامدیرخودرفتارکنید؟.. جاشی، مانموهان.170

 9786008239055 شابک: رقعی.

مربی/ هنرآموز مخاطب:

 های رفتاری  پژوهش در مدیریت، مدیران، رفتارگرایی، مهارت کلماتکلیدی:

هـای علمـی بـرای     نویسنده در کتاب حاضر در چهار فصل مباحثی چون نظریۀ نیروی انسانی در مدیریت، راهنمـایی چکیده:

کنـد. در بخـش اول، هـدف     های رفتار با مـدیران گونـاگون را مطـرح مـی     هارترفتار با مدیران، عملکردهای اصلی مدیریت و م

هـای مـدیریتی،    دهد و در بخش دوم مسئولیت هایی به سوی قاطع بودن و فهم رفتار را توضیح می مدیریت، مهارت انسانی، گام

دربارۀ ده ویژگـی کلیـدی مـدیران،     نقش ارتباط، مکاتبه و مذاکره و موانع ارتباط را بررسی میکند. در بخش سوم و چهارم نیز

 گوید. اثربخشی مدیریتی، مدیران سخت و رفتار با آنان سخن می
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چگونهعملکردمعلمیانرابهبیودبخشییم؟)ارربخشییرهبیریخیدمتگزاروسیرمایه. علیدادیانی، شـوکت .171

 9786008848028 شابک: رقعی. ص.98 .1396. آوران ماندگار نام: گرگانشناختیمدیران(.روان

مدیر/ هنرآموز مخاطب:

 مدیران، مدیریت و سازماندهی، ارزشیابی آموزشی، مدارس، رهبری کلماتکلیدی:

کتاب حاضر با طرح بحث مدیریت خدمتگزار، به آموزش مدیران برای تربیت معلمان کارآمد و دلسوز پرداخته اسـت.  چکیده:

هـا و جوامـع اسـت. درمـورد رهبـری، رویکردهـای        مل اصـلی موفقیـت سـازمان   یابیم که رهبری، عا با مطالعه این کتاب درمی

ها و جوامـع   ها رهبری خدمتگزار است و هدف آن بهبود بخشیدن به امر رهبری در سازمان گوناگونی وجود دارد که یکی از آن

ختی، عملکـرد شـغلی،   شـنا  است. از مباحث موجود در کتاب میتوان بـه تعریـف و مفـاهیم رهبـری خـدمتگزار، سـرمایۀ روان      

 های مختلف ارزیابی عملکرد، معیارها و مدلهای ارزیابی و پیشینۀ تحقیق در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. روش

 

 ص.426 .1395. نشـر  به: تهران. محمد صراف تهرانی چگونهکتاببخوانیم.. دورن، چارلز ون جی.آدلر، مارتیمر/ لینکلن.172

 9789640223390 شابک: وزیری.

هنرآموز مخاطب:

 های مطالعه خواندن، مطالعه، مهارت کلماتکلیدی:

شناسـند. ایـن    را مـی « چگونه کتـاب بخـوانیم  »خوانندگان اهل مطالعه و آنانی که هدفشان کسب دانش است، کتاب چکیده:

محسـوب  « هـای زنـدۀ جهـان    کالسـیک »روسـت و در واقـع یکـی از     سال پیش چاپ شد، اما همچنان با اقبال روبه 75کتاب 

ها، خوانش هوشمندانۀ مـتن و ارتبـاط سـازندۀ     بندی موضوعی کتاب های کامالً مفیدی برای رده شود. در این کتاب، تکنیک می

« ادراک، تفکر و یادگیری» و « خوانش ابتدایی، اجمالی، تحلیلی و منطقی»اند و میان چها سطح  خواننده با نویسنده ارائه شده

 است. ه ایز ایجاد شدتم

 

 شیابک: رقعـی.  ص.88 .1395. نشـر  بـه : تهرانچگونهمراقبفرزندانماندراینترنتباشیم.. نصرالهی، محمدرضا.173

9789640223352 

والدین/ مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 های اجتماعی، اینترنت، بازی و سرگرمی کودکان، والدین، کنترل آسیب کلماتکلیدی:

کتاب شامل چهار فصل است. در فصل اول مطالبی دربارۀ ضرورت مراقبت از کودکـان در اینترنـت مطـرح شـده      اینچکیده:

ها و تهدیدات سایبری علیه کودکـان در حـوزه هـای مختلـف روحـی، روانـی، جسـمی، اجتمـاعی،          است. در فصل دوم، آسیب

افـزار عملـی، نحـوۀ نظـارت      من معرفـی چنـد نـرم   اخالقی، دینی و خانوادگی مورد بحث قرار گرفته است و در فصل سـوم، ضـ  

افزاری و کنترل هوشمند بر گشت و گذارهای اینترنتی فرزندان به والـدین آمـوزش داده شـده اسـت. در نهایـت، در فصـل        نرم

 ها در اینترنت مطرح شده است. چهارم راهکارهای الزم برای نظارت بر فرزندان و کنترل آن

 

 .1396. سـفیر صـادق  : قـم درآمدیبرعللگرایشجوانانبهمصرفمشیروباتالکلیی.. ابوالفضل سجادی، سید.174

 9786008340164 شابک: وزیری. ص.258

مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 های مذهبی، قوانین، احکام اسالمی، زندگی اسالمی، طب اسالمی جنبه کلماتکلیدی:

جوانان ، ازجمله مصرف مشروبات الکلی را که به تهدیدی جهانی تبـدیل شـده مـورد    این کتاب آسیب های اجتماعی چکیده:

شناسی، سابقۀ تقنینی و تحریمی مشروبات الکلی آمده و در ادامه علل گـرایش   بررسی قرار داده است. در ابتدا، درآمدی بر واژه

از لحاظ حقوقی و انواع مسائل مرتبط با مشـروبات  جوانان به مصرف مشروبات الکلی و نیز تأثیر الکل بر بدن از لحاظ پزشکی ، 

 الکلی مطرح شده است.
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 شیابک: وزیـری.  ص.152 .1396. آوای نـور : تهـران رفتارشهروندیسیازمانی.. اسالمیه، فاطمه/ مصباحیان، اعظم.175

9786003092884 

مربی/ والدین/ مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 های رفتاری، یادگیری سازمانی، حقوق فردی و اجتماعی ای، مهارت اخالق حرفه کلماتکلیدی:

های رفتار  در کتاب حاضر مفاهیمی مانند شهروند و حقوق شهروندی، شهروند خوب و رفتار شهروندی سازمانی، مدلچکیده:

در فصـل هفـتم ابـزار سـنجش      شهروندی سازمانی و انواع رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در هفت فصل بررسی شده اسـت. 

دوستی، امتیازدهی و تفسیر نتایج گنجانده شده  شناسی، نوع نامۀ رفتار شهروندی سازمانی، وظیفه رفتار شهروندی مانند پرسش

 نامۀ مربوط به رفتارهای ضدشهروندی سازمانی نیز آمده است. است. در انتهای کتاب پرسش

 

رواییی(.)راهنمایعمل،ویژهاستادان،معلمانودانشجومعلمیاندرپیژوهشپژوهی:روایت. خروشی، پـوران .176

 9786003861244 شابک: وزیری. ص.128 .1396. نوشته: اصفهان

هنرآموز مخاطب:

 شناسی پژوهش، تحقیق، آموزش و پرورش پژوهی، روش درس کلماتکلیدی:

روایی نیز  پژوهی به آموزش پژوهش نگاری و روایت روایت  روایت، نویسنده در این کتاب عالوه بر ارائۀ مفاهیمی ازجملهچکیده:

معلـم و یـا معلمـان در     -معلـم در دورۀ کـار ورزی    -آموختن از تجربیات ثبت شدۀ دانشجو  "پژوهی روایت"اشاره کرده است. 

اهداف آن و پیشـینۀ   نویسی و کالس درس است. این کتاب در پنج فصل تألیف شده است. در فصل اول مباحثی ازجمله روایت

ها بررسی شده است. فصل سوم انـواع   گردد. در فصل دوم ابزارهای گردآوری اطالعات و فرایند تحلیل داده کارورزی بررسی می

های مفاهیم و مضامین و یک الگوی کدگذاری آمده است. در فصل چهارم فراینـد تحلیـل    کدگذاری، مراحل کدگذاری، ویژگی

هـا،   کننـدگان، اسـتفاده از نقـل قـول     عدی ارائه شـده اسـت و در فصـل پـنجم همکـاری بـا مشـارکت       ب  ساختاری و تحلیل سه

 پژوهی پیشنهاد شده است. روایی مطرح شده و راهبردهای ارزشیابی یادگیری درس روایت ها و مخاطرات پژوهش محدودیت

 

. ابوالفضل بختیاری، مـریم اکبـرزاده، رقیـه ولـدان     روشتحقیقکاربردیعملیبارویکردکارگاهی.. اف گالتنی،جان.177

 9786003092464 شابک: وزیری. ص.182 .1396. آوای نور: تهران

مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 شناسی پژوهش های علمی، تحقیق علمی، روش پژوهش کلماتکلیدی:

آموزد. بخـش اول بـه تـدوین     )کارگاهی(پژوهش را به مخاطب میهای علمی و عملی  کتاب حاضر در پنج بخش شیوهچکیده:

نگاری علمـی و آمـار    جو و مطالعۀ مقاالت و منابع ، اخالق پژوهش، استفاده از شیوه و طرح تحقیق، یافتن موضوع، زمینۀ جست

هـای   نیـز طـرح   هـای غیرآزمایشـی، و   های پژوهشی غیرآماری، همبستگی، پیمایشی و دیگر طـرح  است. طرح توصیفی پرداخته

های دوم وسوم هستند. در بخش چهارم طراحی، گزارش پژوهش و شیوۀ نگـارش و در   دوگروهی و تک آزمودنی محتوای بخش

 اند. ها، دستورالعمل نگارش مقاالت و دستورالعمل اس.پی.اس.اس آمده بخش پنجم نیز پیوست

 

آوای : تهـران روشتدری سخنرانیوپرسشوپاسخ.هاوفنونتدری باتأکیدبرروش. علوی، سیدحمیدرضا.178

 9786003092990 شابک: وزیری. ص.224 .1396. نور

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ها، راه و روش ها و پاسخ ، روش تدریس، پرسش سخنرانی کلماتکلیدی:

روش سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ     ها و فنون تدریس، به ویژه کتاب حاضر در هشت فصل به تحلیل جزئیات و روشچکیده:

اختصاص دارد. روش تدریس سخنرانی به همراه فنون اجرای بهتر آن از فصل اول تا ششم تشریح شده و در فصل هفـتم روش  

 اند. های تدریس به طور فشرده بررسی شده پرسش و پاسخ تشریح گردیده است. در آخرین فصل کتاب، دیگر روش
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 ص.154 .1396. تیمـورزاده : تهـران . فـر، زهـرا حسـنی    مهدی نادری هایسادهمدیریتاسترر.روش. پرومود، باترا.179

 9786002384362 شابک: رقعی.

والدین/هنرآموز/ مشاور مخاطب:

 های رفتاری  پذیری روانی، مدیریت، پیشگیری، رفتار اجتماعی، مهارت انعطاف کلماتکلیدی:

ای بـرای حرکـت و رقابـت     توانـد انگیـزه   ناپذیر است. استرس در شکل مفید خود می اجتنابوجود استرس در زندگی چکیده:

سالم باشد اما از آنجا که ممکن است به بروز مشکالتی بینجامد، باید قدرت مدیریت آن در همه نهادینه شود. نویسنده در ایـن  

 33کند. کتاب در  ۀ کنترل رفتار و مدیریت استرس بیان میکتاب با ارائه مطالب علمی و تصاویر طنزآمیز و گویا، نکاتی را دربار

فقط افکار خوب "، "خشم خود را با خالقیت و ابتکار کنترل کنید"بخش تدوین شده و حاوی مباحث مختلف با عناوینی چون 

 ، است."هر وقت استرس دارید فریاد بزنید"و  "خودتان را فقط با خودتان مقایسه کنید"، "داشته باشید

 

حسین زنگنه، مرضیه سعیدپور، سونیا موسی  روندهاومسائلتکنولوژیآموزشی.. ای/ دمپسی، جان وی ریرز، رابرت.180

 9786003092846 شابک: وزیری. ص.544 .1396. آوای نور: تهران. رمضانی

مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 های آموزشی آموزشی، نظامریزی، تکنولوژی  برنامه کلماتکلیدی:

ای در این رشته بتوانند وضعیت فعلی آن  رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی به شناخت بیشتر نیاز دارد تا افراد حرفهچکیده:

هـای کـاری    است. در این جلد به توصـیف امـور و حـوزه     ای دوجلدی را به خوبی درک کنند. کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه

هـای جهـانی در    های حاصـله،گرایش  مربوط، چگونگی کسب موقعیت طراحی و تکنولوژی آموزشی و موفقیتمتخصصان حوزۀ 

هـا و نشـریات مـرتبط بـا ایـن رشـته و در        زمینۀ طراحی طراحان آموزشی، و پیشنهادهایی به جویندگان کار و معرفی سازمان

 شود. می نهایت نیز بررسی مسائل کنونی این رشته پرداخته

 

آموزانکلیهمقاطعایتسلط:فوتوفنمطالعهویژهدانشهایمشاورهسریکتاب. زاده بفراجرد، مرتضـی  محمد.181

 9786008305750 شابک: وزیری. ص.64 .1396. تسلط: تهرانتحصیلی.

هنرآموز مخاطب:

 آموزش و یادگیری، موفقیت تحصیلی، برنامه ریزی درسی کلماتکلیدی:

آموز نیازمند آرامش برای رسیدن  نویسندۀ این کتاب، کنترل استرس و اضطراب در شرایط خاصی که دانشبه عقیده چکیده:

های  زنی و شیوه های تست تواند رمز موفقیت باشد. در این کتاب، خوانندگان عالوه بر شناختن روش به بهترین نتیجه است، می

شوند. نقش والدین درکنترل اسـترس واضـطراب    ی مؤثرند، آشنا مینوین مطالعه، با موارد دیگری که در فراگیری مفاهیم درس

 دانش آموزان ودستیابی آنان به موفقیت نیز در این کتاب مهم شمرده شده است.

 

مؤسسه فرهنگی مدرسـه  : تهران. پور، رها عابدی، فاطمه رسولی اسماعیل سعدی سنجشکالسینوین.. بی فری، بروس.182

 9789640811795 شابک: وزیری. ص.416 .1396. برهان

معلم/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ها، سنجش آموزش و پرورش، ایاالت متحده آزمون کلماتکلیدی:

کتاب پیش رو در باره ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در کالس درس است. نویسنده بر راهبردهای سنجش کالسـی و  چکیده:

ای و سنجش مبتنی بـر عملکـرد تمرکـز دارد. پـنج روش مـدرن سـنجش        های چندگزینه ؤالهای متواتر از س نیز به ارائۀ مثال

دهنـد. هـر فصـل     مـی  کالسی )تکوینی، مدادکاغذی، مبتنی بر عملکرد، اصیل و آزمون جامع( محتوای اصلی کتـاب را تشـکیل  

 گیرد. تکنولوژی را دربر می های معلمان در دنیای واقعی و هایی از کالس، یک سؤال خوب، انتخاب مباحثی مثل داستان
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 شیابک: وزیـری.  ص.308 .1396. هنـر اول : تبریزهایپرواز.هاییاددهنده:بالشناختویژگی. زاده، اقبال سیفی.183

9786007460597 

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 آموزان معلمان، تدریس اثربخش، دانش کلماتکلیدی:

کند بهتر به تدریس بپردازد. این کتـاب در سـه فصـل ایـن      یاددهنده به معلم کمک می های شناخت وظایف و ویژگیچکیده:

هـای   کند. در فصل اول، مبـاحثی مثـل شـناخت خـود، نظریـه      ها را در دو دستۀ کلی )عمومی و اختصاصی( بررسی می ویژگی

شوند. در فصل دوم نیز  یرنده مطرح میهای یادگ یادگیری، ارتباط و تأثیر آن در یادگیری، اهمیت زمان و شناخت ابعاد و سبک

هـای پیشـرفت تحصـیلی و     بنـدی اهـداف آموزشـی، آزمـون     انـد. طبقـه   های تدریس مورد نظر بوده اصول کلی آموزش و روش

 اند. ها نیز در فصل آخر عنوان شده عملکردی، و شرایط اجرای آزمون

 

. وانیـا : تهـران انتصابمدیراندرآمیوزشوپیرورش.هاومعیارهایشیوه. پیریایی، حسین/ مهدیان، محمدجعفر.184

 9786008496205 شابک: وزیری. ص.120 .1395

مدیر مخاطب:

 مدیریت، مدیریت آموزش و پرورش، مدیریت نیروی انسانی کلماتکلیدی:

شـوند.   وری شناخته می بهرهها و مدیران به عنوان یکی از عناصر مهم  در مدیریت، منابع انسانی سرمایه اصلی سازمانچکیده:

در این اثر ضمن تبیین کلیاتی پیرامون انتصاب مدیران، قوانین انتصاب مدیران در آمـوزش و پـرورش ایـران و دیگـر کشـورها      

های انتصاب از دیگر مطالب کتاب است. در فصـل پایـانی بـر اسـاس      شیوه رایج انتصاب مدیران و مؤلفه 35بررسی شده است. 

 عوامل مؤثر بر انتصاب و ارتقای مدیران آموزش و پرورش و مدلی مناسب برای آن ارائه شده است. نتایج یک تحقیق،

 

 شیابک: وزیـری.  ص.84 .1395. مؤسسه کورش چـاپ : تهرانطراحیآموزشازنظرتاعمل.. اسحاق، سهیال حاجی.185

9786005022728 

مربی/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 های آموزشی یادگیری، نظام کلیدی:کلمات

شود و بـرای پیشـرفت کـار آمـوزش و بنـا بـه        ها آگاه می شناسد و از آن های آموزشی را می ای انواع نظریه معلم حرفهچکیده:

هـا را از قبـل قـرن بیسـتم      های یادگیری و فلسفۀ آن ها بهره می گیرد. کتاب حاضر انواع نظریه موقعیت و مخاطبان خود از آن

های برنامۀ درسی در بخش سوم  سوری، روسو، برونر و هلیگارد، و دیدگاه های آموزشی جان دیویی، مونته کند. نظریه بررسی می

 ها و انواع الگوهای آموزشی نیز مباحث بخش چهارم کتاب هستند. شوند. طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه بررسی می

 

سونیا موسـی رمضـانی، زینـب اسـماعیلی، مرضـیه سـعیدپور، عظیمـه         (.1آموزشی)جلدطراحی. ال اسمیت، پاتریشیا.186

 9786003093157 شابک: وزیری. ص.536 .1396. آوای نور: تهران. نژاد، الهام فردوسیان قلی نجف

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ریزی آموزشی، آموزش و یادگیری، طراحی های آموزشی، برنامه نظام کلماتکلیدی:

و شامل نُه فصل است. در این کتاب مبانی نظری طراحی آموزشی،  "طراحی آموزشی"کتاب حاضر جلد اول مجموعۀ چکیده:

های طراحان مبتدی و خبره و واژگان پرکاربرد این حوزه بررسی شده است. در آغاز، واژگـان   های آن، ویژگی مزایا و محدودیت

ریح شده و در ادامه، موضوع تحلیل و ارزیابی نیازهای یادگیرنـدگان و وظـایف   های طراحی آموزشی به دقت تش مطرح در مدل

هـا،   کنندۀ یادگیری به هشت طبقۀ دانش بیانی، مفاهیم، اصـول، رویـه   یادگیری مورد بحث قرار گرفته است. راهبردهای هدایت

انـد. در هـر فصـل،     تی تقسیم شدهحرک-های روانی های خاص، راهبردهای شناختی، تغییر نگرش و مهارت حل مسائل در حوزه

های فرایند طراحی آموزشی آمده و در انتهای هر فصل خالصۀ مباحث فصـل در یـک نمـودار گنجانـده شـده       نمودارها و مدل

 است.
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سونیا موسـی رمضـانی، زینـب اسـماعیلی، مرضـیه       (.2طراحیآموزشی)جلد. جی من ال/ راگان، تیل اسمیت، پاتریشیا.187

 9786003093164 شابک: وزیری. ص.552 .1396. آوای نور: تهران. نژاد، الهام فردوسیان قلی عظیمه نجفسعیدپور، 

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ریزی های آموزشی، برنامه طراحی آموزشی، آموزش و یادگیری، نظام کلماتکلیدی:

بیستم است. در این جلـد راهبردهـای آموزشـی،     های دهم تا و شامل فصل "طراحی آموزشی"کتاب حاضر جلد دوم چکیده:

حرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. هر فصل حاوی  -حل مسئله، راهبرد شناختی، یادگیری عاطفی و یادگیری مهارت روانی

 های درسی دربارۀ موضوع ارائه شده است. از فصل دهم تا پانزدهم راهبردهای سطح خُرد مطرح شده و فصل شانزدهم بـه  مثال

و  سطح برنامه درسی طوالنی مدت، چند موضوعی و گروه گسترده اختصاص دارد. در ادامه، ساختارهای برنامه درسـی متنـاوب  

هایی برای ارزشیابی بازخورد،  بندی و تلفیق مورد بحث قرار گرفته اند. در هر فصل تمرین مسائل اولیه برنامه درسی مانند فصل

 آمده و در انتهای هر فصل خالصه مباحث آن در نموداری گنجانده شده است.پردازش اطالعات،جلب توجه و تمرکز 

 

 .1396. مؤسسه خانـه کتـاب  : تهرانخوانی.هایاجتماعیبرایتروی کتابهایشبکهظرفیت. افشار نادری، نیما.188

 9786002224057 شابک: رقعی. ص.92

هنرآموز/ کتابدار مخاطب:

 های اجتماعی، پژوهش، مطالعه شبکهخواندن،  کلماتکلیدی:

کـاوی یـا    کنـد. در فصـل اول داده   های اجتماعی بر ترویج کتابخوانی را بررسی مـی  نویسنده در پنج فصل تاثیر شبکهچکیده:

شـود.   بـوک، تـوییتر و گوگـل مـی     های اجتماعی مانند: فیس ها مورد مطالعه قرار گرفته و نگاهی به تاریخچۀ شبکه تحلیل داده

کاوی از مباحـث مطـرح    کاوی در فضای آنالین در اندونزی، مدلی برای ایران، توانمندسازی نشر ایران از طریق داده برد دادهکار

المللی به عنوان الگویی برای ایـران، کتـابخوانی بـرای کودکـان،      ساز ترویج کتاب، بررسی یک سایت بین شده است. چرخۀ پول

 های مورد بررسی است. ات آنالین از دیگر موضوعمروری بر تاریخچۀ بازاریابی و تبلیغ

 

لـوح  : تهـران درآموزشوپرورشباتأکیدبرراهبردهایکاربردی.فرآیندهایمدیریتدانش. عسگری، منصوره.189

 9786009552481 شابک: وزیری. ص.254 .1396. سفید

هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 پرورش، مدیریت و سازماندهیپژوهی، آموزش و  نمونه کلماتکلیدی:

این کتاب با هدف ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران و ارائۀ راهکارهایی بـرای بهبـود   چکیده:

آن تدوین شده است. مدیریت دانش یک رویه یا عمل برای رسیدن به فرایندی درمـورد دانـش اسـت کـه بـه بهبـود عملکـرد        

های ارزیابی آموزش و پرورش در ایران  ها، مفاهیم و مدل شود. نویسنده در این کتاب چالش مان منجر میداخلی و خارجی ساز

 کند. نامه بررسی می و جهان را با چندین الگوی طراحی و تنظیم پرسش

 

 شیابک: وزیـری.  ص.382 .1396. چویل: یاسوجفنونمطالعهکنکور.. الدین بها نیا، سیدعلی/ ملک حسینی، سید عارف.190

9786004450379 

مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 های مطالعه، موفقیت تحصیلی، برنامه ریزی درسی مهارت کلماتکلیدی:

اند. این کتاب پنج فصلی در فصل اول شـرایط صـحیح مطالعـه،     های زیادی تدوین شده برای پیشرفت تحصیلی کتابچکیده:

ریـزی و   کند. در فصل دوم چیسـتی برنامـه   مدیریت زمان و مکان مطالعه رابیان میدهی، و  اعم از روش، اصول و تکنیک سامان

تحصیلی و راهکارهای تقویت حافظه در بخـش    های کسب موفقیت ها در سه ماه آخر آمده است. مهارت بندی درس نحوه جمع

زدن و پـنج کلیـد سـاده در     تست های  های مربوط در فصل چهارم مطرح شده اند. شیوه نویسی و مرور و تکنیک سوم و خالصه

 دهند. های دشوار نیز محتوای فصل آخر کتاب را تشکیل می حل انواع تست
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 ص.224 .1395. آوای نـور : تهـران . سیدحسین سجادی بـافقی  شناسیدرتدری .کاربردروان. درویل، لئونور ام.تی.191

 9786003092518 شابک: وزیری.

هنرآموزمربی/ دانشجومعلمان/  مخاطب:

 شناسی، علوم تربیتی، راهنمای تدریس، روش تدریس روان کلماتکلیدی:

شناسی در تدریس از جمله موضوعاتی است که توجه به آن نتایج مثبتی در آمـوزش دارد. کتـاب حاضـر     کاربرد روانچکیده:

شناسـی در   حس مشـترک در کـاربرد روان  شناسی تربیتی ارائه دهد تا بر استفاده از  هایی بنیادی از روان کوشیده است واقعیت

تدریس تأکید کند و نیز لزوم رفتار با هر کودک به عنوان یک فرد را متذکر شود. در کتاب، اصطالحات فنی و نیـز اصـطالحات   

 اند. بخش عرضه شده 17است. مطالب در  نامۀ انتهای کتاب آمده ها در واژه اند و معنای آن آشنا درشت شده نا

 

هیاینیوینتیدری درآمیوزشوکاربردروش. پور، یعقوب زاده، حسین/ غالمیان، رضا/ علی قلتاش، عباس/ حسن.192

 9786003093249 شابک: وزیری. ص.216 .1396. آوای نور: تهرانآموزان.یادگیریدانش

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 اثربخش، روش تدریسشناسی یادگیری، یادگیری فعال، تدریس  روان کلماتکلیدی:

های نو در تدریس در پنج فصل بررسی شده است. در فصل اول مباحثی چـون تعـاریف    در کتاب حاضر، کاربرد روشچکیده:

های انگیزش در یادگیری مطرح شده است. نویسنده در فصل دوم قـوانین   یادگیری، عوامل مؤثر بر یادگیری و ابعاد آن و نظریه

کنـد. فصـل سـوم بـه مبـانی تـدریس،        رایان، رفتارگرایان و گشتالت و سبک شناختی را بررسی مـی گ یادگیری، نظریۀ شناخت

گرایی دربارۀ آموزش و تـدریس اختصـاص دارد. در فصـل چهـارم الگـو و راهبردهـای        آلیسم دربارۀ تدریس و اثبات دیدگاه ایده

 گردد. می های فعال و نوین تدریس معرفی شود و در فصل پنجم روش آموزشی بررسی می

 

گیریدرعلومانسانی)مددکارییابیوتصمیمهایمسئلهکاربردفنونتسهیلگریومهارت. رنجبر، محمدرضا.193

 9786003092594 شابک: وزیری. ص.176 .1396. آوای نور: تهراناجتماعی(.

مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 مددکاران، علوم اجتماعی، حل مسئلهخدمات امدادی،  کلماتکلیدی:

کنند. کتـاب پـیش رو    تر کردن امور کمک می هایی است که به آسان ها و روش مهارت  تسهیلگری استفاده از مجموعهچکیده:

، «فنون تسـهیلگری »آموزد. در بخش اول کتاب با عنوان راهنمای آموزش تسهیلگری است و در واقع مددکاری اجتماعی را می

ها، و ارتباط تسهیلگری با زبـا ن و   است. اهداف، قوانین، مهارت سهیلگری و کیستی تسهیلگر معرفی و شرح داده شدهچیستی ت

شناسی، تسهیلگری در مددکاری اجتماعی و وظایف مددکاران اجتماعی تسهیلگر در نهادها از جمله موضوعات بخـش اول   زبان

   است.  پرداخته« گیری و تصمیمیابی  های مسئله مهارت»هستند. بخش دوم کتاب به 

 

 شیابک: رحلـی.  ص.172 .1396. دریافـت : تهـران کیدامرشیتهراانتخیابکینم؟.. زارعی محمودآبادی، احسـان .194

9786006193717 

مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 انتخاب رشته، کنکور سراسری دانشگاهی کلماتکلیدی:

شـدن نیـاز دارنـد.     درگیر ودار کنکور و انتخـاب رشـته بـه منـابعی بـرای آگـاه      های آخر دبیرستان  آموزان سال دانشچکیده:

تـر بتوانـد انتخـاب رشـته      تر و آگاهانه اند زیر و بم هر رشته را به مخاطب نشان دهند تا راحت نویسندگان کتاب حاضر کوشیده

تصـورات  »دهـد. در بخـش    رار مـی های شخصـی را در اختیـار او قـ    که تجربه« حرف دل»هایی دارد از جمله  کند. کتاب بخش

های بعدی هـر رشـته و بـه     دربارۀ گرایش« ادامه تحصیل»شوند. در بخش  ها اصالح می ، اشتباهات معمول دربارۀ رشته«اشتباه

دانشـگاه و  »تواند بکنـد.   کارهایی می فهمد با مدرکش چه مخاطب می« آیندۀ شغلی»استادی رسیدن در آن صحبت شده و در 

 های کتاب هستند. نیز از دیگر بخش« نمونۀ کارنامه»و «استادان برتر
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 شییابک: رقعــی. ص.96 .1396. هنــر اول: تبریــزمبییانیواصییولتعلیییموتربیییتاسییالمی.. باغبــانی، امــین.195

9786007460528 

دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 آموزش و پرورش، اسالم، تعلیم و تربیت کلماتکلیدی:

ای است که برای رسیدن انسان به سعادت مورد توجه قراردارد. کتاب حاضر ابتدا مبانی تعلـیم و   تعلیم و تربیت مقولهچکیده:

کنـد و پـس از آن بـه     کند. سپس ماهیت و نیاز انسان به تعلیم و تربیت را بررسی مـی  تربیت اسالمی را برای خواننده بازگو می

گوید. تعلیم تربیت اسالمی کودکان از راه تشـویق، و سـپس از    در ادامه، از تطهیر و تزکیه می پردازد. تعریف تعلیم و تربیت می

 ساز در جامعه، فصل های بعدی کتاب هستند. راه رغبت، و ارکان اخالقی جهت

 

. مشتاقمهسار  دهند.هایزندگیمثبت:سهکارمهمیکهافرادموفقانجاممیمجموعهکتاب. سی مکسول، جان.196

 9789641702825 شابک: رقعی. ص.160 .1396. ابوعطا: تهران

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 شناسی های روان موفقیت، موفقیت شغلی، جنبه کلماتکلیدی:

ای نیست و تنها به چند تمرین نیـاز دارد. در کتـاب حاضـر، نویسـنده توضـیح       کسب موفقیت در زندگی کار پیچیدهچکیده:

توان به موفقیت رسـید. نویسـنده مخاطـب را بـه شـناخت       می« هدف، رشد و سخاوتمندی»چگونه با رعایت سه اصل دهد  می

کند. سپس او باید برای شکوفایی استعدادهایش رشد کند. این کتاب کوشیده اسـت،   هدفش از زندگی و موفقیت راهنمایی می

تواند برود، چـه   تواند دورتر برود، چگونه می جا برود، چقدر میدر هشت فصل، به مخاطب بیاموزد: تعیین کند دوست دارد به ک

 وسایلی الزم دارد، چگونه از مسیر منحرف نشود و با چه کسانی همراه شود.

 

نکتۀکاربردیبیرایمیدیریتدرمیداررمتفیاوتو111کاویبرایمدیرانمدارر:مدرسه. اصالنی، ابراهیم.197

 9786008529095 شابک: وزیری. ص.256 .1396. مدار پژوهشپیشگامان : تهرانموفق.

مدیر مخاطب:

 مدیران، مدارس، پژوهش در مدیریت، مدیریت و سازماندهی کلماتکلیدی:

کنـد. مـدیریت    نویسنده در این کتاب به حساسیتهای مدیران مدارس دربـارۀ مسـائل تربیتـی و آموزشـی اشـاره مـی      چکیده:

بندی شده است. نویسنده  ای طبقه ای از آن که به امور مدارس اختصاص دارد، در زمرۀ علوم میان رشته آموزشی، به ویژه شاخه

کـات ریـز و درشـتی ماننـد مـدیر و نقـش راهنمـایی، مـدیر و نقـش او در          با اتکا به تجربۀ سالها حضور در مدارس گوناگون، ن

فصل به اضافۀ یک نکتۀ آخر آمده است. هر  10نکتۀ کتاب در قالب  111برنامهریزی و هماهنگی را مورد توجه قرار داده است. 

 رسد. ارزیابی به پایان می فصل با مقدمهای کوتاه آغاز میشود و با یک خود

 

رییزیومیدیریتمدیرموفق=مدرسهموفق:برنامیه. رضا/ ذوالفقاری، حسین/ قرق دردوست، زهره حمید سلطانی،.198

 9786005065190 شابک: وزیری. ص.170 .1395. کالج برتر: تهراناستراتژیک.

مدیر مخاطب:

 مدیریت آموزش و پرورش، موفقیت، مدیریت و سازماندهی کلماتکلیدی:

از جمله عواملی است که در موفقیت مدرسه تأثیر بسیار دارد. این کتاب در سه فصـل بـه ایـن     نحوه مدیریت مدرسهچکیده:

ای  ریزی برای طراحـی مدرسـه   هایی برای موفقیت مدرسه، برنامۀ پردازد. موضوعاتی مثل کیستی مدیر موفق، توصیه موضوع می

ریـزی بـرای موفقیـت در     شـورای معلمـان و برنامـه   بخشی به  اثربخش، تنظیم برنامۀ ساالنۀ آموزشی و پرورش مدارس، کیفیت

 مدرسه، مدیریت تغییر، و مدیریت مشارکتی از جمله مطالب کتاب هستند.
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 شیابک: وزیـری.  ص.256 .1395. مؤسسه کورش چاپ: تهرانهایمعلمی.مدیریتآموزشی:مهارت. حاتمی، زهرا.199

9786005022810 

مربی/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ای، کالس درس های آموزشی، معلمان، اخالق حرفه مهارت کلماتکلیدی:

هـای منطقـی و عملـی و     ای است از ایـده  ای نیز نیاز دارد. کتاب حاضر چکیده تدریس خوب به داشتن اطالعات حرفهچکیده:

د، بتوانند به درستی هـدایت  راهنمای سریع تدریس برای مرور نکات معلمی، تا آموزگارانی که در حرفۀ تدریس تازه کار هستن

هـایش بـا بافـت و سیسـتم آموزشـی و       شوند. نویسنده همۀ دوره های تحصیلی را در نظر دارد و کوشـیده اسـت دسـتورالعمل   

های شخصیتی، مدیریتی، برقـراری ارتبـاط،    اخالقی حاکم بر جامعۀ ایران سازگار باشد. پنج فصل اول کتاب به ویژگی-فرهنگی

ای از مجموعه مقاالت برخی مشاهیر دربارۀ معلمی در فصل آخـر جمـع    کنند و گزیده ریس معلم اشاره میانگیزشی و فنون تد

 اند. شده

 

 شیابک: وزیـری.  ص.184 .1395. کـالج برتـر  : تهـران گیرنیده.هاییادمدیریتدانشوسازمان. قربانیان، حسـین .200

9786005065664 

مدیر/ هنرآموز مخاطب:

 دانش، عناصر مدیریت، یادگیری سازمانیرشد  کلماتکلیدی:

مـدیریت  »ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط نیستند. در کتاب حاضر موضـوع   های قدیمی ادارۀ سازمان امروزه روشچکیده:

بنـدی مـدیران، مراحـل     شود. طبقه تعریف و مفهوم دانش و مدیریت و تعارضات آن تبیین می« های یادگیرنده دانش و سازمان

هـایی از   دهی رسمی، تعارض در سازمان، خالقیت و نوآوری، کنترل و عوامل مؤثر بر آن، تعاریف مدیریت دانش، نمونـه  سازمان

 دهند. کارگیری دانش، و بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای آموزشی دیگر مطالب کتاب را تشکیل می به

 

 .1396. وانیـا : تهـران ازمحیطزیستدرمدارر.مدیریتوآموزشحفاظت. افروزان، صغری/ صفری، محمود شب.201

 9786008496342 شابک: وزیری. ص.160

والدین/ مدیر مخاطب:

 ها محیط زیست، مدیریت آموزش و پرورش، مدرسه کلماتکلیدی:

توجه به محیط زیست به منظور حفظ سالمت روحی و روانی کودکانمان اهمیت بسزایی دارد. کتاب حاضر پژوهشـی  چکیده:

است از بهبود سبک تربیتی والدین دربـاره کودکـان و     برانگیز کودکان و هدف آن عبارت است به منظور بهبود رفتارهای چالش

گانه بهبود کیفیت در مـدیریت مدرسـه، تبیـین مفهـوم مـدیریت مـدارس و        های تعاملی کارامد. اصول چهارده استفاده از روش

آموزان، تأثیر آموزش  کردن فضای سبز برای دانش محافظت از محیط زیست و فراهمآموزان،  های افزایش انضباط در دانش روش

 ای شاد و بانشاط از جمله مطالب این کتاب هستند. های حل مسئله بر تعامل و در نهایت چگونگی داشتن مدرسه و مهارت

 

: قـم نخستقرندومتاپنجمهجری.هایتربیتیمربیانمسلمان،جلدمربیانما:تاریخاندیشه. رفیعی، بهروز.202

 9786002981622 شابک: وزیری. ص.352 .1396. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مربی/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 تاریخ اسالم، فلسفه اسالمی، آموزش و پرورش، فیلسوف کلماتکلیدی:

هـای   برخوردار است. مجموعۀ حاضر با معرفـی اندیشـه  ای  های هر جامعه و بزرگان آن از جایگاه ویژه شناخت واقعیتچکیده:

کوشد هـم مربیـان بنـامش را معرفـی کنـد و هـم متنـی         تربیتی مربیان بزرگ مسلمان از قرن دوم تا قرن پانزدهم هجری، می

های  است و به چندی از مربیان قرن آموزشی برای تدریس آرای تربیتی آنان فراهم سازد. کتاب حاضر جلد نخست این مجموعه

عمروبن بحـر جـاحظ، محمـدبن ابـن سـحنون، ابـو نصـر محمـد فـارابی، گـروه           »اندا ز:  دوم تا پنجم اختصاص دارد که عبارت

 الرئیس ابن سینا و امام محمد غزالی. الصفا، شیخ اخوان
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 .1396. رازنهان: تهرانمسیر:راهرسیدنبهشخصیتیمقتدروخودساختهازدوراننوجوانی.. طاهری، کاظم پور.203

 9786004481144 شابک: رقعی. ص.218

هنرآموز/ مشاور مخاطب:

 شناسی، خاطره، نوجوانان های روان شیوۀ زندگی، جنبه کلماتکلیدی:

کند. او معتقد اسـت   نویسنده در این کتاب برای کسب موفقیت نوجوانان راهکارهایی را به شیوۀ داستانی پیشنهاد میچکیده:

خواهـد   ای که با رسیدن به هـر امتیـاز دیگـری مـی     های انسان رسیدن به قدرت است به گونه ها و گرایش باالترین میلیکی از 

از "، "عالئـم انحرافـی را جـدی بگیریـد    "، "تعهدی برای شروع"، "توی کوله پشتیت چی داری"، "داستان من"مقتدرتر باشد. 

همسـفر  "، "شـود  مسـیر دوراهـه مـی   "، "اینجا سبقت آزاده"، "ا پیک مسائلمواجهه ب"، "تو دیرتر بخور شیرینی"، "کجا به کجا

 ها مطرح کرده است. هایی را در آن عناوینی است که نویسنده داستان "انتهای مسیر"و  "خوب نعمته

 

. وانیـا : تهـران . فرمهینـی فراهـانی، شـیرین    نکتهبسیارمهیم.17کنند،معلمانموفقمتفاوتعملمی. ویتکر، تاد.204

 9786008496335 شابک: وزیری. ص.154 .1396

مربی/ هنرآموز مخاطب:

 تدریس اثربخش کلماتکلیدی:

رسـاندن   هـا نیسـت، بلکـه در چگـونگی بـه انجـام       تفاوت بین معلمان مؤثر و ضعیف در میزان دانش علمی و سواد آنچکیده:

هـا از   معلمان بیاموزد. چارچوب فکری معلمان موفـق، برداشـت آن  کردن را به  کوشد متفاوت عمل هاست. این کتاب می دانسته

هـا از   ن گیری آ ها، چگونگی مدیریت انرژی و زمان، و اصول تصمیم آموزان، موضوع اصلی مورد تمرکز آن مشاهدۀ کالس و دانش

ا و تعامل در چارچوب اصـلی  ه اند. کتاب بر نظریات و عملکردها، شیوه موضوعات این کتاب هستند که در نوزده فصل ارائه شده

 دهند، شرح داده است. زندگی در کالس و مدرسه تمرکز دارد و تمام مواردی را که معلمان موفق انجام می

 

 9786002071385 شابک: وزیری. ص.554 .1395. موعود اسالم: قممنشورتربیت.. خو، مصطفی مجدیان.205

دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

  ایران، سیاست، آموزش و پرورش، رهبران دینی، سخنرانی کلماتکلیدی:

موضوع اصلی کتاب حاضر نقش و جایگاه آموزش و پرورش و دانشگاه در تربیـت دینـی، سیاسـی و اجتمـاعی، و نیـز      چکیده:

، سیر تاریخی علم تربیت علمی است. موضوعات دیگری مثل آشنایی با چگونگی به قدرت رسیدن استعمار، به خصوص انگلیس

هـای انقـالب اسـالمی، انتخابـات،      هاو ریشـه  در غرب، چگونگی تشکیل کشور آمریکا، سیر تحول علمی در جهان، اصول، آرمان

های ایران، همه از بیانات رهبر انقالب استخراج و در ایـن کتـاب    ای و تحریم جنگ لبنان، حملۀ عربستان به یمن، انرژی هسته

 اند. عرضه شده

 

هایرفتاریویژههایزندگی)مهارتمهارت. ، حسن/ نوری، ربابه/ موتابی، فرشته خانی، شهرام/ موسوی چلک محمد.206

 9786006637396 شابک: رقعی. ص.344 .1396. طلوع دانش: تهرانوالدین(.

مشاور/ دانشجومعلمان/ کارشناسان/هنرآموز مخاطب:

 های رفتاری آموزش والدین، نوجوانان، شیوۀ زندگی، مهارتشناسی،  های روان جنبه کلماتکلیدی:

های زندگی ازجمله شناخت خصوصیات نوجوان، آشنایی بـا مشـکالت    نویسنده در کتاب حاضر در یازده فصل مهارتچکیده:

اسـترس، منـابع   های اجتماعی، تفکر نقادانه و خالق، کنترل خشم، مقابله بـا   روانی و اجتماعی، اصول اولیۀ پیشگیری از آسیب

مندی و برقراری ارتباط مؤثر ویـژۀ والـدین را بررسـی     گیری مؤثر، جرأت رسان، خودآگاهی و همدلی، حل مسئله و تصمیم یاری

هـایی بـا ذکـر     کند. نویسنده از نمودار، شکل و جدول برای نوشتن نکات توسط والدین استفاده کرده است. در ادامه فعالیت می

 ن گنجانده شده است.اهداف و مراحل انجام آ
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آمیوزان(.هایرفتاری،وییژهدانیشهایزندگی)مهارتمهارت. خانی، شهرام/ نوری، ربابه/ موتابی، فرشـته  محمد.207

 9786006637310 شابک: رقعی. ص.280 .1395. طلوع دانش: تهران

 مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ کارشناسان مخاطب:

 دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 آموزان، نوجوانان های رفتاری، دانش شیوۀ زندگی، مهارت کلماتکلیدی:

منـدی،   گیری مؤثر، جرأت های زندگی ازجمله مهارت خودآگاهی و همدلی، حل مسئله و تصمیم در این کتاب مهارتچکیده:

گـردد. در هـر فصـل     آموزان بررسی مـی  دانشبرقراری ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، کنترل خشم و تفکر نقادانه و خالق ویژۀ 

های واقعی از اتفاقات روزمرۀ زندگی، نکات و اهداف مربوط به آن مهارت به صـورت مـوردی آمـده اسـت. در      پس از بیان مثال

ا هـ  هـا و شـکل   ها گنجانده شده است. نویسنده از نمودارها، جـدول  ادامه یک یا چند فعالیت فردی یا گروهی برای انجام مهارت

 ها استفاده کرده است. برای طراحی فعالیت

 

مؤسسـه  : تهـران هیایآموزشیی.هایمطالعهدرمحییطمهارت. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جـوان .208

 9786008775010 شابک: رقعی. ص.254 .1396. فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان

هنرآموز/ مشاور/ دانشجومعلمان مخاطب:

 ریزی آموزشی، کارکرد های آموزشی، آمادگی برای خواندن های مطالعه، برنامه مهارت کلیدی:کلمات

دهد. او ضـمن بررسـی عوامـل مـؤثر در      نویسنده در این کتاب مهارت درست مطالعه کردن را به مخاطب آموزش میچکیده:

هـای مطالعـۀ مرسـوم،     د مقـوالتی چـون مـدل   کنـد. در مرحلـۀ بعـ    شناسی مطالعۀ ناکارآمد را مطرح می مطالعۀ کارآمد، آسیب

 دهد. برداری، مرور مطالب و عوامل تمرکز حواس را مورد بررسی قرار می های یادداشت مدل

 

آمیوزانهایمعلماندرتربیتسیاسیواجتماعیدانشمهارت. مرادیان، مهدی/ محبی راد، محمد/ شیبانی، بهاره.209

 9786008153771 شابک: وزیری. ص.96 .1395. انداز قطب چشم: تربت حیدریهودانشجویان.

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ای، معلمان علوم سیاسی، اخالق حرفه کلماتکلیدی:

های مورد نیاز معلم در تربیت سیاسـی   یکی از ارکان نظام آموزشی معلم است. کتاب حاضر بر همین اساس شایستگیچکیده:

گوید. نقـش معلمـان را در    پذیری سیاسی می های معلم تا جایگاه او در جامعه شمارد. از ویژگی آموزان را برمی دانشو اجتماعی 

گویـد. در نهایـت    آموز می کند و از نقش معلم در جامعه تا نقش او در سالمت روان دانش تربیت سیاسی و اجتماعی گوشزد می

 دهد. ی، اجتماعی دانشجو معلمان توضیح میهای دانشجویی و تربیت سیاس نیز دربارۀ تشکل

 

 .1396. تخت جمشید: شیرازهایمعلمیوتدری اصولی.مهارت. خادمی، حمیدرضا/ مظفری، زهره/ وحدانی، مریم.210

 9786002832467 شابک: وزیری. ص.126

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 معلمان، تدریس اثربخش، راهنمای تدریس کلماتکلیدی:

هـای   کتاب حاضر در دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول درباره مراحل تدریس است. نویسنده در فصـل دوم رسـانه  چکیده:

کند. در فصل اول دربارۀ داشتن طرح درس مناسـب و مراحـل    ها را در نظام آموزش و پرورش بررسی می آموزشی و اهمیت آن

نحوه چینش کالس برای تدریس نیز آمده است. در بخـش دیگـر فصـل    نوشتن آن توضیح داده شده و نمونه فرم طرح درس و 

سـازی محتـوای درس    های فـردی فراگیرنـدگان و جـذاب    آموزان، فن بیان، توجه به تفاوت اول به مهارت ایجاد انگیزه در دانش

ت استفاده از فناوری شدن و فناوری اطالعات، آموزش الکترونیکی و ضرور اشاره شده است. در فصل دوم، مباحثی مانند جهانی

 مطرح شده است.
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 9786008529088 شابک: رقعی. ص.320 .1396. مدار پیشگامان پژوهش: تهرانها.ترینمعلمانهناب. فریبا مؤیدنیا، .211

دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 خاطره، آموزش و پرورش، معلمان، حکایت کلماتکلیدی:

آوری کـرده اسـت.    سال خدمت در آموزش و پرورش را در ایـن کتـاب جمـع    20ها و خاطرات خود از  نویسنده تجربهچکیده:

هایی است که به تناسب موضوع و بـه فراخـور موقعیـت، در کـالس      کتاب حاضر در دو فصل تألیف شده است؛ فصل اول نمونه

هایی از برنامۀ  اگیرندگان از خود درس مفیدترند. همان بخشهایی که برای فر شود؛ همان حاشیه ها صحبت می درس درباره آن

هایی اشاره میکنـد کـه    ها و حکمت ها که در کتاب درسی وجود ندارد. نویسنده در فصل دوم به حکایت درسی پنهان برای بچه

 ها میتواند برای معلمان مفید باشد. مرور و بازخوانی آن

 

اکبـر فرجـی ارمکـی، غالمعلـی بوسـلیانی، سـمانه بـاقر پنـاهی، شـیما           آموزشی.نظارتوراهنمایی. گلیکمن، کـارل .212

 9786003092792 شابک: رقعی. ص.168 .1396. آوای نور: تهران. زاده طبیب

مدیر/ هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 ها، تدریس اثربخش، آموزش و یادگیری، ایاالت متحده امریکا مدرسه کلماتکلیدی:

ای از علوم آموزشـی اسـت کـه در ایـن کتـاب بررسـی شـده اسـت.          رشته "راهنمایی آموزشی یا تعلیماتینظارت و "چکیده:

نویسنده در این کتاب در هفت فصل مباحثی چون نگاهی به فرایند یاددهی و یادگیری در کالس، سازوکارهایی برای کمک به 

های ارزیـابی قابلیـت و رشـد و بالنـدگی      ان، شاخصهایی برای مشاهدۀ کالس، رویکردهای کار با معلم کالس درس، چهارچوب

 ها و نمودارها آمده است. هایی ملموس از کمک به معلمان در جدول معلم را مطرح کرده است. مثال

 

 وزیـری.  ص.250 .1395. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قمنقشنظامآموزشیبرتوسعهایرانمعاصر.. نصیری، مهدی.213

 9786002981516 شابک:

دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 شناسی ایران، آموزش و پرورش، جامعه کلماتکلیدی:

گیـری   دهد و امروزه از آن به عنوان معیـار ارزیـابی و انـدازه    آموزش و پرورش بنیان و پایۀ اولیۀ توسعه را تشکیل میچکیده:

هـای توسـعه    این کتاب، ارتباط نظام آموزش و پرورش نوین بـا ابعـاد و شـاخص   شود. در  پیشرفت و توسعۀ جوامع استفاده می

اجتماعی ایران در دوران حکومت قاجـار و پهلـوی اول    -شود. هدف اصلی کتاب، مطالعه و بررسی تحوالت اقتصادی بررسی می

اجتمـاعی   -وسـعۀ اقتصـادی  ها، ساخت و بافت نظام آموزشـی صـورت گرفـت و بـر ت     هایی است که در ویژگی از زاویۀ دگرگونی

 جامعه تأثیر گذاشت. تحوالت نظام آموزشی جدید دستاوردهای مثبت و منفی بسیار داشت.

 

 ص.584 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسـه برهـان  : تهراننگاهیبهتاریخآموزشوپرورشارومیه.. غفاری، حسین.214

 9789640814208 شابک: وزیری.

هنرآموز مخاطب:

 تاریخ، آموزش و پرورش کلیدی:کلمات

نمایانـد.   تاریخچه و پیشینۀ آموزش و پرورش در ارومیه، تاریخ آموزش و پرورش به سبک جدید را نیز تا حدودی مـی چکیده:

گویـد.   این کتاب، به قصد بیان تاریخ آموزش و پرورش ارومیه، ابتدا مختصری از آموزش و پـرورش دوران باسـتان سـخن مـی    

  گیری دارالفنون های علمیه در آن زمینه، تا شکل هاو مسجدها و حوزه و پرورش ایران بعد از اسالم، و نقش مکتبتاریخ آموزش 

ها بـا توجـه    های خارجی و تغییر و تحوالت آن های آموزشی، از دیگر مباحث این کتاب هستند. فعالیت مدرسه و تغییرات نظام

در آموزش و پرورش ارومیه، و همچنین تأثیر وزیران آمـوزش و پـرورش، از ابتـدا    های ارومیه، و اقدامات مدیران کل  به انقالب

 دهند. های اختصاصی کتاب را شکل می تاکنون، بحث
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 .1395. منظومه خرد: تهران. سودابه تنکانبی وقتآساننیست.نگرشینودرارزشیابیتغییرهیچ. واتروت، کتی.215

 9786006475561 شابک: رقعی. ص.136

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ها، ارزشیابی آموزشی آموزش و پرورش، آزمون کلماتکلیدی:

هـا جـایزه و بـرای     موقـع فعالیـت   به عقیده نویسنده این کتاب، امروزه در سیستم ارزشیابی مدارس بـرای تکمیـل بـه   چکیده:

آموز از مفاهیم را نشان دهد، از  نکه میزان یادگیری دانشنظمی و رفتار نامناسب، تنبیه در نظر گرفته میشود. نمره پیش از آ بی

میزان انطباق آنها با سیستم آموزشی حکایت دارد. نویسنده در این کتاب نظام ارزشیابی سنتی یا نمرهای را زیر سؤال می برد 

های آموزشی، کاستی هـای   مۀ دورههایی ملموس از ه و الگوی ارزشیابی بر پایه استاندارد را جایگزین آن میکند. او با ارائۀ مثال

 دهد. ای را بررسی میکند و الگوهای جدیدی را پیشنهاد می نظام نمره

 

: گرگـان .هیاهایشخصیتیمعلمانوسبکتیدری آنویژگی. جرفی، هیام/ صولتی اصل، پروین/ انصاری، سـعید .216

 9786004490382 شابک: وزیری. ص.125 .1395. نوروزی

مربی/هنرآموز مخاطب:

 شناسی، روش تدریس های روان ای، معلمان، جنبه اخالق حرفه کلماتکلیدی:

کنند. بدیهی است که  معلمان بیشترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی مدارس ایفا میچکیده:

تدریس مناسب مورد توجه مخاطـب قـرار گیـرد.    تواند کارایی مطلوبی داشته باشد که با روش  دانش تخصصی آنان هنگامی می

هـای آن و   نویسنده در این کتاب موضوعات مورد نظر خود را در قالب چهار فصل تدریس، انـواع تـدریس، شخصـیت و ویژگـی    

 کند. های شخصیتی معلمان ارائه می ارتباط سبک تدریس و ویژگی

 

 شیابک: رقعـی.  ص.224 .1396. پـرک : قـزوین آفیاتآن.پیردازیویککالغ،چهلکالغ :شایعه. دیوانی، امیر.217

9786005414806 

هنرآموز مخاطب:

 رذایل اخالقی، فضائل اخالقی، مسائل اجتماعی و اخالقی کلماتکلیدی:

شایعه و شایعه سازی یکی از مسائلی است که جامعۀ ما به آن مبتالست. نویسـندۀ کتـاب حاضـر بـا تأکیـد بـر ایـن        چکیده:

ای، دربارۀ شایعه و آفات گزندۀ آن شرحی مبسوط بدهـد )بـه نظـم، نثـر، مثـل و       کوشیده است پس از بیان دل نوشتهموضوع، 

افکنی آورده است. بخش آخر کتاب نیز شماری از آثار  هایی ترجمه شده دربارۀ شایعه آموز(. در بخش بعد، مقاله سخنان حکمت

 است. ضروری آن را دربرگرفته اندازی و راهکارهای معتبر دربارۀ شایعه، شایعه

 

هیاهمیهچییزراپیاککناشتباهوالدیندرتربیتفرزندان:پاک28. علیمرادی، بهمن/ غفوریان نوروزی، پریسا.218

 9789640223154 شابک: رقعی. ص.80 .1395. نشر به: تهرانکنند.نمی

هنرآموز مخاطب:

 فرزندان، تربیتکودکان، والدین، رفتار اولیا و  کلماتکلیدی:

داننـد چـه کـار بایـد      شوند و به درسـتی نمـی   های تربیتی گرفتار می دانند که نباید اشتباه کنند اما در تله والدین میچکیده:

های پذیرفتن نقش والدین، فرزنـدپروری و اشـتباهات والـدین در فرزنـدپروری      بکنند. در ابتدای این کتاب مباحثی چون الزمه

انتهای هر بخش یک کاربرگ برای نوشتن اهداف والدین از تربیت فرزندان، بیـان انتظـارات از فرزنـدان و     مطرح شده است. در

اشتباه والدین در رابطه بـا تربیـت    28شناخت خصوصیات تحولی و شخصیتی کودک وجود دارد. در این کتاب ضمن اشاره به 

 ست.ها نیز توضیح داده شده ا فرزندان، رفتارهای صحیح جایگزین آن
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عمران

 

autocadافیزارکیاربردنیرم. مظاهری تهرانی، اشرف/ مطلبی کاشانی، مسعود/ عطاملکی، علی/ رضـوانی قـالهری، محمـد   .219

 شییابک: وزیــری. ص.250 .1396. مرســل: کاشــانای.درمهندسیییبهداشییتمحیییطومهندسیییبهداشییتحرفییه

9789649724904 

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 نرم افزار، بهداشت، مهندسی کلیدی:کلمات

کشی، معماری و طراحی صنعتی است. کتـاب در یـازده فصـل تنظـیم      افزارهای نقشه ترین نرم یکی از معروف AutoCADچکیده:

ای، دسـتورات رسـم،    دهـی، دسـتورات پایـه    های مختصات افزار، انواع سیستم است. در فصول ابتدایی، کاربران با محیط رسم نرم شده

شوند و در چهار فصـل   های موجود جهت رسم و ویرایش آشنا می ها و نوار بعدی و به طور کلی انواع ابزار دستورات ویرایش، رسم سه

ای پیرامون مبـاحثی ماننـد طراحـی     هایی برای دانشجویان مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه انتهایی کتاب تمرین

 است.  خانه گردآوری شده هشبکه، بهداشت مسکن و طراحی تصفی

عمومی

 

یافتهبهزبانپارسی)همراهبابرابرهایپارسیی(وییژهنویسیندگان،ترینواژگانراهکاربردی. نوذری تهرانی، مـریم .220

 9786000445485 شابک: پالتویی. ص.192 .1395. مریم نوذری تهرانی:آموزان.پژوهشگران،دانشجویانودانش

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه ها، آموزش زبان فارسی، واژه زبان کلماتکلیدی:

نشیند. این کتاب برای پاسداشـت زبـان کهـن فارسـی و      نواز دارد که آوای آن بر دل می زبان فارسی بافتی آهنگین و گوشچکیده:

تـرین   است. کاربردی و همچنین پاالیش زبان نوشتاری و گفتاری از واژگان بیگانه تهیه شده دار زبان مادری های ریشه استفاده از واژه

های فارسی را بـه کـار    مند بتواند واژه اند تا مخاطب عالقه ها و به ترتیب حروف الفبا فهرست شده ها به همراه برابرهای فارسی آن واژه

 گیرد.

 

 شیابک: رقعـی.  ص.428 .1396. پـویش اندیشـه خـوارزمی   : تهـران .Oxford ElmentaryLeamers. کراولـی، آنجـال  .221

9786009801107 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ها، زبان انگلیسی، راهنمای آموزشی نامه واژه کلماتکلیدی:

هستند. در فرهنگ موجود، پس از آشنایی بـا جـدول اسـتفاده از    های لغت ابزار مفید و کارامدی  در فراگیری زبان، فرهنگچکیده:

انـد کـه    ای آمـده  گونـه  های فارسی لغات به صورت زیرنـویس، در پـایین صـفحه، بـه     تلفظ کلمات و توضیحات اولیۀ کاربردی، معادل

ای بـه عنـوان راهنمـای     صـفحه نیاز کنند. همچنین، در ابتدای کتاب، چند  های لغت انگلیسی به فارسی نیز بی مخاطب را از فرهنگ

 ها را به خوبی فراگیرد. تلفظ آمده است تا مخاطب طرز تلفظ
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کشاورزی

 

هایخیوراکیوداروئییهایپرورشقارچهایشغلی:روشافزایشمهارت. حور، شهرام/ عباسی قادی، ناصـر  صداقت.222

 9786001244728 شابک: وزیری. ص.214 .1395. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران: تهران)خانگیوصنعتی(.

 هنرجو مخاطب:

 ای/ یازدهم کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 تغذیه، اقتصاد کلماتکلیدی:

انـد. از مطالـب    مؤلفان در کتاب پیش رو ضمن توضیح درباره تاریخچه قارچ، به روش های کشت انواع قارچ نیز اشاره کردهچکیده:

 های عملیاتی کاشت قارچ است. تهیه انواع غذا و هم چنین تهیه بذر و کمپوست و برآورد هزینه دیگر کتاب طرز

 

هیایمحبیوبوبخشبیرایخیوراکیتکنیک،دستورالعملوطرحالهام51کیک:تزیینکاپ. تیبیولت، بریجیـت .223

 9789647440486 شابک: جیبی. ص.112 .1395. شرکت انتشارات ویژه نشر: تهران. جانلو المیرا محمود شیرینشما .

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 شیرینی پزی، آموزش آشپزی کلماتکلیدی:

شـود. کتـاب    هایی هستند که در قالبی گرد و شبیه فنجان، برای یک نفر و در زمانی کوتاه پخته می ها شیرینی کاپ کیکچکیده:

 دهد. های ویژه کاپ کیک را در صفحاتی مصور توضیح می دستور العمل کرم مالی کاپ کیک یا رنگ کردن کرم 51پیش رو 

 

 وزیری. ص.310 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: تهران. پور معصومه علی درختاندرمنظرشهری.. باسوک، نینا.224

 9786006594491 شابک:

هنرآموز مخاطب:

 معماری، کشاورزی، فضا، طراحی کلماتکلیدی:

در این کتاب به نکاتی پیرامون کاشت درختان در منظر شهری اشاره شده اسـت. نویسـنده پیرامـون شـناخت، ارزیـابی و      چکیده:

خـاک،  نمایـد. بافـت    تجزیه و تحلیل سایت، اصالح خاک و انتخاب گیاه، کاشت و نگهداری درختان شهری و انتقال گیاه بحـث مـی  

های فضایی، زهکشی خاک از دیگر مباحث کتاب است. طراحی برای  و مواد مغذی موجود در خاک، محدودیت PHفشردگی خاک، 

 ها انتهایی کتاب حاضر است. رسیدن به تنوع بیولوژیکی، شباهت بصری و چگونگی مراقبت از مکان درختکاری نیز از عناوین فصل

 

 شیابک: وزیـری.  ص.184 .1395. جیسـا : رودسـر پایانآبشیریناییران.شکم. بداشت اله  سماعی، عاطفه/ منصوریان،.225

9786007358320 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 دهم کاردانشپایۀتحصیلی:

 ها، حیوانات دریایی، حیوانات بیماری کلماتکلیدی:

شـوند.از   در دامپزشکی و بهداشت عمومی شـناخته مـی  های انگلی  نرم تنان به ویژه شکم پایان مانند حلزون، ناقل بیماریچکیده:

هـای درونـی،    ها دارای اهمیت اسـت. در کتـاب پـیش رو رده بنـدی نـرم تنـان، انـدام        این نظر شناخت بیولوژی، جنس و گونه آن

 است. فصل بیان شده 8ها و نقش نرم تنان به عنوان ناقل بیماری، در  های آب شیرین ایران و کلیدهای شناسایی آن حلزون



17اردانششمارهکویاوحرفهیفندورهآموزشنامهکتاب  

اردانشکو  یا و حرفه یفن آموزش دوره یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص  

 

72 

 

 ص.154 .1396. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران: تهرانکشتگیاهانداروئی.. حسیبه فاتحی، فواد/ حسینی، سیده.226

 9786001246241 شابک: وزیری.

 هنرجو مخاطب:

 ای/ یازدهم کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 داروها، جانوران و گیاهان کلماتکلیدی:

بهـار،  -همیشـه  فلفلـی، بابونـه، گلرنـگ، گـل     گلـی، نعنـاع   در این اثر ضمن آشنایی با مشخصات گیاهان دارویی مانند مریمچکیده:

دانـه و خاکشـیر، بـا     سـیاه، سـیاه   گاوزبان، آویشن، بادرنجبویه، رزماری، بیدمشک، کرفس، اسطوخودوس، صـبرزرد، مـرزه، زیـره    گل

شوید. مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت مانند فواصل کاشت و روش آن، مواد و عناصر  میها نیز آشنا  تاریخچه و پراکنش آن

هـا و روش برداشـت محصـول از دیگـر مطالـب       سازی خاک، مراقبت و نگهداری حین داشت، آفات و بیماری غذایی مورد نیاز، آماده

 کتاب است.

 

هیای ویریشیکم،ران،پهلیو،تناسباندامباگیاهان:روشمجموعهسالمتوزیباییباطبیعت:. عماد، مهدی.227

 9786008693314 شابک: رقعی. ص.212 .1396. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد: تهرانشدنصورت.سلولیتوچاق

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای/ یازدهم کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 درمان، داروها، طب سنتی کلماتکلیدی:

ها و مواد معـدنی بـا ارزش،    های دارویی مانند چای، دارچین، کیوی، سیر، بادام و... به دلیل داشتن ویتامین گیاهان و میوهچکیده:

های افراد داشـتن انـدامی    اند. در این میان یکی از دغدغه ها یا ضعف خود بوده از دیر باز مورد شناخت و استفاده انسان برای بیماری

هـای   این نویسنده در این اثر برای رهایی از چاقی، الغـر کـردن صـورت    بر ده از این محصوالت طبیعی بوده است. بنامناسب با استفا

 چاق و حتی چاق شدن یا کاهش چربی خون چندین مورد استفاده از این گیاهان را بیان کرده است.

 

 شیابک: رقعـی.  ص.112 .1395. نشـر  بـه : تهـران آسیا.گییاهمعجیزه100. عبـاس/ میرشـجاعیان، مهتـا    زجـاجی، سـید  .228

9789640223215 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای یازدهم کاردانش/ یازدهم فنی و حرفهدهم/پایۀتحصیلی:

 داروها، داروسازی، طب سنتی کلماتکلیدی:

اطالعات مهم از گیاهان دارویـی، در  شود. برای دادن  اهمیت گیاهان دارویی نیز مانند داروهای شیمیایی هر روز بیشتر میچکیده:

کتاب حاضر مباحث به طور مونوگراف و شامل خاصیت اصلی دارویی، نحوه مصرف و عوارض یا تداخالت موجود بیـان شـده اسـت.    

خواص گیاهان آفتیمون، اسطوخودوس، بابونه، ترنجبین، ریشه جین سنگ، خار مریم، دم گیالس، کندر، گـل بنفشـه سـه رنـگ و     

 نه دیگر در این اثر ذکر شده است.ها نمو ده
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مدیریتخانواده

 

 .1396. دیبایـه : تهـران . مهرناز کرانـی  فعالیت.60هاینخست:سوری:گامآموزشبهروشمونته. پالس،ماری آلن.229

 9786002123091 شابک: وزیری. ص.180

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 شناسی کودک علوم تربیتی، روان کلماتکلیدی:

کودک از بدو تولد تا شش سالگی بیش از هر زمان دیگر قدرت کسب اطالعات از دنیـای پیرامـون خـود را دارد. ایـن     چکیده:

هایی، والدین را در تربیت  دانند. نویسنده در این کتاب با ارائه پیشنهادها و فعالیت دوره را دوره حساس تأثیر پذیری کودک می

هـایی   رساند. آماده سازی محیط پذیرای نوزاد، فراهم کردن ابزارها و لوازم مناسـب، روش  می کودک در دوره تأثیر پذیری یاری

 های ایجاد محیط آرام و مثبت در خانه از جمله مباحث کتاب حاضر است. برای تقویت استقالل کودک و راه

 

 9789640222201 شابک: وزیری. ص.232 .1395. نشر به: تهرانآموزشپیشازازدواج.. صادقی، مهدی محمد میر.230

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 خانواده، شیوۀ زندگی، عشق کلماتکلیدی:

ازدواج خشت بنای خانواده و فرایند تبادل اطالعات و عواطف بین دو نفر از جنس مخالف است و به آموزش نیاز دارد. چکیده:

مؤلف در کتاب حاضر به مفاهیم و فواید آشنایی در ازدواج اشاره کرده است. هم چنین در این اثـر مبـاحثی در نظریـه مثلثـی     

 عشق، انتخاب همسر و دوره نامزدی، سال اول ازدواج ، صاحب فرزند شدن و...آورده شده است.

 

 9786007617342 شابک: رقعی. ص.108 .1395. سیاهرود: تهرانآموزان.آموزشحقوقبهدانش. عبدی، عادل.231

 آموز والدین/ دانش مخاطب:

 ای یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 آموزان، ایران، ادبیات کودک و نوجوان حقوق مدنی، دانش کلماتکلیدی:

مباحث مطـرح شـده در   آموزان نسبت به حقوق خویش از  آموزش حقوق با هدف رشد آگاهی فردی و اجتماعی دانشچکیده:

پذیری آشنا میکند. او معتقد است  مداری و مسئولیت آموزان را با قانون این کتاب است. نویسنده در این کتاب نوجوانان و دانش

هـا گذاشـته اسـت، بـا      که اگر افراد از حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند، میتوانند تکالیفی را کـه جامعـه بـر دوش آن   

یت انجام دهند. کتاب در شش فصل بـه مباحـث حقـوق فـردی، شـهروندی، خـانواده، اجتمـاعی، اقتصـادی و         احساس مسئول

 آموزان در محیط آموزشی اشاره کرده است. فرهنگی و در نهایت حقوق و تکالیف دانش

 

 .1396. نـور آوای : تهـران آموزشومشاورهقبلازازدواجبیارویکیرداسیالمی.. مهدی حسینی بیرجندی، سید.232

 9786003092655 شابک: وزیری. ص.216

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 زندگی اسالمی، شیوۀ زندگی، ازدواج کلماتکلیدی:

فصل به مسائل مربوط به مشاوره ازدواج با رویکرد اسالمی می پردازد. اهـداف ازدواج، مشـاوره    10کتاب پیش رو، در چکیده:

رویکرد اسالمی ازدواج در نظریه های گوناگون از جمله تکمیل و کفویت، تعـدادی از مباحـث    در رابطه با اصول درمانی ازدواج،

چنـین پیرامـون شـناخت و عوامـل مـؤثر در ازدواج، اصـول و فنـون همسـریابی، معیارهـای           مطرح شده در کتـاب اسـت. هـم   

های نامناسـب و   ر ازدواج مانند ازدواجها و تحمیل د کننده ازدواج مطالبی بیان شده است. آسیب همسرگزینی و خدمات تسهیل

 های قبل از ازدواج از دیگر موضوعات کتاب است. یا خدمات مشاوره ای ازدواج، خدمات حمایتی و ازدواج موقت و انواع آموزش
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. زینـب حیـدربیگی   ایمانندافرادموفقورروتمندبیندیشیم.باهوشباش:چگونهدرهرزمینه. تریسی، برایـان .233

 9786007133897 شابک: رقعی. ص.224 .1396. آرایان: تهران

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 گیری، ثروتمندان، موفقیت شغلی اندیشه و تفکر، تصمیم کلماتکلیدی:

نویسندۀ کتاب حاضر معتقد اسـت، ابـر رایانـۀ     انسان همیشه در آرزوی پیشرفت و بهبود شرایط زندگی خویش است.چکیده:

های بالقوۀ خود استفاده کند. ایـن کتـاب،    تواند از تمام توانایی ذهن چنان قدرتمند است که اگر صدبار هم زندگی کند، باز نمی

ا بـا  پـردازد تـا ذهـن مخاطـب ر     ترین افـراد مـی   ترین و خوشبخت های فکری موفق در راستای همین موضوع، به آموزش شیوه

های متفاوت اندیشه و تغییر درونی شخصیت آشنا کند. محتوای این کتاب تفکر آگاه در مقابل تفکر ناآگـاه، تفکـر هـدف     روش

 گرا در مقابل تفکر واکنش گرا، تفکر کند در مقابل تفکر سریع و تفکر مثبت در مقابل تفکر منفی را به مخاطب می آموزد.

 

. آرایـان : تهـران . المیـرا محمـدی   کیار.وتر،بهتر:رمزموفقیتدرزندگیوکسبسریعتر،باهوش. دوهیگ، چارلز.234

 9786007133880 شابک: رقعی. ص.340 .1396

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 موفقیت، کار و زندگی کلماتکلیدی:

موفقیت بیشتری انجـام دهیـد و نتیجـه    دهد تا با تحمل فشار کمتر، کارها و وظایف خود را با  وری یاد می فرایند بهرهچکیده:

دهـد   وری و تالش است و نشان می های مؤلف در زمینه بهره بهتری به دست آورید. کتاب پیش رو در هشت فصل نتایج کاوش

 تر عمل کنید. هر کاری را چطور شروع کنید و چگونه سریع

 

 .1395. انجمـن اولیـا و مربیـان   : تهـران ایرانی.هایرومبررسیچگونگیکاربریجوانانازچت. منطقی، مرتضی.235

 9789644513091 شابک: وزیری. ص.424

والدین مخاطب:

 اینترنت، وسایل ارتباطی کلماتکلیدی:

هـا و تهدیـدها هسـتند.     ای از فرصـت  های گپ اینترنتی، به عنوان بخشی از فضای مجـازی، آمیـزه   ها یا اتاق چت رومچکیده:

هـا و تهدیـدهای گـپ اینترنتـی، دالیـل و       های ارتباطی، تاریخچه چت کردن، فرصت تاریخچه فناورینویسنده در چهار فصل، 

نماید. در فصل انتهایی رویکردهای جاری مبتنی بـر   ها را بررسی می های چت کردن و اثرات زیستی، روانی، اجتماعی آن انگیزه

هـا پـیش روی خواننـدگان     ایی برای مواجهه مناسب با این فنـاوری ه ها، مورد تردید قرار گرفته شده و اقدام نفی و انکار فناوری

 شود. قرار داده می

 

ریزیآموزشی:راهبردهایبهبیودکیفییتدرسیطحواحیدآموزشیی)مدرسیه،برنامه. نیستانی، محمدرضا.236

 9786007768662 شابک: وزیری. ص.264 .1395. یار مانا: اصفهاندانشگاه،آموزشمجازی(.

مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ریزی راهبردی های آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، نظام برنامه کلماتکلیدی:

ریزی راهبردی و عملیـاتی در سـطح واحـد     ریزی باید در عمل و با مهارت در برنامه اصول و مبانی کلی و نظری برنامهچکیده:

عینی در بهبود کیفیـت در واحـدهای آموزشـی و دانشـگاهی را بررسـی      آموزشی همراه شود. کتاب حاضر راهبردهای عملی و 

ریزی آموزشی رادر سه حوزۀ مدرسه، واحد دانشگاهی و دانشگاه مجـازی تبیـین    های برنامه کند. نویسنده کوشیده است گام می

ام هر یک، عناصـر اصـلی   ریزی آموزشی در سطح یک واحد و تشریح دقیق و گام به گ کند. شناسایی مبانی و فرایندهای برنامه

 دهند. این اثر را تشکیل می
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 ص.152 .1395. نشر به: تهرانتربیتکودکآرام:راهنمایعملیبرایداشتنکودکانیآراموپویا.. غم، زهرا بی.237

 9789640223468 شابک: وزیری.

هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 تربیتآموزش خانواده، آموزش و یادگیری،  کلماتکلیدی:

مسائلی از قبیل اضطراب جدایی از والدین، اضـطراب امتحـان و رفتارهـای وسواسـی بـه ایجـاد نـاآرامی در کودکـان         چکیده:

انجامد. بر عهده والدین است که با آشنایی به مشکالت کودک در راه آرامش او قدم برداشته و عزت نفس و اطمینان خـاطر   می

های برخورد با مشکالت سد راه کودک از جملـه تـرس و اضـطراب، مراحـل      به بررسی راه را به کودک باز گردانند. کتاب حاضر

 پردازد. اجتماعی شدن و حس مسئولیت، لجبازی و...می

 

 .1395. نشـر  به: تهرانتربیتکودکسازگار:راهنمایعملیبرایداشتنکودکانیسالموسازگار.. غم، زهرا بی.238

 9789640223451 شابک: وزیری. ص.176

هنرآموز مخاطب:

 های رفتاری آموزش انفرادی، آموزش و یادگیری، اختالل کلماتکلیدی:

شود. بنا بر این والدین در رویارویی بـا ایـن مشـکالت     با گذشت زمان و افزایش سن کودک مشکالت او هم بیشتر میچکیده:

حاضـر بـا بررسـی ایـن مسـائل، اطالعـاتی در زمینـه دیـر یـا زود          های روانشناسانه و مهارتی دارند. کتاب  نیاز به کسب آگاهی

خوابیدن کودک، مشکالت تغذیه، بد غذایی، ناتوانی در کنترل دفع و آداب طهارت، مشکالت تکلم و هویت جنسـی و ... عرضـه   

 کند. می

 

. نشـر  بـه : تهرانکودکی.تربیتکودکسالم:راهنمایعملیبرایپیشگیریوحلمشکالتدوران. غم، زهرا بی.239

 9789640223444 شابک: وزیری. ص.216 .1395

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 آموزش خانواده، خانواده، پیشگیری کلماتکلیدی:

ای مهم است. نویسنده در این کتاب، با توجه بـه   تربیت کودک و شناخت موضوعات مربوط به سن او برای هر خانوادهچکیده:

های خانواده سالم، مشکالت مربوط به همسـاالن، تربیـت    های کودک، ویژگی در فصول گوناگون به آموزشتربیت کودک سالم 

 دینی و...اشاره کرده است.

 

 9786007294765 شابک: رقعی. ص.144 .1396. بزم قلم: قمتغذیهکودک.. مهری، فتانه.240

هنرآموز مخاطب:

 رژیم غذایی، رشد جسمی، غذا کلماتکلیدی:

در جوامع بسیاری تغذیه، مترادف مراقبت است. بی شک برای رشد و تکامل خردساالن نه تنها بـه نیازهـای جسـمی    چکیده:

ها توجه کرد و این دو، امری اساسی در تغذیه و رشد کودک است. کتاب پیش رو بـا توضـیحاتی    بلکه باید به نیازهای روانی آن

 ب و انواع غذاهای مناسب کودک اشاره کرده است.ای به زمان تغذیه مناس درباره نکات تغذیه
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 شیابک: وزیری. ص.256 .1396. آوای نور: تهرانهایویژهدرارزیابیروانیکودکان.تکنیک. گر، مهرانگیز پیوسته.241

9786003093188 

هنرآموز مخاطب:

 شناسی، روان شناسی خانواده ها، آسیب آزمون کلماتکلیدی:

ها نقش پر رنگـی یافتـه اسـت. مشـکالت کودکـان از نقـایص        توجه به کودکان و اختالالت روانی مربوط به آنامروزه چکیده:

ای از  گیرد. بنـا بـر ایـن در کتـاب حاضـر سـعی شـده اسـت مجموعـه          جسمانی تا اختالالت رفتاری دایره وسیعی را در بر می

ین شود. این مجموعه به تشخیص مشـکالت خـاص   های تشخیصی و آزمون های تخصصی روان شناختی توصیف و تبی تکنیک

کند. در اثر پیش رو هـم چنـین اصـول کلـی مصـاحبه،       کودکان مانند بیش فعالی، پرخاشگری، یادگیری و اضطراب کمک می

های رفتاری در شناخت اختالالت رفتاری بـه بحـث گذاشـته     مقاومت در ارزیابی، تکنیک های کالمی و غیرکالمی و پرسشنامه

 های فرافکن سنجش شخصیت و بررسی اختالالت شنوایی و بینایی از دیگر مطالب کتاب است. اوتیسم، آزمون شده است.

 

. نشـر  بـه : تهرانهابرایکاهشوزنماندگار.چاقیومثررترینتوصیه. غیور مبرهن، مجید/ نیکبخت جم، ایراندخت.242

 9789640225134 شابک: رقعی. ص.120 .1395

 هنرآموزهنرجو/  مخاطب:

 ای کاردانش/ یازدهم فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 پیشگیری، آموزش تغذیه، تغذیه کلماتکلیدی:

های مرتبط با آن و حتی خطر مرگ را به دنبـال دارد. امـروزه    دریافت بیش از اندازه انرژی و در نتیجه چاقی، بیماریچکیده:

های ناکافی بدنی به ذکر  . نویسنده در کتاب حاضر با تبیین علل چاقی مانند فعالیتالگوی زندگی افراد با گذشته متفاوت است

الگوهای زندگی سالم و ناسالم اشاره کرده است. هم چنین کسب آمادگی برای کـاهش وزن و پیشـگیری از پرخـوری و نحـوه     

 های بدنی از دیگر مطالب کتاب است. افزایش فعالیت

 

 ص.592 .1395. انجمن اولیا و مربیان: تهرانحقوقمتقابلاعضایخانواده.. اسعدی، سیدحسننگار/  اسعدی، سیده.243

 9789644513169 شابک: وزیری.

هنرآموز مخاطب:

 حقوق فردی و اجتماعی، خانواده، ازدواج کلماتکلیدی:

شـاد، آرام و متعـادلی را دارا باشـند.     های سـالم،  توانند خانواده افراد یک جامعه با آشنایی و رعایت حقوق خانواده میچکیده:

هـای سـالمت    یابی حقـوق خـانواده از آغـاز تمـدن و شاخصـه      ساز زندگی مشترک، ریشه نویسنده در ده فصل، به عوامل زمینه

نماید. مفهوم ازدواج، اقسام ازدواج و تعدد زوجات، تکالیف و حقوق زوجین، حقـوق مـالی و    خانواده در عصر پسامدرن اشاره می

ر مالی زن در خانواده، حقوق شوهر بر زن، حقوق فرزندان بر والدین و حقوق والدین بر فرزندان، طالق و اقسـام آن از دیگـر   غی

 مباحث کتاب است.
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 شیابک: وزیـری.  ص.404 .1395. سـمیع : شـهرری . انعام جـاپلقی  خانوادهآرمانیدرقرآنوحدیث.. وفایی، امیره.244

9786005622751 

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 شناسی دین، ازدواج، حقوق فردی و اجتماعی جامعه کلماتکلیدی:

اسالم به خانواده به عنوان اولین بخش اجتماعی هر جامعه توجه ویژه داشته و بر حفظ آن تأکید بسیار دارد. علما نیز چکیده:

انسان نمونه به جایگاه وی در یک خانواده نمونه تأکید دارند. بنابراین در کتـاب پـیش رو در تبیـین ایـن زمینـه بـه       در تربیت 

مفهوم خانواده، معیارهای ازدواج، اصول تربیتی حاکم در خانواده نمونه و جایگاه والـدین و فرزنـدان در قـرآن و حـدیث اشـاره      

 شده است.

 

کیومرث فرحبخش، الیاس بیگدلی،  درمانیوسالمترواننوآوریدرنظریهوعمل.خانواده. ام مک فارالن، مالکولم.245

 شیابک: وزیـری.  ص.480 .1396. آوای نـور : تهـران . ارسالن احمدی، معصومه تختـی، فرحنـاز جلویـاری، بختیـار ملکـاری     

9786003092914 

هنرآموز مخاطب:

 درمانگری های روان روشدرمانی،  روان شناسی خانواده، روان کلماتکلیدی:

و پـس از برخـی اظهـارات در کنفـرانس      1950خانواده درمانی با رویکرد جامعه نگرانه به سالمت روان، از اواخر دهه چکیده:

هـا   ساالنه انجمن روان پزشکی آمریکا، توجه متخصصان بسیاری را جلب کرد. آنان ابراز کردند که عالوه بر خود فرد، با خـانواده 

های متنوع بوده و ریشـه در زناشـویی درمـانی، جنـبش راهنمـایی کودکـان،        خواهند کرد. خانواده درمانی دارای زمینههم کار 

 15ای دارد. کتـاب پـیش رو در    های مشاوره ها، آموزش زندگی خانوادگی و پیشرفت خدمات اجتماعی با تاکید بر کار با خانواده

رسی اختالالت، خانواده درمانی افسردگی، خانواده درمانی برای اختالل وحشـت  فصل خانواده درمانی بر اساس سالمت روان، بر

زدگی و اختالل وسواس فکری عملی مورد بررسی قرار گرفته است. روش آموزش روان شناختی و مدیریت بیمار بـا توجـه بـه    

ن؛ از دیگر مباحث این کتاب های درما های خاص مانند مصرف کنندگان مواد مخدر و مدل نقش زوج درمانی، توجه به جمعیت

 است.

 

هیایوییدئویی،هایارتباطیجدیید:بیازیراهنمایوالدیندراستفادهفرزندانازفناوری. منطقی، مرتضـی .246

 9789644513107 شابک: وزیری. ص.460 .1395. انجمن اولیا و مربیان: تهرانای.رایانه

والدین/ مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 ، فناوری اطالعات و ارتباطات بازی و سرگرمی کلماتکلیدی:

های نوین ارتباطی هستیم و تنها با افزایش شناخت از این  با وقوع انقالب اطالعاتی در عصر حاضر شاهد ظهور فناوریچکیده:

ترونیکـی در  هـای الک  ها داشت. نویسنده در این کتاب به نقش بـازی  ای درست در مقابل آن توان مواجهه ها است که می فناوری

ها در تربیـت   ها و نقش آن ها بر تندرستی، آثار شناختی بازی ای، آثار آن رایانه-های ویدئویی عرصه اوقات فراغت، تاریخچه بازی

ها و راهنمـایی   ها، القائات سیاسی و عقیدتی بازی  ها، آثار اخالقی بازی و آموزش اشاره کرده است. آثار فرهنگی و اجتماعی بازی

 جهت استفاده بهینه فرزندان از دیگر مباحث کتاب پیش رو است. اولیا در



17اردانششمارهکویاوحرفهیفندورهآموزشنامهکتاب  

اردانشکو  یا و حرفه یفن آموزش دوره یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص  

 

78 

 

 .1395. آوای نور: تهرانشناسیزنوخانواده.روان. نژاد، زهرا زاده، معصومه/ شهابی شعاع کاظمی، مهرانگیز/ فتحعلی.247

 9786003092341 شابک: وزیری. ص.184

هنرآموز مخاطب:

 خانواده، شیوۀ زندگیآموزش خانواده،  کلماتکلیدی:

کتاب پیش رو و در سه بخش به بحث های زن و سـالمت روان، اخـتالالت خواب،بهداشـت جسـمی و جنسـی زن و      چکیده:

 تعادل عاطفی و موضوع زن و خانواده می پردازد.

 

هایکلیدیکودکان)روشهایافزایشهوشروش. گلیان تهرانی، شهناز/ بیاتی پایانی، سپیده/ بیاتی پایانی، سمانه.248

 شیابک: وزیـری.  ص.326 .1395. مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران     : تهرانوکاربردیتقویتهوشکودکان(.

9786001245336 

هنرآموز مخاطب:

 روان شناسی خانواده، آموزش و یادگیری، علوم تربیتی کلماتکلیدی:

است و انواعی دارد. راهکارهای شناسایی کودکـان بـا اسـتعداد معمـوال بـا      هوش، تفکر عاقالنه و رفتار مؤثر در محیط چکیده:

های افزایش هوش کودکان کدام است؟ در کتـاب حاضـر بـرای شناسـایی کودکـان بـا        شود. اما روش های هوش انجام می تست

تقویـت دقـت و    فصل بیان شده است. پـرورش خالقیـت، بـازی هـای     13استعداد و نحوه افزایش هوش آن ها راهکارهایی در 

های مورد نظر در ایـن   تمرکز، راهکارهای تقویت تکامل کودک و تحریک حس های نوزاد از جمله این روش هاست. دیگر روش

های تقویت حواس، راهکارهـای تقویـت هـوش زبـانی، تقویـت هـوش ریاضـی، تقویـت تفکـر علمـی و            اثر تا فصل پایانی، بازی

هـای   چنین نویسنده در این اثر به هوش فیزیکی و کنتـرل فعالیـت   کودک است. هم راهکارهای افزایش هوش دیداری و فضایی

روزانه، هوش شخصی و رشد شناخت فرد از خود، هوش اجتماعی و انجام دادن کار مشترک با دیگران و تقویـت آن هـا اشـاره    

 دارد.

 

: تهـران افزارهایکنترلیی.بانصبنرمهاینظارتوالدینبرفرزندانروش. افروزان، صغری/ اسداللهی، حسن شب.249

 9786008496212 شابک: وزیری. ص.190 .1395. وانیا

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 های گروهی اینترنت، رسانه کلماتکلیدی:

بسیاری از کشورهای در حال توسعه بـرای بـاال بـردن سـطح آمـوزش و پـرورش خـود بـه دنبـال جـایگزین کـردن            چکیده:

های سنتی هستند. به همین دلیـل نویسـندگان کتـاب بـرای حفـظ امنیـت فرهنگـی         جای آموزش الکترونیکی بههای  آموزش

هـا فرزنـدان در    کنند که به وسـیله آن  کودکان و نوجوانان در این فضای خاص، استفاده از نرم افزارهای کنترلی را پیشنهاد می

 ری قرار خواهند گرفت.ت ای، در مسیرهای مطمئن هنگام استفاده از آموزش رایانه
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مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگـان  : تهرانزمانتکوککن.. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان.250

 9786007857984 شابک: خشتی کوچک. ص.198 .1395. جوان

 هنرجو مخاطب:

 ای یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 شناسی شخصیت سازماندهی، راهنمای آموزشی، روانمدیریت و  کلماتکلیدی:

هـای   رود. در ایـن کتـاب مخاطـب جـوان راه     های بزرگ بـه شـمار مـی    مدیریت زمان یکی از رمزهای موفقیت انسانچکیده:

آموزد. کتاب در هفت فصل تنظیم شده است. در فصل اول مخاطب دربارۀ دریـافتن زمـان حـال و     مدیریت صحیح زمان را می

اند. فصل چهـارم   آموزد. در فصل های بعد دزدان زمان، بازی زمان و مراحل فرمول بازی با زمان مطرح شده آن نکاتی میارزش 

هـای چهـار و پـنج     روی اختصـاص یافتـه و در فصـل    پـذیری، پشـتکار، ابتکـار و میانـه     بینـی، مسـئولیت   های هدف، واقع به پله

اند. محتوا به صورت داستانی و زبان آن اول شخص  کاری مطرح شده ن اهمالگذاری، ساختن و اجرای نقشۀ زمانی، و درما هدف

 است و نویسنده در خالل تعریف داستان، چگونگی مدیریت زمان را به مخاطب می آموزد.

 

شیدهبیرایرسییدنبیهآنچیهدرزنیدگیزندگیروبهجلو:طرحییاربیات. وی، دنیل هایت، مایکل/ هارکی.251

 9786007133828 شابک: رقعی. ص.216 .1396. آرایان: تهران. مهر آزیتا نجات خواهید....می

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ریزی راهبردی شناسی، پیشرفت، برنامه جامعه کلماتکلیدی:

نخواهیم رسید. کتاب پـیش رو بـا اشـاره بـه طـرح زنـدگی،        ای جامع در زندگی، به مقصد بدون برخورداری از برنامهچکیده:

هـای   توان در مسیر زندگی بهتر، باقی ماند. درک نیازهـا و اجـرای طـرح    داند که با بهره گیری از آن می ای را مطلوب می برنامه

 عملیاتی شفاف، مقصدی درست و یک زندگی رو به جلو را نشان خواهد داد.

 

 رقعـی.  ص.128 .1396. مرسـل : کاشـان هایمجازیوخانواده.شبکه. محمدرضا/ فرحبخش، کیومرثخباز راوندی، .252

 9789649724898 شابک:

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 ای، فناوری اطالعات و ارتباطات افزار رایانه ای، نرم های رایانه شبکه کلماتکلیدی:

ای از جملـه   موجب پدیـدار شـدن اقسـام لـوازم ارتبـاطی رایانـه      های دیجیتال در چند دهه گذشته  گسترش فناوریچکیده:

های اجتماعی مجازی و بر خـط نیـز پدیـد     ها، شبکه های رایانه ای شده است.به دنبال این نو آوری اینترنت، تلفن همراه و بازی

کنند. بـر   با یکدیگر کمک می و اشتراک گذاری عکس و ویدئو، به ارتباط مردم  ها، پیامک اند که از طریق ایمیل، وب سایت آمده

ها، در کنار کارکردهای مثبت، هم چنین گاهی موجب کـم رنـگ شـدن روابـط و تعـامالت       شود این رسانه این اساس دیده می

ها و تعارضات خاصـی   شوند. بنا بر این، این کار کرد منفی به دنبال خود بحران اجتماعی و خانوادگی افراد از نظر عاطفی نیز می

های مطـرح شـده    ها و شبکه ورد. مولفان کتاب حاضر به همین دالیل در سه بخش به بررسی مسائل و تاثیرات رسانهآ پیش می

ای در خانواده و مدیریت  های مجازی بر زندگی زناشویی، ارتقای سواد رسانه اقدام کرده اند. هم چنین در این کتاب تأثیر شبکه

 ها تبیین شده است. رسانه
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. گیتی شـهیدی  ناپذیربرایرسیدنبهاهداف.قدرتپشتکار:اشتیاقوتالشدوقانونجدایی. آنجال ورث، داک.253

 9786007133934 شابک: رقعی. ص.332 .1396. آرایان: تهران

 والدین/ مشاور/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 شناسی شخصیت روان شناسی، های روان موفقیت، جنبه کلماتکلیدی:

موفقیت در زندگی به سطح پشتکار بستگی دارد و عالقه و ثبات قدم برای رسـیدن بـه اهـداف بلندمـدت فـرد را بـه       چکیده:

کوشد به مخاطب بیـاموزد کـه توجـه بـه اسـتعدادها او را از حقیقـت        رساند. کتاب حاضر می های فردی و اجتماعی می پیروزی

ض، رمز موفقیت آدمی در ارتقای سطح پشتکار اوست. در سه بخش ایـن کتـاب دربـارۀ چیسـتی     کند و در عو موفقیت دور می

هـای تلقـین پشـتکار بـه خـود       های پرورش پشتکار از درون آدمی به بیـرون، و راه  ها و راه ثبات قدم و دلیل اهمیت آن، تمرین

 اند. شده  مطالبی ارائه

 

 وزیـری.  ص.180 .1395. نشر به: تهران. رحیمی جونقانی  مصطفی قلبسالم.. چویتاو، موراگ/ گراهام، کری/ لی،  . کی.254

 9789640223024 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 یازدهم کاردانشپایۀتحصیلی:

 ها، پیشگیری بیماری کلماتکلیدی:

کننـد و اگـر حملـه یـا      زنـدگی مـی  و اضطراب   کشند، به دور از تنش قلب سالم، در افرادی وجود دارد که سیگار نمیچکیده:

دانند. در این کتاب مؤلف به ذکر تغییرات سـبک   اند، اهمیت داروهای تجویز شده خود را می جراحی قلبی را پشت سر گذاشته

حیطـه   3ای در  هـای قلبـی و نیـز ارائـه برنامـه      چنین شناخت بیمـاری  زندگی در داشتن سالمتی طوالنی مدت اشاره دارد. هم

هـای رایـج قلبـی و عروقـی از مطالـب       ها برای پیشگیری و درمان بیمـاری  ی، تغذیه سالم و کنار آمدن با استرسفعالیت ورزش

 مطرح شده در این کتاب است.

 

. انجمـن اولیـا و مربیـان   : تهـران شناسیدرازدواجموفقوروشهمسرداری.کاربردروان. ابوطالبی احمدی، تقی.255

 9789644513077 شابک: وزیری. ص.184 .1395

هنرآموز مخاطب:

 شناسی، خانواده ازدواج، روان کلماتکلیدی:

نویسنده در کتاب حاضر با استفاده از مباحث روانشناسی، در پی تبیین مسائل پیرامون ازدواج و خانواده است. تعریف چکیده:

های شناخت همسر قبل از ازدواج و  اج، روششناختی ازدواج، اهمیت و کارکردهای ازدو خانواده و راز تشکیل آن، ضرورت روان

هـای ازدواج،   جلسه خواستگاری و سواالت آن از جمله مباحث کتـاب اسـت. سـن مناسـب ازدواج و علـل افـزایش آن، انگیـزه       

های قبل از ازدواج و اهمیت آن، معیارهای یک ازدواج موفق و رهنمودهـای کـاربردی    خطاهای دوران آشنایی زوجین، آموزش

 ها اشاره شده است. جین در زندگی مشترک از دیگر مباحثی است که در کتاب به آنبرای زو
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: تهـران هیا.(تمرینآرامشدرباغپروانیه2آمیزی)هایباشگاهمغز:مغزمنورنگکتاب. گرشاسبی، معصـومه .256

 9786009751013 شابک: خشتی. ص.102 .1396. مهرسا

 آموز/ مشاور والدین/ دانش مخاطب:

 ای یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 شناسی های روان آمیزی، خالقیت، جنبه رنگ کلماتکلیدی:

کنـد. کتـاب حاضـر شـامل نمونـه       هایی است که به گردش خون و فعالیت سلولی مغز کمک می آمیزی از تمرین رنگچکیده:

سـال، بـا    اند تـا مخاطـب بـزرگ    در این اثر جمع شده آمیزی اند و برای رنگ هایی است که از آثار هنرمندان انتخاب شده نقاشی

آمیزی، بتواند ضمن کاهش اضطراب و اسـترس، خالقیـت و توانـایی مـدیریت احساسـات یـا        های رنگ انجام درست این تمرین

ها ترتیب خاصی ندارند و در هـر زمـانی کـه مخاطـب      تمایالت خود را بهبود بخشد. گردآورندۀ کتاب توصیه کرده است تمرین

 میل داشته باشد انجام پذیر هستند.

 

 .For Dummiesهیایپرهییزیهایدامیز،کاربردیوسیودمند:رژییمکتاب. پتروچی، کلیان/ فلین، پاتریک.257

 9786007022993 شابک: وزیری. ص.304 .1396. آوند دانش: تهران. مهرک ایروانلو

هنرآموز مخاطب:

 آموزش تغذیه، پیشگیری کلماتکلیدی:

روش پرهیز از غذا به عنوان مکانیسمی شفابخش، عاملی مؤثر در کاهش چربی، چربی سوزی و عضله سازی در بـدن  چکیده:

فصـل در خـالل مطـالبی همچـون بـا       16های درمانی است.کتاب پیش رو در  ترین روش است. پرهیز از خوردن یکی از قدیمی

راه افزایش انرژی در طول پرهیز، بـه دسـتور پخـت     10ای و  پرهیز دوره رژیم پرهیزی آغاز کنید، مروری بر علم پرهیز از غذا،

 کند. های رژیمی پنج به دو اشاره می کالری برای دوره 600و  500غذاهای حاوی 

 

عزیـزاهلل سـمیعی گیالنـی،     .For Dummiesذهینهایدامیز،کاربردیوسودمند:نقشیهکتاب. راسلر، فلورین.258

 9786008668114 شابک: وزیری. ص.226 .1396. آوند دانش: تهران. سعید گرامی

 مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ای دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 اندیشه و تفکر، تفکر خالق، چالش ذهنی، حافظه کلماتکلیدی:

کنـیم،   وقتی دربارۀ چیزی فکـر مـی  نامند.  می "نقشۀ ذهن"بازسازی نحوۀ تفکر و شیوۀ جذب اطالعات توسط مغز را چکیده:

کند. در کتاب حاضر، نویسـنده بـه خواننـده     مغز ما بالفاصله شروع به متصل کردن آن فکر با تصورات، افکار و مفاهیم دیگر می

کشی ذهن را برای اسـتفاده در   شده، نقشه  های آزمایش کند. در عین حال، تکنیک دهد که این سیستم چگونه کار می نشان می

 دهد. کند و ارائه می موقعیتی، از مدیریت پروژه گرفته تا افزایش خالقیت، بهبود حافظه و مطالعه برای امتحان، آماده میهر 
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خشـتی   ص.84 .1395. نوشـته : اصفهانهایدهفرمان:دهفرماندربابخودشناسی.کتاب. اصغر سوادکوهی، علی.259

 9786003860407 شابک: کوچک.

 هنرآموز/ مشاور/ هنرجو مخاطب:

 ای یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 شناسی شخصیت شناسی، روان خودسازی، خودشناسی، روان کلماتکلیدی:

ها را تقویـت کنـد.    تواند بدها را رفع و ضعف ها بنگرد، می انسان سرشار است از صفات نیک و بد که اگر با تأمل به آنچکیده:

به موضوع خودشناسی اختصـاص دارد. نویسـنده کوشـیده اسـت در ده فرمـان      « فرمان ده»های  مجموعه کتابکتاب حاضر از 

ها سوق دهد. روح و روان خود را درست تغذیه کـن، نقـاط    مخاطب را به شناخت خود و داشتن اراده واعتماد به تحقق خواسته

باش، و روزی خودت رابـه روزی دیگـران سـنجاق نکـن از      ضعف خود را به نقاط قوت و توانایی تبدیل کن، ذهن بهاری داشته

 های کتاب هستند. جمله فرمان

 

 .1395. نوشـته : اصـفهان هایدهفرمان:دهفرماندربابهنرتأریرگیذاریونفیوذ.کتاب. اصغر سوادکوهی، علی.260

 9786003860414 شابک: خشتی کوچک. ص.72

هنرآموز/ مشاور مخاطب:

 شناسی، ارتباط غیرکالمی های روان فردی، جنبه روابط بین کلماتکلیدی:

برقراری رابطۀ تأثیرگذار با دیگران و نفوذ در آنان هنری اسـت کـه نیـاز بـه تمـرین و آگـاهی دارد. کتـاب حاضـر از         چکیده:

اند از: شادمانی  بارتهای کتاب ع کوشد رموز این هنر را به مخاطب بیاموزد. از جمله توصیه می« ده فرمان»های  مجموعه کتاب

را به خودت و دیگران هدیه کن؛ زبان بدنتان را تقویت کنید؛ کار تو رسیدگی به وضعیت خودت اسـت؛ اول انتقادپـذیر بـاش و    

 دارید. آنگاه انتقاد کن؛ حساب بانکی عاطفۀ خود را پر نگه

 

 ص.144 .1395. نوشـته : اصـفهان کلیدزنیدگی.شاهفرماندربابهایدهفرمان:دهکتاب. اصغر سوادکوهی، علی.261

 9786003860438 شابک: خشتی کوچک.

هنرآموز/ مشاور مخاطب:

 شناسی های روان موفقیت، راه و روش، جنبه کلماتکلیدی:

بهتـر اسـت   کند. پس  مان را تعیین کنیم، به ناچار محیط این کار را می توانیم وضعیت آینده و زندگی اگر خود ما نمیچکیده:

کوشد راه  می« ده فرمان»های  هدف مطلوب خود را معلوم کنیم و به سمت آن در حرکت باشیم. کتاب حاضر از مجموعه کتاب

هـا را دریـاب؛    اند از: ناشـناخته  های کتاب عبارت کلید زندگی را در ده فرمان به مخاطب بیاموزد. از جمله توصیه رسیدن به شاه

 شود؛ شیوه و سبک خارپشت یا سبک و روش روباه. ات عوض می به بهانه؛ هدفت را عوض کن، زندگیآینده را به بها دهند نه 

 

 وزیری. ص.168 .1395. نشر به: تهرانکلیدروابطپایداردرزندگیزناشویی.. سپهری شاملو، زهره/ ساالری، ملیحه.262

 9789640222928 شابک:

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 شیوۀ زندگی، ازدواج، زناشویی، ارتباط کلماتکلیدی:

مندی در رابطه زناشویی اسـت. چـرا نیـاز بـه عشـق و       های جوان، ارتقای میزان رضایت یکی از بزرگترین دغدغه زوجچکیده:

تغییر آن سـهمی فعاالنـه داشـت؟ در ایـن اثرضـمن برشـمردن        توان در شود و چگونه می محبت در روابط زوجین برآورده نمی

هـای شناسـایی چـالش هـای موجـود در زنـدگی        های دوری جستن از آنها و همچنـین روش  الگوهای ناکارآمد ارتباطی، روش

بردی است. تمرین های موجود در هر بخش در تفهیم بهتـر و کـار   ها بیان شده فصل آن و مشترک و راهکارهای کارآمد برای حل

 باشند. کننده می کردن مباحث کمک
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کلیدهایتربیتکودکانونوجوانان:اصولکارکردمغزدرکودکان:پرورشکودکشادوباهوش. مدینا، جـان .263

 9789642785810 شابک: رقعی. ص.320 .1395. صابرین: تهران. شهریار نظری سالگی.ازتولدتاپن 

هنرآموز مخاطب:

 رشد جسمی، یادگیری، بازی و سرگرمی کودکان کلماتکلیدی:

در این مجلد از مجموعه کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان، قوانین مغـزی در پـنج سـال ابتـدایی زنـدگی بررسـی       چکیده:

شوند. نویسنده در کتاب پیش رو اصول کارکرد مغز در دوران بارداری و نقش استرس بر رشد مغزی در ایـن دوران، روابـط    می

دهد. تأثیر والدین در هوش کودکانشـان و نحـوه تربیـت کودکـان      ین زوجین و تأثیر آن بر عملکرد مغزی کودکان را شرح میب

چنین نکات عملی پیرامون هر یک از موضوعات مطرح شـده در انتهـای کتـاب     شاد و با اخالق از دیگر مباحث کتاب است، هم

 گردآوری شده است.

 

سیاختنساختنخیود،نیرومنیدکلیدهایتربیتکودکانونوجوانان:والدینهشیار:متحول. ساباری، شـفالی .264

 9789642785834 شابک: رقعی. ص.288 .1395. صابرین: تهران. اکرم کرمی فرزندان.

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 رفتار اولیا و فرزندان، روان شناسی خانواده، تربیت کلماتکلیدی:

های مـوثر متحـول سـاختن     این مجلد از مجموعه کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان، در پی معرفی راهنویسنده در چکیده:

های مدرسه، راهکارهایی برای رهاسـازی   های زندگی در دوران نوزادی و سال والدین، برای تربیت فرزندان نیرومند است. چالش

هـای معمـولی و بازگشـت بـه      دین، توجه به شگفتی نهفته در تجربهفرزندان از نیاز به توجه، نحوه کنار گذاشتن ایگو توسط وال

سادگی، خطرپذیری والدین در مسیر هشیار شدن خود و نحوه رهایی از آرزوهای بزرگ از جمله مباحث کتـاب اسـت کـه بـه     

 رساند. هشیاری والدین در مسیر تربیت فرزندان یاری می

 

. بزم قلـم : قم. فرزانه قائدی سال.9تا6تربیتوطرزبرخوردباکودکانکلیدهای. گلدستاین، رابین/ گاالنت، جنت.265

 9786007294680 شابک: رقعی. ص.192 .1396

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 شناسی کودک تعلیم و تربیت، آموزش خانواده، روان کلماتکلیدی:

کتاب شامل کلیدهای تربیـت و طـرز برخـورد بـا     ترین وظایف والدین است.  ترین و سخت تربیت کودکان یکی از مهمچکیده:

پذیری کودکان، توضیح موارد سخت مانند جنسیت، زایمان، اعتیـاد، ایـدز و    باشد. استقالل و مسئولیت سال می 9تا  6کودکان 

باشد.  رو می  ... ، نحوه برخورد با دروغگویی، پرخاشگری، خودخواهی، کمرویی، فخرفروشی در کودکان از موضوعات کتاب پیش

هـای کتـاب    ها از دیگر بخـش  چنین روابط کودک با خانواده خویش، مشکالت کودکان در مدارس و بازی و اوقات فراغت آن هم

 است.

 

ویدا  خورند.شوندوچراشکستمیهاچراموفقمیکلیدهایهمسرانموفق:ازدواج. گاتمن، جان/ سیلور ، نن.266

 9789642785780 شابک: رقعی. ص.324 .1395. صابرین: تهران. لطفی

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 ازدواج، زناشویی، شیوۀ زندگی کلماتکلیدی:

شـود. عوامـل موفـق     ها بررسی می در این مجلد از مجموعه کلیدهای همسران موفق، دالیل موفقیت و شکست ازدواجچکیده:

های میان مردان و زنـان، چهـار عنصـر مخـرب      با دیگران، تفاوتبودن یک ازدواج، تاثیر افکار و ذهنیات افراد در نحوه برخورد 

های زندگی خـوب،   دهند، همچنین نویسنده شیوه زندگی و چهار راهکار کلیدی برای بهبود زندگی مباحث کتاب را تشکیل می

مرتبط با موضـوع همـان   هایی  دهد. در انتهای هر فصل خودآزمایی هایی از زندگی افراد شرح می جو را با ذکر مثال بد و مشاجره

 فصل برای خوانندگان قرار داده شده است.
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 .1395. مؤسسه انتشاراتی نقش نگین: اصفهانفارر.گزارشیکجلسهازمجتمعمسکونیخلی . فروهان، حمید.267

 9786003291416 شابک: رحلی. ص.184

 والدین/ هنرجو مخاطب:

 ای یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 شیوۀ زندگی، ایران، مدیریت، فرهنگ شهرنشینی کلیدی:کلمات

خصوص در شهرهای بزرگ است. کتاب حاضر در همین باره، بـه   نشینی یکی از امور عادی زندگی امروزی به آپارتمانچکیده:

یاری در قالب کوشد قوانین مربوط به زندگی آپارتمانی را به مخاطب بیاموزد.در این ماجرا، نکات بس صورت گزارشی موردی می

هـا کپـی بگیـرد و اسـتفاده کنـد. راهکارهـایی بـرای         توانـد از آن  اند که مخاطب می شده های موردی و مختصر عرضه یادداشت

النـاس و اسـراف در کتـاب     هایی از مصادیق تأمین نیاز همسایگان همچنین حق جویی در مصرف برق، آب و گاز ، و نمونه صرفه

 اند. شده تذکر داده

 

لذتفرزندپروری:راهنمایکاربردیپیذیرشوتعهیددرمانیبیرایفرزنیدپروریدر. کوین، لیزا/ مورل، آمی .268

 شابک: وزیری. ص.256 .1395. نوشته: اصفهان. رضا محسنی اژیه زاد، علی احمد عابدی، ناهید وکیل هایاولیهکودکی.سال

9786003860636 

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 آموزش خانواده، خانواده، رفتار اولیا و فرزندان کلماتکلیدی:

هایی به منظور دستیابی به مهارت تعلیم و تربیت فرزند از راه فلسفه پذیرش و تعهد درمـانی   در کتاب پیش رو، روشچکیده:

مـدیریت  هـای فرزنـد پـروری،     هـای اولیـه فرزنـد پـروری، ارزش     طرح شده است. این اثر در ده فصل به مطالبی از قبیل سـال 

احساسات در برابر مدیریت رفتار، درک کردن کودک، ایجاد رابطه و تشـویق رفتارهـای خـوب و حمایـت از کـودک مضـطرب       

 پردازد. می

 

. نشـر  به: تهرانشویم:راهنمایپدرانومادرانآینده.ماهمباتومتولدمی. سپهری شاملو، زهره/ صفرزایی، مهرناز.269

 9789640222935 شابک: وزیری. ص.160 .1395

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 خانواده، روان شناسی خانواده، رفتار اولیا و فرزندان کلماتکلیدی:

هـایی دارد. در ایـن    دغدغه "والد شدن"تصور داشتن یک فرزند، شاید بی نظیرترین تصویر زندگی یک زوج باشد. اما چکیده:

های تخصصی را مطالعه و از مراحـل فرزنـد آوری تـا فرزنـد پـروری را مطالعـه        هارتباط ضروری است زن و شوهر نظرات و یافت

های عـاطفی، اجتمـاعی و روانـی فرزنـد آوری      کنند. کتاب پیش رو با هدف آماده کردن پدران و مادران برای تغییرات و چالش

کار سالم و به جمع پـدران و مـادران   مطالبی را گردآوری کرده است. به سوی مادر شدن، مراقبت از خود، مراقبت از کودک، اف

 فصل این اثر است. 9خوش آمدید، چند عنوان از 

 

. ابوعطـا : تهران. آیسان درویشی هایزندگیمثبت:تصمیمبگیرید؛رن یاگن .مجموعهکتاب. کالتچی، استیو مک.270

 9789641702894 شابک: رقعی. ص.224 .1396

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 گیری، انگیزه، حل مسئله شناسی، تصمیم های روان جنبه کلماتکلیدی:

کوشد به خوانندگان کمـک   های بسیاری از افراد است. کتاب پیش رو می پیشرفت در کار و زندگی شخصی از خواستهچکیده:

بنـدی کنـد و کارهـایی را     را اولویتهای بهتر بر مبنای نتایج را بیاموزد، و بداند چگونه باید کارها   های گرفتن تصمیم کند روش

ریـزی،   بندی، برنامه که مجبور به انجامشان نیست انجام ندهد. ارزش زمان و چگونگی تأمین انرژی را بداند و راهکارهای اولویت

 کار گیرد. های عملی زندگی را به یابی برای مهارت ها و سازمان مدیریت وقفه
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. مؤسسه فرهنگی هنـری دیبـاگران تهـران   : تهرانکودکونوجوان)سطحمقدماتی(.مربیکارآفرینی. زارعی، علی.271

 9786001246135 شابک: وزیری. ص.374 .1396

هنرآموز مخاطب:

 های شغلی، تربیت های شغلی، مهارت فرصت کلماتکلیدی:

وظایفی که مربی کار آفرینی کودک و نوجوان از مشاغل حوزه خدمات گروه امور مـالی و بازرگـانی انجـام مـی دهـد      چکیده:

، برنامـه ریـزی    SWOTهای فکـری، ترسـیم جـدول     های استعداد یابی و شناسایی ویروس عبارت است از: شناخت شایستگی

های کـار آفرینـی،    سازی مهارت من در نظر گرفتن پیادهکالمی، مهندسی ذهن و پرورش خالقیت. الزم است مربی ض -عصبی 

گانه را به کار بندد. کتاب پـیش رو بـا بررسـی اسـتانداردها در نـه       ها و هدایت شغلی و تحصیلی و... استانداردهای نه ابداع بازی

معـه تغییـرات را ایجـاد    ها و جا شود و سپس آموزشگاه دارد که کارآفرینی، آموزش فرهنگی از خانواده شروع می فصل، بیان می

 کنند. می

 

 هیایخالقانیه،بییاموزد.هایاولیهنوزاد:بهنوزادخودکمککنیدازطرییقبیازیمهارت. استوپارد، میریـام .272

 9786008733003 شابک: وزیری. ص.120 .1396. صابرین: تهران. علیان محمدعلی شیخ

هنرآموز مخاطب:

 های کودکانه بازی و سرگرمی کودکان، ترانهمراحل رشد و تحول،  کلماتکلیدی:

کنند که به آن نقشه مهـارت نـوزاد    نوزادان در فرآیند تکامل طبیعی و رشد مغزی و جسمی خود، از مراحلی عبور میچکیده:

های ذهـن، حرکـت کـردن، صـحبت کـردن، حرکـات        های نوزادان در زمینه گویند. نویسنده در دوازده بخش هر یک از مهارت

هایی اضافی مانند موسـیقی   دهد. در انتهای کتاب فعالیت ها و صمیمیت را در هر ماه از بدو تولد تا یک سالگی توضیح می دست

هـای کودکـان معرفـی     و شعرهای کودکانه، کارهای انجام دادنی و ساختنی و تفریحات فیزیکی برای افزایش هر یک از مهـارت 

 شده است.

 

 .1396. آرایـان : تهـران . حسین میرزائیـان  امیر استعداددرونیشما.34راهنمایکشفنقاطقوتشما:. راث، تام.273

 9786007133941 شابک: رقعی. ص.176

 آموز/ هنرجو دانش مخاطب:

 ای فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 ریزی شناسی شخصیت، برنامه استعدادیابی، مدیریت نیروی انسانی، روان کلماتکلیدی:

باره نیاز دارد. کتاب حاضر با ایـن اعتقـاد کـه هـر      به آگاهی و مطالعه در این  ها و تالش برای موفقیت کشف توانمندیچکیده:

دهـد. نویسـنده در    کسی باید بر اساس توانایی درونی خود به کار مشغول شود، در دو بخش کلی اطالعاتی را بـه مخاطـب مـی   

کند الزم نیست به کسی تبدیل شود که نیست، بلکـه   ص دارد، مخاطب را مجاب میها اختصا بخش اول که به کشف توانمندی

کند نوع استعداد خود  درونمایۀ استعداد انسانی، به مخاطب کمک می 34باید توانایی درونی خود را بیابد. در بخش دوم با ارائۀ 

 ها بکوشد. گیری و شکوفایی آن هرههای عملی که در کتاب آمده است، در ب را از این میان تشخیص دهد و با ایده
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 رقعـی.  ص.140 .1395. نشر به: تهرانهایبحران.خمونوجوانانوجواناندرپیچ. اسدی، علی/ فوالدیان، احمد بنی.274

 9789640223611 شابک:

والدین/ مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 شناسی های روان جنبهشناسی،  شناسی نوجوان، آسیب شناسی، روان روان کلماتکلیدی:

شناسان است و  شناسان و روان ترین دوران زندگی است. مشکالت این دوره مورد توجه جامعه دورۀ نوجوانی از بحرانیچکیده:

ترین مشـکالت   با آن است. اثر حاضر کوشیده است نمابری از عمده« تشخیص و شیوۀ برخورد»ها  ترین اقدام برای حل آن مهم

هـای نوجـوانی و    نوجوانان و جوانان و نیز شیوۀ برخورد و راهنمایی والدین را تقدیم کند. در این کتاب مشخصهروانی و رفتاری 

گـویی، عـزت نفـس و     گرایی، دروغ رویی، شهوت پردازی، کم شود؛ مواردی مثل: بحران هویت، اضطراب، خیال جوانی تشریح می

 های جسمانی. بیماری اعتماد به نفس، خودکشی، اختالالت عاطفی و رفتاری، و

 

. آرایـان : تهران. زینب حیدربیگی ترینزمانممکن.هایخوددرسریعهدف:دستیابیبهخواسته. تریسی، برایان.275

 9786007133989 شابک: رقعی. ص.352 .1396

 والدین/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 فردی موفقیت، روابط بین کلماتکلیدی:

ها را بیاموزد. کتـاب پـیش رو در    تواند نحوه دسترسی به آن هایی دارد که می هر فرد برای رسیدن به هدف، توانمندیچکیده:

گرا و بلند پرواز، گفتارهایی نظیر توانمندی و مسـؤولیت، برطـرف سـازی موانـع پیشـرفت ،سـنجش        فصل برای افراد آرمان 21

 یابند. و...را مطرح ساخته تا با سرعت بیشتری به هدف دستمیزان پیشرفت 

 

. آوای نـور : تهـران هیاهوبرایهیچ بررسیخشمدرخانوادهوروابطزوجین.. حسینی، سیدمحمد/ جوکار، حبیب.276

 9786003092822 شابک: وزیری. ص.224 .1396

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 خانوادههیجان، روان شناسی  کلماتکلیدی:

به نظر می آید در میان حاالت روحی و هیجانی مردم، خشم ناسازگارترین آن هاست. خشـم حـالتی اسـت کـه اکثـر      چکیده:

مردم در کنترل آن ناتوان هستند. کتاب پیش رو در زمینه خشم و تأثیر آن در روابط زوجین سـعی دارد خطـرات جسـمی یـا     

ند. در این اثر دید گاه های نظری پرخاشگری یا تحریک مسـتقیم بررسـی شـده    روانی این حالت را در زندگی مشترک بیان ک

است. در بخش هایی دیگر از کتاب روش های کنترل خشم و خشـونت خـانگی و آسـیب هـای حاصـل از پرخاشـگری، مـورد        

تبعـات نـاتوانی در    هایی مورد نیاز است تا خشم کنترل شود؟ بـرای پیشـگیری از   بررسی و نقد قرار گرفته است. اما چه مهارت

چنین تًأمل در این زمینه و تصمیم به ابراز یا پنهان کردن آن نیـز از دیگـر    کنترل خشم باید نسبت به آن آگاهی پیدا کرد. هم

های کنترل پرخاشگری و خشم است، که در این اثر به آن ها اشاره شده است. در صفحات پایـانی ضـمن آشـنایی بـا      مکانیسم

 دیگری از خشم و نقش آن در روابط خانوادگی مطرح شده است. هوش هیجانی، ابعاد
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 .1396. ابـر و بـاد   /مؤسسه فرهنگی آرمـان رشـد  : تهران. آبادی عطیه کارگر دولت رازخانوادهشاد.100. ون، دیوید نی.277

 9786008693017 شابک: رقعی. ص.222

 والدین/ مشاور/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای یازدهم فنی و حرفهدهم/ پایۀتحصیلی:

 شناسی های روان خانواده، روان شناسی خانواده، ارتباط، جنبه کلماتکلیدی:

هـا   نماید. کتاب حاضر دربارۀ رفتارها، عادت ساختار خانواده قدمتی به طول تاریخ دارد وحفظ بنیان آن بسیار مهم میچکیده:

ها تا برقراری رابطۀ خوب با خانوادۀ همسر،  تمام موارد از بزرگ کردن بچهدارند.  می هایی است که خانواده را راضی نگه و نگرش

شان انجـام دهنـد،    توانند برای بهتر شدن زندگی های زندگی وآنچه افراد می ها و لذت های واقعی در هر مورد و درگیری با مثال

های خـود را بررسـی    ها و نگرش آیند تا عادت است. به اعتقاد نویسنده، این صد راز مانند ابزاری به کمک مخاطب می بیان شده

 کند و به نیروی مثبتی برای خود و خانواده تبدیل شود.

مرجع

 

 خشـتی.  ص.40 .1396. قـدیانی : تهـران آهنشیهری)مترو(.کتابمرجعترافیک:راهنمایراه. برآبادی، محمود.278

 9786002518620 شابک:

 کارشناسانوالدین/هنرجو/ هنرآموز/  مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ونقل زمینی، ترافیک، نقشه وسایل حمل کلماتکلیدی:

کنـد. اسـتفاده از متـرو     جا مـی  به مترو یکی از وسایل حمل و نقل دورن شهری امروزی است که مسافران زیادی را جاچکیده:

کند. کتاب حاضر راهنمـایی اسـت بـه     تر از این وسیله کمک می استفادۀ بهتر و ایمن ها به آداب و مقرراتی دارد که دانستن آن

های متـرو، چگـونگی تهیـه و شـارژ بلـیط، و       های متروی تهران، مفاهیم تابلوها و عالئم ایستگاه  منظور این کار. راهنمای نقشه

 اند. آداب سوار و پیاده شدن از مترو در این کتاب تشریح شده

 

 شیابک: خشـتی.  ص.96 .1396. قـدیانی : تهراننقل.وکتابمرجعترافیک:فرهنگمصورحمل. برآبادی، محمود.279

9786002515148 

 والدین/هنرجو/هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ونقل زمینی، ترافیک وسایل حمل کلماتکلیدی:

مربوط به ترافیک، دانسـتن مفهـوم موضـوع حمـل ونقـل و آگـاهی از مقـررات آن بـرای مامفیـد          های  آشنایی با واژهچکیده:

کند تـا بتواننـد بهتـر و     می آموزان را با حمل و نقل و ترافیک آشنا ای است جامع و مختصر که دانش نامه است.این کتاب فرهنگ

ها مطالب تکمیلی  اند و در زیر برخی واژه ی گویا ارائه شدهتر درشهر زندگی کنند. مفاهیم با زبان ساده و همراه با تصویرها سالم

شـود.   هـا دیـده مـی    ها رعایت شده و در انتهای کتاب نیز فهرست انگلیسی و معـادل کلمـه   اند. ترتیب الفبایی در ارائه واژه آمده

بینـیم، در ایـن کتـاب     ری مـی ها عالمت و نشانه مربوط به عبور و مرور که هر روز در اماکن شهری و غیرشـه  ای از ده مجموعه

 اند. توضیح داده شده
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مکاترونیک

 

 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسـه برهـان  : تهرانبرفضایی)آشناییبافناورینانو(.آسان. زاده باقری، سمانه رضا علی.280

 9789640813645 شابک: رقعی. ص.84

هنرآموز مخاطب:

 آموزش و یادگیری، داستانفناوری و علوم تجربی،  کلماتکلیدی:

کتاب حاضر در قالب داستان در پی معرفی فناوری نانو به کودکان و نوجوانان است. جریان داسـتان در کـالس درس   چکیده:

آموزان کالس، بیشـتر بـا فنـاوری نـانو آشـنا       وگوی معلم درس فناوری با دانش افتد و خواننده در جریان گفت فناوری اتفاق می

شود، خارج از جریان داستان، تشریح شده است. کتاب مصور است و در  ها اشاره می ل علمی که در داستان به آنشود. مسائ می

 جای جای کتاب برای ارائه توضیحات بیشتر از تصاویر رنگی استفاده شده است.

 

مؤسسـه  : تهـران اتوماتییک.هایهایشغلی:آموزشنصبدربافزایشمهارت. نیمـا  هنرمند، سعید/ عربیان، امیر.281

 9786001245039 شابک: وزیری. ص.250 .1395. فرهنگی هنری دیباگران تهران

هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه طراحی صنعتی، علم رایانه، نرم کلماتکلیدی:

شـود. ایـن سیسـتم     مـی ها اسـتفاده   سیستم های در باز کن اتوماتیک یا خودکار برای رفاه و اهداف امنیتی ساختمانچکیده:

ها و نحـوه   کند. در این کتاب و در شش فصل، بخش ای و کرکره ای کار می روی انواع درهای کشویی، لوالیی، چند تکه، شیشه

کار انواع درها بیان شده است. هم چنین قسمت های اصلی یک در اتوماتیـک دو لنگـه یـا بـازویی کـه عبـارت انـد از: موتـور         

ها و تحلیل مـدار فرمـان    یکی، شستی های کنترل دستی و ریموت، معرفی شده است. تشریح سیم کشیالکتریکی، برد الکترون

تـوان بـا منـوی تنظیمـات هـر کـدام از        های ترسیمی این کتـاب مـی   نیز از سایر مختصات کتاب حاضر است. با دقت در نقشه

 ها آشنا شد. سیستم

مکانیک

 

جهتطراحییsewercadافزارآموزشجامعنرم. زاده، محمـدباقر  علی/ میرانمظاهری تهرانی، اشرف/ عطاملکی، .282

 9789649724911 شابک: وزیری. ص.278 .1396. مرسل: کاشانآوریفاضالب.شبکهجمع

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ای افزار رایانه نویسی رایانه، نرم آموزش و یادگیری، برنامه کلماتکلیدی:

آوری فاضالب و نمایش گرافیکی شـبکه کـاربرد دارد. در ایـن     های جمع سازی شبکه در مدل Sewer CADافزار  نرم چکیده:

افـزار و ابزارهـای     روزرسانی برنامه، آشنایی با پنجره اصلی، مراحـل آغـاز یـک پـروژه در نـرم       کتاب با مباحثی مانند نصب و به

یا ابـزار مـدیریت اطالعـات،     FlexTableامون ویرایشگرهای عناصر طراحی، طراحی و ویرایش آشنا خواهید شد. همچنین پیر

اسـت. لـوح    های نمایش نتایج و کتابخانه مهندسی و مدیریت آن مطالبی بیان شـده   افزار، روش سازی توسط نرم طراحی و مدل

 های تمرینی است. افزار و فایل  فشرده همراه کتاب، حاوی نرم
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. علی میرمحمدی، فرامـرز آشـنای قاسـمی    اصولتجربیوتئوریتستموتورهایاحتراقداخلی.. مارتیر، آنتونی.283

 9786006594675 شابک: وزیری. ص.316 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: تهران

هنرآموز مخاطب:

 ها، اصول و مبانی، طراحی صنعتی آزمایش کلماتکلیدی:

شوند. در هر یـک از فصـول چهـارده     های تبدیل انرژی محسوب می پرکاربردترین دستگاهامروزه موتورهای احتراق از چکیده:

گانه کتاب پیش رو به مباحثی مانند تجهیزات اتاق تست، کلیات طراحی اتاق کنترل، فرآیند احتراق، بـازده حرارتـی و تلفـات    

ی سیستم آب خنک کننده، طراحی مخـازن  چنین طراحی تهویه مطبوع، تحلیل ارتعاشات، طراح مکانیکی اشاره شده است. هم

های انتقال روغن و سوخت از دیگر مباحث کتاب اسـت. طراحـی سیسـتم بـرق سـلول تسـت و طراحـی تجهیـزات          و سیستم

 دهند. گیری سوخت و هوا مطالب فصول انتهایی کتاب را تشکیل می اندازه

 

هایفلزی)بیرش،آموزشکاربردیطراحیقالبهایشغلی:افزایشمهارت. جباری، اقبال/ رحیمی، حمیدرضـا .284

 9786001245176 شابک: وزیری. ص.274 .1395. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران: تهرانخم،کشش(.

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 طراحی، طراحی صنعتی، آموزش گروهی کلماتکلیدی:

هـای   مانند رایانه، الکترونیک و خودروسازی بـوده و نیازمنـد طراحـی   قالب سازی و پرس کاری پایه و اساس صنایعی چکیده:

پیچیده است. به همین منظور و برای آشنایی با موضوع ، در کتاب پیش رو انواع قالب ها از جمله قالـب خـم، کششـی وبـرش     

فرایند برش و جنس قالب  بررسی شده است. اثر حاضر در چهار فصل به اصول تولید با قالب، طراحی قالب، آشنایی با پرس ها،

کـاری   سازی و مونتاژ، روانکاری در کشش، عملیات حرارتـی و سـخت   چنین در ادامه به محاسبات قالب ها اشاره کرده است. هم

 و... به همراه تصاویر پرداخته شده است.

 

: تهـران بنزینی)درجهیک(.هایسواریکاراتومبیلهایشغلی:تعمیرافزایشمهارت. فریدونی برزآباد، داریـوش .285

 9786001244353 شابک: وزیری. ص.564 .1395. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

 هنرجو مخاطب:

 یازدهم کاردانش دهم/پایۀتحصیلی:

 فنون و ابزار، خدمات امدادی کلماتکلیدی:

چنـین در صـورت    هـا و هـم   قطعات، کار آنآوری و تولید خودرو در نوع خود پیچیده است. این صنعت به شناخت  فنچکیده:

فصل و بـه طـور مصـور دربـاره ایمنـی، موتورهـای        16نیاز به تعمیر و تعویض نیاز دارد. مؤلف کتاب بر اساس همین اصول در 

هـای گونـاگون موتـور خودروهـای بنزینـی صـحبت کـرده اسـت.          یابی قسـمت  دیزلی، سیستم سوخت رسانی، شناخت و عیب

هر فصل با بیان الزامات دانشی، مهارتی، نگرشی یا محیط زیستی و معرفی منابع آموزشی در این زمینه در  چنین در ابتدای هم

های دیگر کتاب اشاره به الکترونیک خودرو، موتورهای دوگانه سوز، مالتی پلکـس   ها تأکید داشته است. از بخش یادگیری بحث

 و طراحی خودرو است.
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ییابیوتعمییرموتیور:راهنمایکاربردیعیبIJSهایشغلیافزایشمهارت. راد، جواد مرزبانکشاورزی، احمد/ .286

 9786001245695 شابک: وزیری. ص.164 .1395. مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران: تهرانسیکلت.

والدین/ هنرآموز مخاطب:

 فنون و ابزار، طراحی صنعتی کلماتکلیدی:

هـای   هـای شـناخت قسـمت    ها و ارگونومی موتورسیکلت، در شکلی فنـی بحـث   عالوه بر معرفی قابلیتکتاب پیش رو چکیده:

ای مصور مطرح کرده است. موتورسکلت نیز همانند دیگر وسایط نقلیه متحرک به سیستم ترمـز،   موتور را در نه فصل و به گونه

ین ضروری است کاربر این وسیله با کاربرد و کـارکرد  سیستم انتقال قدرت، سوخت رسانی و سیستم تعلیق مجهز است. بنا بر ا

 قسمت های مختلف آن آشنا و در صورت لزوم به عیب یابی مشغول شود.

 

 ص.218 .1396. طالیـی : تهـران . حسـین عسـگری   خودروسازیازصفرتاصددرایرانوجهان.. هنسی، کـاترین .287

 9786006229928 شابک: خشتی.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 طراحی صنعتی، رشد اقتصادی کلماتکلیدی:

عملـی شـد، در پـی آن بـه تـدریج سـاخت و        1885در سال  "موتور واگن  "وقتی فکر حمل و نقل شخصی با ابداع چکیده:

را عصر طالیی صنعت خودرو نامیده اند. به همـین   برای عموم فراهم شد. این دهه 1920استفاده از نخستین خودروها تا سال 

میالدی با توجه به شرایط اقتصادی و تفکرات در ارتباط با خودرو، تغییرات بسیاری در صـنعت   90تا  30منوال طی دهه های 

خورو و تولید مدل های گوناگون آن به وجود آمد. کتاب مصور پـیش رو در همـین زمینـه و بیـان سرگذشـت خـودرو سـازی        

نگارش یافته است. هم چنین با اشاره به اهمیت ایمنی در این وسیله به معرفی شرکت های بزرگ خودرو سازی اقدام کـرده و  

 مبحث خودرو سازی در ایران را نیز بررسی کرده است.

 

دبیـر شـهید   دانشگاه تربیت : تهرانمبانیوکاربردهایانرژیزمینگرمایی.. پیرکندی، جاماسب/ میرمحمدی، علی.288

 9786006594606 شابک: وزیری. ص.194 .1395. رجائی

هنرآموز مخاطب:

 شناسی های فیزیک، زمین اصول و مبانی، پژوهش کلماتکلیدی:

های تجدید پذیر کاربرد فراوانـی یافتـه اسـت. در ایـن کتـاب       امروزه انرژی زمین گرمایی به عنوان یکی از انواع انرژیچکیده:

های تجدید پذیر، مزایـا و   کاربردهای انرژی زمین گرمایی بحث شده است. نویسنده در شش فصل انواع انرژیپیرامون مبانی و 

چنین تاریخچه انرژی زمین گرمـایی،   نماید. هم معایب استفاده از انرژی زمین گرمایی و انواع منابع زمین گرمایی را بررسی می

ای از طراحـی آن از   های حرارتـی و نمونـه   انرژی زمین گرمایی، کارکرد پمپهای موجود در  جایگاه آن در ایران وجهان، سامانه

 دیگر مطالب کتاب است.
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 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شـهید رجـائی  : تهرانموتورسیکلت:مبانیوایمنی.. نژاد، شبنم راد، جواد/ رحیم مرزبان.289

 9786006594620 شابک: وزیری. ص.396

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 وسایل حمل و نقل، اصول و مبانی، ایمنی کلماتکلیدی:

کتاب حاضر با هدف آشنا نمودن خواننده با مبانی موتورسیکلت در شش فصل نگارش شـده اسـت. نویسـنده در ایـن     چکیده:

ماننـد اجـزای مکـانیکی و الکتریکـی، دینامیـک و نـرم        ها، اجـزای موتورسـیکلت   کتاب به انواع موتورسیکلت و کارکردهای آن

چنـین معـادالت مـرتبط بـا پایـداری موتورسـیکلت، ایمنـی         نمایـد. هـم   افزارهای تحلیل دینامیک در موتورسیکلت اشاره مـی 

های موجـود   های بررسی آن، تجهیزات ایمنی مخصوص سرنشینان و استانداردهای مرتبط با موتورسیکلت موتورسیکلت و روش

 در ایران از دیگر مباحث کتاب پیش رو است.

 

دانشـگاه تربیـت دبیـر    : تهرانسازی.موتورهایالقاییخطی:تحلیل،طراحیومدل. شیری، عباس/ شوالیی، عباس.290

 9786006594514 شابک: وزیری. ص.200 .1395. شهید رجائی

هنرآموز مخاطب:

 طراحی صنعتی، وسایل حمل و نقل کلماتکلیدی:

شوند. کتاب در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول  موتورهای القایی خطی در قطارهای مغناطیسی استفاده میچکیده:

اند. در فصل دوم پیرامـون محاسـبات نیـروی محرکـه مغناطیسـی       ها بررسی شده انواع موتورهای القایی، کاربرد و تاریخچه آن

ه عملکرد موتور القایی خطی است. در دو فصل انتهایی نیز طراحی موتورها شود. موضوع فصل سوم محاسب والکتریکی بحث می

چنین دو پیوست با موضوعات تعیین پارامترهـای مـدار معـادل موتـور القـایی       اند. هم ها بررسی شده سازی دینامیکی آن و مدل

 شوندگی آهن در انتهای کتاب قرار داده شده است. خطی و تعیین منحنی مغناطیس

ادبیوخاطرهنثر

 

حضیرتاررانگشت:خاطراتووصایایشهدادرموضوعانتخاباتهمراهبابیانات. 17موسسه فرهنگی حماسـه  .291

 9786007874578 شابک: پالتویی. ص.120 .1396. حماسه یاران: قمخمینیومقاممعظمرهبری.امام

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

  خاطره نویسی، حکومت اسالمی، سخنرانی کلماتکلیدی:

این کتاب حاوی خاطرات و وصایای شهدا درباره انتخابات و سخنان امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری درباره این چکیده:

سعید سامانلو، منصور جاللی، یوسـف سـجادی و   نژاد،  توان به محسن روحانی، احمد جعفر موضوع است. از جمله این شهدا می

نامه شـهید   محمد سلیمانی اشاره کرد. پایان کتاب تصاویری از شهدا و رزمندگان، هنگام رای دادن آورده شده است. در وصیت

را خواهـد. حضـور در انتخابـات یعنـی راه سـعادت       گیر از مسائل سیاسـی نمـی   تفاوت و کناره اسالم آدم بی» ترک آمده است: 

 «های شیطان نرفتن. انتخاب کردن و دنبال وسوسه
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الیدینالهییهاییازدکترحسینمحیادبیاتعرفانی:کوینومیدیمروامیدهاست:یادداشت. سینایی، زهرا.292

 9789642785858 شابک: خشتی کوچک. ص.60 .1395. صابرین: تهرانای.قمشه

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 یادداشت، شعر، نوجوانان کلماتکلیدی:

هایی است که نویسنده خطاب به دخترش نوشته است. او درباره آفرینش، خُلق تنـگ، نـوروز، تولـد     کتاب حاضر متنچکیده:

دانـد و   ردن بـه کـوی دوسـت مـی    گوید. او علت خُلـق تنـگ را گـذر نکـ     های تو کجاست؟، صبر، نماز، روزه و... می مسیح، گنج

گفت و شنودی پر رمز و راز میان آفریـده و  »گوید:  های هر کسی را مهربانی و عشق و بخشندگی. نویسنده درباره نماز می گنج

 «پرهیز کردن از هر آنچه آدمی را شایسته نیست و این روزه را همه عمر باید گرفت.»و درباره روزه: « آفریدگار.

 

 رقعـی.  ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قمازدواجبهسبکشهدا:خاطراتیکوتاهازازدواجشهدا.. حسینکاجی، .293

 9786007874196 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ازدواج، جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی کلماتکلیدی:

که در تربیت انسان، به ویژه در رشد فضایل اخالقی )ر وحـی، عـاطفی، رفتـاری( تـأثیر     ازدواج یک سنت الهی است »چکیده:

زیستی در زندگی  سال جنگ تحمیلی را بازنویسی کرده است تا ساده 8ای از خاطرات همسران شهیدانِ  نویسنده گزیده« دارد.

های جوان، درباره اهمیـت ازدواج و کسـب    زوج ای به اهلل خامنه زناشویی را ترویج دهد. ضمن آنکه رهنمودهایی از حضرت آیت

 زندگی دینی بیان شده است.

 

 9786008682011 شابک: رقعی. ص.176 .1396. مناجات: مشهدها.بااینستاره. سادات حسینی، محدثه.294

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 جنگ ایران و عراقها،  نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

نامه شهدای منا بوده، با تکیه بر اسناد و روایات مسـتند   شود. بخش نخست که زندگی کتاب حاضر شامل دو بخش میچکیده:

آموزان  های این شهدا نوشته شده است. بخش دوم درباره شهدای جنگ تحمیلی و مدافع حرم است. این بخش را دانش خانواده

بر ذکر چکیده مقاله، تصویر هر شـهید و   ه مقاالتی درباره شهیدان است. همچنین در این بخش عالوهاند که حاوی چکید نوشته

 ها آورده شده است. نامه آن ای از زندگی خالصه
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 رقعی. ص.224 .1396. رازنهان: تهرانایازخاطراتیکمدیرمدرسه.بدونسانسور:گزیده. مصدق صدقی، زهرا.295

 9786004480864 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 خاطره نویسی، مدارس، تعلیم و تربیت کلماتکلیدی:

های قبل از انقالب اسالمی ایـران اسـت. زمـانی کـه او بـه عنـوان دبیـر و مـدیر          این کتاب خاطرات نویسنده در سالچکیده:

 1356کرده است. خاطرات با نگاهی انتقادی و با هدف اصالح رفتارها نوشته شده است و از شهریور  دبیرستان انجام وظیفه می

کند. برکناری نویسـنده از تـدریس و مـدیریت،     در چهارم آبان را روایت می آموزان شود و ماجرای برگزاری رژه دانش شروع می

شـهریور و پیـروزی انقـالب از موضـوعاتی اسـت کـه        17بازگشت مجدد به کار تدریس، استعفای از مدیریت به دلیـل کشـتار   

 ها نوشته است. نویسنده درباره آن

 

پژوهیی)شیهیدپژوهی،خیورده:طیرحسرگذشیتتیرکخاطرات. زاده صراف، فیـروزه  حشمتی، حمیده/ هاشم.296

 ص.84 .1396. ضـریح آفتـاب  : مشـهد آموزاندبیرستاندورهاولشاهدمعرفیت.پژوهی(،چکیدهمقا تدانشایثار

 9786004760003 شابک: رقعی.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه ایران و عراق، سرگذشتادبیات جنگ، جنگ  کلماتکلیدی:

هـا و نیـز شـیوه و     ها، رشـادت  رسد، آشنایی با افکار ، ایده آنچه برای نوجوانان و جوانان این زمان ضروری به نظر می»چکیده:

در طـرح  « شـاهد معرفـت  »آمـوزان دبیرسـتان دوره اول    این کتاب حاوی چکیده مقاالت دانـش « سبک زندگی شهیدان است.

محمدرضـا  »هـای اخالقـی شـهیدان     نامه و ویژگـی  پژوهی، ایثارپژوهی( است. نگاهی به زندگی، وصیت ی )شهیدپژوه سرگذشت

و ترویج فرهنگ ایثار و « علی صیاد شیرازی»، «حسن باقری»، «احمد متوسلیان»، «ناصر کاظمی»، «حسین توفیقی»، «ایزدی

 شهادت در جامعه از اهداف کتاب است.

 

 .1395. حماسـه یـاران  : قـم خاکریزاقداموعمل)اقتصادمقاومتیدرسیرهشهدا(.. 17حماسه موسسه فرهنگی .297

 9786007874332 شابک: پالتویی. ص.168

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 اقتصاد، جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی کلماتکلیدی:

نویسـنده  « اثر کردن آن فشارهاسـت.  به معنای تشخیص فشارها بر کشور و تالش برای کنترل و بیاقتصاد مقاومتی »چکیده:

هـا، موضـوع اقتصـاد     بـر یـادآوری زنـدگی سراسـر معنویـت آن      گیری از خاطرات شهدای جنگ تحمیلی، عالوه کوشیده با بهره

ث قناعت، اسراف، اصالح الگوی مصـرف و ... بررسـی   مقاومتی و یکی از پیامدهای آن، یعنی تولید و اشتغال را با توجه به مباح

 کند.
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)عی (.عصیر)خاطراتعشقشهدابهحضرتولی4خطعاشقی:خطعاشقی. کاجی، حسین/ سعادتمند، فائزه.298

 9786007874592 شابک: بیاضی. ص.80 .1396. حماسه یاران: قم

 هنرجو مخاطب:

 کاردانشای و  دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، امام زمان)عج( کلماتکلیدی:

ای از خاطرات عشق شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم به حضرت ولی عصر )عج( است. از جمله  این کتاب مجموعهچکیده:

ابـراهیم امیـر   »، «محسـن رضـی  »، «الدین مجید زین»توان به شهید  ها نام برده شده است، می شهدایی که در این کتاب از آن

اشاره کرد. هر صفحه حاوی عکس یک شهید، همـراه  « محسن حججی»و « مصطفی چمران»، «علی صیاد شیرازی»، «عباسی

 شود. ای از آن شهید است که از زبان مادر، همسر یا فرزندش بیان می مشخصات و محل شهادت او و خاطره

 

 .1395. حماسـه یـاران  : قم)ره(.:خاطراتعشقشهدابهپیرجماران5عاشقیخطعاشقی:خط. کاجی، حسین.299

 9786007874035 شابک: بیاضی. ص.88

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، رهبری کلماتکلیدی:

جوی تاریخ تحـول بـاطنی    و توانند درک کنند که در جست را تنها کسانی میوجود امام خمینی )ره( و برکات ایشان »چکیده:

انسان بر کره زمین ـــ که خاستگاه تحوالت ظاهری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حیات او نیز هست ـــ به تاریخ انبیا رجوع 

ی، سید اسداهلل مدنی و... را به پیـر  هایی از عشق و ارادت شهیدان سید حمید هاشمی، محمد رودبار نویسنده روایت« کنند. می

 و مرادشان، حضرت امام خمینی )ره(، به رشته تحریر در آورده است.

 

 شابک: رقعـی.  ص.168 .1396. حماسه یاران: قمخودسازیبهسبکشهداازمشارطهتامعاقبه.. / موسوی، زهرا-.300

9786007874608 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 خاطره نویسی، جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ کلماتکلیدی:

اسـت. ایـن   « خودسـازی »این کتاب دربردارنده خاطرات تعدادی از شهدای جنگ ایران و عـراق بـوده و موضـوع آن    چکیده:

جام نـدادن گنـاه(، مراقبـه، محاسـبه، معاتبـه و      خاطرات شامل مراحل خودسازی از جمله مشارطه )شرط کردن با خود برای ان

معاقبه )مجازات خود برای نرفتن به سمت گناه( است. در هر خاطره، نام شهید ذکر شده و محل و سـال تولـد، محـل و سـال     

شـود. در پایـان هـر خـاطره نیـز       شود. سپس متن خاطره نقل شـده و منبـع ارائـه آن بیـان مـی      شهادت و مزار وی معرفی می

 های مختلف خودسازی از نگاه بزرگان دین و ائمه معصومین )ع( ارائه شده است. العملدستور
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 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم ستارگانحرمکریمه:شهیدحسینقاسیمی.. موسوی، لیال.301

9786007874301 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگی کلماتکلیدی:

 17متولـد شـد. او جانشـین واحـد تخریـب لشـکر        1342در روسـتای کرمجگـان قـم، در سـال     « حسین قاسـمی »چکیده:

بـه  ، در شـلمچه  1365سال دفاع مقدس، در عملیات گوناگونی شرکت داشت و سـرانجام در سـال    8طالب بود و در  ابی ابن علی

نامـه شـهید قاسـمی، بـه معرفـی او       ، با روایـت خـاطرات و وصـیت   «ستارگان حرم کریمه»از مجموعه  28شهادت رسید. جلد 

 کند. هایی از دوران مبارزاتی شهید را ترسیم می اختصاص دارد. تصاویر کتاب نیز گوشه

 

 شابک: پالتویی. ص.72 .1395. یاران حماسه: قممحسنروحانی.ستارگانحرمکریمه:شهیدسید. اسالمی، اکرم.302

9786007874349 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگی کلماتکلیدی:

ناپذیر بود.پس  خستگیدر زندگی خود به درستی و حقیقت گرایش داشت و در راه دین « سیدحسین روحانی»شهید چکیده:

، 1365طالب در سال  ابی ابن علی 17سیاسی لشگر  _از پیروزی انقالب، با شرکت در جنگ تحمیلی، به عنوان مسئول عقیدتی 

کنـد. ایـن    ، زندگی این شـهید را بررسـی مـی   «ستارگان حرم کریمه»از مجموعه  16در جزیره مجنون به شهادت رسید. جلد 

 روایت تصویر انجام شده است.بررسی در پایان کتاب به 

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسه یاران: قمزاده.ستارگانحرمکریمه:شهیدعبارحاجی. اسالمی، اکرم.303

9786007874486 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه زندگیجنگ ایران و عراق، خاطره نویسی،  کلماتکلیدی:

های مهم اخالقی او بود. با شروع جنـگ،   در قم متولد شد. تواضع و ادب از ویژگی 1332در سال « زاده عباس حاجی»چکیده:

، «سـتارگان حـرم کریمـه   »از مجموعـه   27در جزیره مجنـون بـه شـهادت رسـید. در جلـد       1363راهی جبهه شد و در سال 

شـود. در پایـان کتـاب، زنـدگی      نامه او آورده مـی  الشهدا بود، بیان شده و وصیت ن سیدخاطراتی از این شهید که جانشین گردا

 زاده به روایت تصویر ارائه شده است. حاجی

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم ستارگانحرمکریمه:شهیدعبداهللمعییل.. قربانی، مهدی.304

9786007874455 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، زندگی کلماتکلیدی:

 17، مسـئول بسـیج لشـگر    «عبـداهلل معیـل  »شـهید    دربـاره زنـدگی  « سـتارگان حـرم کریمـه   »از مجموعه  36جلد چکیده:

و خاطرات این شهید را بیان کرده و سبک زنـدگی دینـی او را بررسـی    هایی از زندگی  طالب، است. نویسنده قسمت ابی ابن علی

 هایی از زندگی اوست. کند. تصاویر انتهای کتاب روایتگر بخش می
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 پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم علیابراهیمی.ستارگانحرمکریمه:شهیدوالم. زاده، اعظم نجفعلی.305

 9786007874493 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگی کلماتکلیدی:

در روستای بیدهنـد   1336طالب )ع(، در سال  ابی ابن علی 17، جانشین واحد تعاون لشگر «غالمعلی ابراهیمی»شهید چکیده:

های انقالبی شرکت مستمر داشت و با شروع جنگ به جبهه رفت. غالمعلی ابراهیمی در  فعالیتدر حوالی قم به دنیا آمد. او در 

، زندگی ایـن شـهید بـا روایـت     «ستارگان حرم کریمه»از مجموعه  32در منطقه والفجر به شهادت رسید. در جلد  1367سال 

 اوست. هایی از زندگی شود. تصاویر کتاب نیز روایتگر بخش خاطراتی از او بررسی می

 

 ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم حسینی.حسینشییخستارگانحرمکریمه:شهیدمحمد. طهماسبی، عالمـه .306

 9786007874462 شابک: پالتویی.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگی کلماتکلیدی:

طالب در سپاه پاسـداران بـود و در    ابی ابن علی 17فرمانده واحد تأمین و پشتیبانی لشگر « حسین شیخ حسنی محمد»چکیده:

، با بازنویسی خاطراتی از شهید شیخ حسـنی،  «ستارگان حرم کریمه»جزیره مجنون به شهادت رسید. در این جلد از مجموعه 

 شود. ی این شهید بررسی مینامه و تصاویری از او، زندگ به همراه وصیت

 

 پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم تبار.ستارگانحرمکریمه:شهیدمحموداحمدی. زاده، اعظم نجفعلی.307

 9786007874295 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه نویسی، زندگیجنگ ایران و عراق، خاطره  کلماتکلیدی:

طالب بـود کـه    ابی ابن علی 17سال دفاع مقدس و جانشین واحد اطالعات لشکر  8از سرداران « محمود احمدی تبار»چکیده:

به شهادت « پژواک»رزمانش به منطقه سردشت کردستان داشتند، توسط گروه  در مأموریتی که با جمعی از هم 1390در سال 

نامه، خاطرات، از تولد تا شهادت و نیز تصاویری از این شـهید   شامل زندگی« ستارگان حرم کریمه»ه از مجموع 38رسید. جلد 

 است.
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 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قمستارگانحرمکریمه:شهیدمحمودشاهدی.. اسالمی، اکرم.308

9786007874479 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، جنگ ایران و عراق نامه ادبیات جنگ، زندگی کلماتکلیدی:

، فرمانـده گـردان   «محمـود شـاهدی  »، روایتی از ابعاد شخصیتی شـهید  «ستارگان حرم کریمه»از مجموعه  23جلد چکیده:

مرداد  15در قم چشم به جهان گشود. او در  1342 در سال« قنبرعلی»جعفر )ع( استان قم است. شهید شاهدی فرزند  بن علی

، در غرب کشور که در تنگه دربند عراق انجام شد، بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. نویسنده در 3در عملیات والفجر  1362

این شهید، خواننده نامه و تصاویری از دوران زندگی  اش و نیز متن وصیت این کتاب با بیان خاطراتی از شهید به روایت خانواده

 کند. را با سیر و سلوک رفتاری او آشنا می

 

 شیابک: جیبی. ص.80 .1395. حماسه یاران: قمدارانجبههحق:شهیدابراهیمیعقوبی.طالیه. طهماسبی، عالمه.309

9786007874431 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشت کلماتکلیدی:

 بعد از مدرک ابتدایی، برای راهنمایی و دبیرستان به ساوه رفت. تا فصل درس بود، پای درس و مشـق مـی  « ابراهیم»چکیده:

بـا   60ال رفت سر کار. بوی مبارزه که به مشامش خورد، پسر امام شد و مسجد هم پاتوقش شد. سـ  ها هم می نشست و تابستان

، 65های او در روزهای سخت جنگ بود. سـال   لباس سبز پاسداری به جنوب رفت. فرمانده دسته و گروهان و گردان، مسئولیت

 به شهادت رسید.« مریوان»در خط پدافندی  1367جا ماند و سرانجام در تیر ماه « مهران»پاشنه پایش در 

 

 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قـم حسینانصاری.دارانجبههحق:شهیدطالیه. موسوی، لـیال .310

9786007874530 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق، زندگی کلماتکلیدی:

مقـام   است. او قائم« حسین انصاری»زندگی شهید و درباره « داران جبهه حق طالیه»از مجموعه  25کتاب حاضر جلد چکیده:

ما که با مردم دعـوا نـداریم، بایـد اینهـا را جـذب و      »خوانیم:  پادگان ح ر، قرارگاه حمزه سیدالشهدا، بود. در بخشی از کتاب می

شـهید انصـاری   نامـه و تصـاویری از    پایان کتاب دربردارنـده وصـیت  «. هدایت کنیم. حواسمون باشه از دین و قرآن طرد نشن...

 است.
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 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قمدارانجبههحق:شهیدحسینساعدی.طالیه. قربانی، مهدی.311

9786007874509 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشت کلماتکلیدی:

به دنیا آمد. سوادآموزی را به ناچار کنار گذاشت و بـه کمـک پـدر    « آباد خلیل»در روستای  1335در سال « حسین»چکیده:

اش با کار و کارگری در تهران گذشت و هنوز بیست سال نداشت که داماد شـد. حسـین در    های نوجوانی و جوانی شتافت. سال

در عملیات خیبر، در جزیره  1362دانست و در سال  خودش را فدایی نیروها می معرکه ستیز نور و ظلمت، فوالد آبدیده شد. او

 مجنون به شهادت رسید.

 

 شابک: جیبی. ص.80 .1395. حماسه یاران: قماهللعلیمردانی.دارانجبههحق:شهیدرفعتطالیه. اسالمی، اکرم.312

9786007874400 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشت کلماتکلیدی:

خرج خانواده بود و فرصتی برای درس خواندن نداشت، مگر تا ششم ابتدایی، اما هـوش و   از کودکی کمک« اهلل رفعت»چکیده:

هـای   قرآن، بلکه زبان انگلیسی را هم بیاموزد.در جبهه برای جـوان تنها زبان عربی و ترجمه  نظیرش باعث شد که نه استعداد بی

اهلل مردانـی در   هایشـان. رفعـت   گذاشت؛ حتی با شسـتن لبـاس   کرد و همه جوره برایشان مایه می پانزده، شانزده ساله پدری می

 در عملیات محرم به شهادت رسید. 1361سال 

 

 ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قمسیدجوادی.اکبرحاجعلیشهیدسیددارانجبههحق:طالیه. شریعتی، زهره.313

 9786007874394 شابک: جیبی.

 هنرجومخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق، زندگی کلماتکلیدی:

، متولد سمنان و فرمانده «اکبر حاج سیدجوادی علی»زندگی شهید « حقداران جبهه  طالیه»جلد نوزدهم از مجموعه چکیده:

کند. نویسنده در کتاب با بیان خـاطراتی از شـهید بـه نقـل از      طالب قم راروایت می ابی بن اهلل در لشکر علی گردان محمد رسول

دگان و حتـی فرمانـدهان، از   کنـد. شـجاعت در عمـل، دلسـوزی بـرای رزمنـ       خانواده او، موضوع اخالق اسالمی را ارزیـابی مـی  

 نامه و تصاویری از شهید ضمیمه کتاب است. شود. همچنین وصیت ها اشاره می های اخالقی شهید است که به آن ویژگی

 

 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسه یاران: قماصغرفتاحی.دارانجبههحق:شهیدعلیطالیه. قربانی، مهدی.314

9786007874417 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، زندگی کلماتکلیدی:

، سردار صبور جبهه حق علیـه باطـل اسـت. او در    «اصغر فتاحی علی»این کتاب روایتگر چهار خاطره از پاسدار شهید چکیده:

کـرد.   شروع شد، دیگر شب و روز نداشت. مریوان، سومار، پاوه، نوسود، برایش فرقی نمـی به دنیا آمد. جنگ که  1343فروردین 

به شـهادت رسـید. بخشـی از     1362عملیات محرم و والفجرها را از سر گذراند و در جزیره مجنون، در عملیات خیبر، در سال 

 پایان کتاب آورده شده است. کتاب به روایت خاطراتی از او اختصاص دارد. همچنین تصاویری از این شهید در
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 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسه یاران: قماهللخراسانی.دارانجبههحق:شهیدفضلطالیه. موسوی، لیال.315

9786007874387 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه سرگذشتجنگ ایران و عراق، خاطره نویسی،  کلماتکلیدی:

خوانـد، کشـاورزی و    حـال پـدر بـود و در حـالی کـه درس مـی       پسر ارشد خانواده بود. او از کودکی کمک« اهلل فضل»چکیده:

اهلل بـه خـاک    آمـد. فضـل   کرد و البته از ورزش هم غافل نبود. حضور او در جبهه، وزنه سنگینی به حساب مـی  دامداری هم می

هـان   هـای فرمانـده   های دقیق افرادی ماننـد او، نقشـه   گشت. گزارش یگرفت و برم زد، وجب به وجب آن را اندازه می دشمن می

 دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.« مهران»در شهر  1365اهلل خراسانی در سال  کرد. فضل عراقی را نقش برآب می

 

 جیبـی.  ص.80 .1395. حماسه یاران: قمشاهدین.مهدیمحبدارانجبههحق:شهیدمحمدطالیه. اسالمی، اکرم.316

 9786007874516 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، زندگی کلماتکلیدی:

فرمانـده  ، «محمدمهدی محب شـاهدین »زندگی شهید « داران جبهه حق طالیه»نویسنده در جلد بیستم از مجموعه چکیده:

شـود.   کند. این خاطرات از زبان خانواده این شهید نقل مـی  نامه او روایت می جعفر، را با بیان خاطرات و وصیت بن گردان موسی

هدف اصلی از نشر کتاب، آشنایی خوانندگان با شهدای جنگ تحمیلـی و عقایـد محمدمهـدی محـب شـاهدین اسـت. محـور        

 شود. ت. در پایان نیز زندگی شهید به روایت تصویر بازگو میموضوعی کتاب رسیدن به تکامل انسانی اس

 

 جیبـی.  ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قـم پنیاه.دارانجبههحق:شهیدمحمودجهیانطالیه. طهماسبی، عالمه.317

 9786007874370 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ایران و عراق، خاطره نویسی جنگ کلماتکلیدی:

هـای قـرآن و    در بهبهان به دنیا آمد. زمانی که چهار سال داشت، پدرش را از دست داد. در کنار درس و مشق، جلسهچکیده:

رفـت. منافقـان و    کرد، هم به پایگاه می رفت. بعد از انقالب، هم در انجمن اسالمی دبیرستان فعالیت می مجالس مذهبی هم می

شـان   لباس سپاه به تن کرد و همان سال بود که منافقان، بمبـی در خانـه   60شدند. سال  کن می ای وابسته باید ریشهه گروهک

پدر شد؛ ولی بـاز هـم راهـی جبهـه      65انداختند؛ اما خواست خدا چیز دیگری بود. او و برادرش ماندند و به جبهه رفتند. سال 

 ، سرش را تقدیم اسالم کرد.«فکه»سرانجام در اولین روز ماه رمضان، روی خاک  بود و« هاشم بنی»شد. حاال او فرمانده گردان 
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 شیابک: جیبی. ص.80 .1395. حماسه یاران: قمدارانجبههحق:شهیدمسعودپرویز.طالیه. پور، معصومه یوسف.318

9786007874363 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشت کلماتکلیدی:

پسر زرنگی بود و دبستان و راهنمایی و دبیرستان را در قزوین خواند. سپس همراه برادرش به تهران رفـت  « مسعود»چکیده:

تـازه مغـازه    و هم درس خواند، هم کار کرد و به دلیـل ضـعیفی چشـم از سـربازی معـاف شـد. مسـعود عاشـق کتـاب بـود و          

ها به کردستان، قصر شیرین و ایـالم و...   فروشی باز کرده بود که بنای سپاه گذاشته شد. او هم سپاهی شد و با اولین گروه کتاب

 به شهادت رسید. 1361رفت. در جنگ ایران و عراق چندین بار مجروح شد و سرانجام در بیست و یک رمضان 

 

 جیبـی.  ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قـم دارانجبههحق:شهیدناصربختیاری.طالیه. حسینی مهرآبادی، زهرا.319

 9786007874547 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشت کلماتکلیدی:

بـا   58خواند. سـال   ها درس می کرد و شب ها کار می بعد از تمام کردن دوران ابتدایی به دنبال کار رفت. صبح« ناصر»چکیده:

شروع غائله کردستان، راهی پاوه و سقز و بانه و... شد و بـا آغـاز جنـگ توانسـت بـا کمتـرین تجهیـزات و نیروهـای مردمـی و          

قـم بـه    17شیاکوه را فتح کند. در عملیات رمضان، فرماندهی محور عملیاتی تیپ ای باشد که قله  ندیده، اولین فرمانده آموزش

در  1361عهده او بود و به همراه نیروهایش، اولین گروهی بودند که به خاک عراق نفوذ کردنـد. او در بیسـت و سـوم رمضـان     

 به شهادت رسید.« زید»پاسگاه 

 

 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسه یاران: قمشهیدیعقوبصیدی.دارانجبههحق:طالیه. طهماسبی، عالمه.320

9786007874523 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه خاطره نویسی، جنگ ایران و عراق، زندگی کلماتکلیدی:

المبین،  بستان، فتح  در دوران جنگ تحمیلی در عملیاتطالب )ع(،  ابی ابن ، فرمانده گردان علی«یعقوب صیدی»شهید چکیده:

« داران جبهـه حـق   طالیه»از مجموعه  21به شهادت رسید. جلد  1والفجر مقدماتی و... شرکت داشت. وی در عملیات کربالی 

 نامه شهید یعقوب صیدی اختصاص دارد. نامه، خاطرات و وصیت به روایت تصویر و زندگی

 

 رقعـی.  ص.152 .1395. نشر به: تهرانخوانی.هایروضه:حکایاتیازاصحابومجال روضهقصه. شهرامی، بیژن.321

 9789640225486 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 آداب و رسوم مذهبی، خاطره نویسی، اعتقادات مذهبی کلماتکلیدی:

خوش روضه همچنان پای دنـدانم اسـت. بـه همـین خـاطر محـرم را دوسـت دارم و مـرور          گذرد و طعم ها می سال»چکیده:

هایی از خاطرات اصحاب روضـه اسـت کـه سـه فصـل دارد.       کتاب حاوی قصه« دهم. خاطراتش را بر خیلی از چیزها ترجیح می

بـاره شـهدا، پیـر غالمـان و     فصل اول درباره خدای تعالی و حضرات معصومین، فصل دوم درباره عالمان دینی و فصـل سـوم در  

 هنرمندان است.
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 .1396. ضـریح آفتـاب  : مشـهد ققنوررهیده:برگرفتهاززندگینامهشهیدعلیصیادشیرازی.. پورجعفر ، سـارا .322

 9789644299896 شابک: رقعی. ص.228

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های بلند ها، داستان نامه جنگ، سرگذشت ادبیات کلماتکلیدی:

با خـانواده ایـن شـهید در      پردازد که بر اساس مصاحبه این داستان به باز روایی زندگی شهید، علی صیاد شیرازی، میچکیده:

هـای شـهید صـیاد شـیرازی و تـرویج       ایش در نیروی زمینی ارتش است. بازگو کـردن مظلومیـت   مشهد و دوران فعالیت حرفه

 های آینده از اهداف این کتاب است. نگ ایثار و انتقال فرهنگ پایداری و استقامت به نسلفره

 

 ص.98 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهـان : تهرانانگیز.هایطربهایزیرخاکی:لطیفهلطیفه. رضا لبش، علی.323

 9789640812990 شابک: رقعی.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ادبیات کالسیک، حکایت، لطیفه کلماتکلیدی:

ها که عنـوان   هایی از کلیات سعدی است. این حکایت دربردارنده حکایت« های زیرخاکی لطیفه»جلد سوم از مجموعه چکیده:

، نکـاتی  «راه و رسـم گـدایی  »و « گیـر نـادان   کشتی»، «درویش ولخرج»، «تو جیب ما را نزن»ها از این قرار است:  بعضی از آن

کننـد. بیشـتر    هـای اخالقـی را یـادآوری مـی     های اجتمـاعی بیـان کـرده و نیـز ارزش     درباره تربیت صحیح، مشکالت و دغدغه

 به موضوع جهل و نادانی توجه کرده است.« پنبه و پشم»ها، به شاهان و وزیران و مدیران طعنه زده است. حکایت  حکایت

 

مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران هاییازتیذکراا ولیا.هایعرفانی:لطیفههایزیرخاکی:لطیفهلطیفه. رضا لبش، علی.324

 9789640812952 شابک: رقعی. ص.122 .1396. مدرسه برهان

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 لطیفهادبیات کالسیک، حکایت،  کلماتکلیدی:

از آن »، «بینـد  او مـی »ی عطار نیشابوری بازنویسی شده اسـت.  «تذکرۀاالولیا»هایی با اقتباس از  در این کتاب حکایتچکیده:

کنـد کـه    این نکته را یادآوری می« گیری حال»هاست. حکایت  نام بعضی از این حکایت« پولدار فقیر»و « هیک و پوچ»، «لحاظ

ها شادی را برای خواننده به  رگان دین نباید به ظاهر اکتفا کنند. همچنین طنز بودن این حکایتمسلمانان در شبیه بودن به بز

 کند. آورد و او را با نکات عرفانی آشنا می ارمغان می
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مؤسسـه  : تهـران حکیمدهخیدا.وهایمل :لطیفههیاییازامثیالخاکی:لطیفههایزیرلطیفه. رضا لبش، علی.325

 9789640813973 شابک: رقعی. ص.122 .1396. برهانفرهنگی مدرسه 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های کوتاه المثل، طنز، داستان ضرب کلماتکلیدی:

چـاه  »المثلـی را در خـود دارد.    انتخاب شده است و هر یک ضـرب « دهخدا« »امثال و حکم»های این کتاب از  لطیفهچکیده:

هاسـت.   نام بعضـی از ایـن لطیفـه   « خیاط در کوزه افتاد»و « ، بمیر و بدم«خط ناخوش»، «طناب ارزن»، «خریدار هیک»، «نان

خواهد که ایمانش را در مقابل غـذا   آورد و از او می ای است که شیطان برایش غذا می ، درباره مرد گرسنه«خریدار هیک»لطیفه 

گـذارد؛ امـا بعـد از     درباره شاگرد آهنگری است که استاد، دمیدن در آتش را به عهده او می« دمبمیر و ب»به او بفروشد. لطیفه 

 شود. مدتی پسر از دمیدن خسته می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.480 .1395. شـرکت انتشـارات سـوره مهـر    : تهـران مهریازنانسیاجی.. نورمحمدی، ساسان.326

9786000303501 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها نامه خاطره نویسی، جنگ ایران و عراق، سرگذشت کلماتکلیدی:

هایی از  ، گوشه«شهید رستمی»بر بازگویی خاطرات مرتبط با زندگی  نویسنده این اثر کوشیده با روایتی مستند، عالوهچکیده:

ان دفاع مقدس به تصویر بکشد. کتاب در چهار بخـش تهیـه شـده اسـت.     حضور شجاعانه رزمندگان استان کرمانشاه را در دور

بخش اول خاطرات نگارنده، بخش دوم خاطرات خویشان و همسـایگان و... و بخـش سـوم خصوصـیات فـردی شـهید ابـراهیم        

 شمار زندگی شهید رستمی است. رستمی از نگاه نویسنده را دربردارد. بخش پایانی شامل تصاویر، اسناد و سال

 

مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه    : تهـران هاییکنویسنده:آخرینمسافریکاتوبیور.یادداشت. فردی، امیرحسـین .327

 9789640812785 شابک: رقعی. ص.72 .1396. برهان

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، نوجوانان کلماتکلیدی:

کنـد. انقـالب و تـداوم آن،     های کوتاه این کتاب، نوجوانان را با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا مـی  ها و نوشته داستانچکیده:

هـا پرداختـه اسـت. همچنـین      جنگ تحمیلی، ایستادگی در برابر زورگویان و ماه رمضان از موضوعاتی است که نویسنده به آن

شش، رعایت حق تقدم، نوعدوستی و توجه به محیط زیسـت مطـالبی آورده شـده اسـت.     درباره مقام واالی معلم، گذشت و بخ

کننـد و زحمـت    شود، کسانی که تالش می کند و یادآور می داند که در کنار ما زندگی می ای آسمانی می نویسنده مادر را فرشته

 کشند، حتماً به پیروزی دست خواهند یافت. می
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مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران هاییکنویسنده:دررؤیاهایمهتابیآننقاشچینیی.یادداشت. فردی، امیرحسین.328

 9789640812808 شابک: رقعی. ص.72 .1396. مدرسه برهان

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، یادداشت کلماتکلیدی:

های کوتاه این کتاب، نوجوانان را هر چه بیشتر با مهارت نوشتن آشنا کرده و از رمـز و رازهـای آن    داستانها و  نوشتهچکیده:

خـوانی،   آمـوز، اهمیـت کتـاب    دارد. در این مجموعه، مطالبی درباره محبوبیت و شهرت امام خمینی )ره( و روز دانش پرده برمی

گذشته و... آمده اسـت. نویسـنده بـر مشـورت در کارهـا و مراقبـت از       شناخت هنرمندان و بزرگان هر ملت، آشنایی با فرهنگ 

 کند. همچنین خاطراتی از کودکی نویسنده نیز در کتاب آورده شده است. محیط زیست و طبیعت تأکید می

 

مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران هاییکنویسنده:قصهباویکهباوبانشرفتیهباشید.یادداشت. فردی، امیرحسین.329

 9789640812792 شابک: رقعی. ص.64 .1396. برهانمدرسه 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ادبیات فارسی، نوجوانان، یادداشت کلماتکلیدی:

کند.  میها، مهارت نوشتن را در نوجوانان تقویت  های کوتاهی است که مطالعه آن کتاب حاضر شامل خاطرات و نوشتهچکیده:

توان به این موارد اشاره کرد: عشق به حیوانـات، مراقبـت از محـیط زیسـت،      از جمله موضوعاتی که به آن توجه شده است، می

نویسنده درباره ظهور امام زمان )عج(، میالد پیامبر و شهادت حضرت علی )ع( نیز مطالبی . فواید ورزش کردن، ارزش زمان و...

ریزی صحیح را موفقیت و  مهمی که هنر و هنرمند در هر کشور دارد، اشاره کرده و نتیجه برنامهآورده است. همچنین به نقش 

 داند. پیروزی می

 

مؤسسه فرهنگی : تهرانهاحرفبزنم .توانستمبامورچههاییکنویسنده:کاشمییادداشت. فردی، امیرحسین.330

 9789640812815 شابک: رقعی. ص.80 .1396. مدرسه برهان

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، یادداشت، نوجوانان کلماتکلیدی:

شوند. کتاب شامل خاطراتی از کودکی نویسنده است کـه   در این کتاب نوجوانان با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا میچکیده:

بام، زیبایی زندگی بـا پـدربزرگ و مـادربزرگ در یـک خانـه و       هایش، خوابیدن روی پشت حیاط خانه، باغچه و گلداندر آن از 

گوید. او از گرمای کشنده کوچه در تابستان، به علت قطـع شـدن درختـان شـکایت کـرده و بـه مـاه         ها سخن می احترام به آن

 د.کن رمضان، ماه بهمن و پیروزی انقالب اسالمی اشاره می
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مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه    : تهـران هاییکنویسنده:لبخندزیبایپسرکوهسیتان.یادداشت. فردی، امیرحسین.331

 9789640813171 شابک: رقعی. ص.72 .1396. برهان

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 نوجوانانهای کوتاه، ادبیات  یادداشت، داستان کلماتکلیدی:

است. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمزهای نوشتن بیشتر « حسین فردی»های  ای از سرمقاله کتاب گزیدهچکیده:

کند: کربال و شجاعت یاران امام حسین )ع(، زنگ مدرسه و  های کوتاه این مجموعه به این موارد اشاره می کند. داستان آشنا می

. آموزان است، حمایت از حیوانات و مفهوم انسانیت، ارزش وجود سالمندان در خانواده و... بر عهده دانش یادآوری مسئولیتی که

 درباره پسر چوپان و ارزش کار اوست.« لبخند زیبای پسر کوهستان»داستان کوتاه 

 

فرهنگـی مدرسـه    مؤسسه: تهرانشوند.هاسنگینمیهاییکنویسنده:وقتیپلکیادداشت. فردی، امیرحسین.332

 9789640813188 شابک: رقعی. ص.72 .1396. برهان

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 های کوتاه، ادبیات نوجوانان یادداشت، داستان کلماتکلیدی:

کنـد. ایـن    مهارت نوشـتن، بیشـتر آشـنا مـی    های کوتاه است و مطالعه آن، نوجوانان را با  ای از داستان کتاب مجموعهچکیده:

هـا،   توان به این موارد اشاره کرد: مردم فلسـطین و مبـارزات آن   های مختلفی است که از آن جمله می ها درباره موضوع داستان

هـا.   ها در قبال والـدین، ارزش کتـاب و احتـرام بـه سـالمندان و مراقبـت از آن       آمدن بهار، یادآوری دوران کودکی، وظایف بچه

 کند. آموزان گوشزد می ریزی درسی و اجرای دقیق آن را به دانش ، برنامه«شوند ها سنگین می وقتی پلک»داستان 

نامهنامه/فیلمنمایش

 

 9786006229942 شابک: خشتی. ص.72 .1396. طالیی: تهرانسهنقالی.. رحمانی، محسن.333

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان شاهنامه، اقتباس کلماتکلیدی:

های کهن ایرانی را با بیـانی جدیـد روایـت     نامه است، که هر کدام یکی از داستان شامل سه نمایش« سه نقالی»کتاب چکیده:

کند و  داستان تعیین مرزهای ایران در جنگ با توران را بیان می با دو شخصیت نقال و آرش، "آرش"نامه اول  کنند. نمایش می

هفتخـوان  "های نقال، زال، سیمرغ، سام و دیگـران و   با شخصیت "زال و سیمرغ"نامه  دو داستان زیبای شاهنامه در دو نمایش

 شوند. هایی مانند نقال، رستم، رودابه، کیکاوس به زبانی جدید روایت می با شخصیت "رستم
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. مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت    : تهـران آموزان:اسبتنهیا.مجموعهمتوننمایشیویژهدانش. رضا آقایی، علی.334

 9786003900486 شابک: رقعی. ص.36 .1395

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، ادبیات نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

های اول و دوم متوسطه نوشته شده است و موضـوع   آموزان دختر و پسر دوره ای است که برای دانش کتاب نمایشنامهچکیده:

کند. توفان در راه است و حیوانات تا غـروب خورشـید فرصـت     آن درباره توفان نوح است؛ هرچند که مستقیم به آن اشاره نمی

کند دوسـتی بـرای خـودش پیـدا      در امان باشند. اسب کوچک تنهاست. او سعی میدارند که با جفت خود وارد کشتی شوند تا 

کند. تا غروب آفتاب چیزی نمانده اسـت. آیـا    کند تا با اسب وارد کشتی شود؛ اما اسب قبول نمی کند. روباه تمام تالشش را می

 شود همراهی پیدا کند؟ اسب کوچولو موفق می

 

مؤسسـه فرهنگـی منـادی    : تهـران آموزان:المپیاددرفرودگاه.نمایشیویژهدانشمجموعهمتون. قیطاسی، امیر.335

 9786003900493 شابک: رقعی. ص.36 .1395. تربیت

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

توانند در بیستمین المپیاد  آموزی ایران است که به دلیل ندادن ویزا، نمی درباره تیم المپیاد دانشای  نامه کتاب نمایشچکیده:

آمـوزانی کـه راهـی     وگـوی دانـش   و گفـت « دوحـه »ای از فرودگاه  ، شرکت کنند. نمایش با صحنه«قاهره»جهانی کامپیوتر، در 

شود؛ امـا فرصـت    دهند. پس از پیگیری زیاد، مشکل حل می نمی ها اجازه ورود به مصر را شود. به آن المپیاد هستند، شروع می

 شوند غیرحضوری در مسابقه شرکت کنند. ها مجبور می بسیار کم است و بچه

 

. مؤسسه فرهنگـی منـادی تربیـت   : تهرانآموزان:چراویدرباد.مجموعهمتوننمایشیویژهدانش. داوطلب، آمنه.336

 9786003901384 شابک: رقعی. ص.38 .1395

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

کند تـا   کمک می« عاطفه»است. او بسیار بااستعداد است و به دوستش « ستاره»نامه درباره دختری به نام  این نمایشچکیده:

گذارد؛ اما ستاره تصمیم گرفته است بـرای ادامـه تحصـیل بـه      د. عاطفه با موفقیت کنکور را پشت سر میبرای کنکور آماده شو

دهد، ستاره را از تصمیمش منصرف  ای ندارد. اتفاقاتی که در ادامه رخ می خارج از کشور برود؛ چون معتقد است در ایران آینده

 کند. می
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 .1395. مؤسسه فرهنگـی منـادی تربیـت   : تهرانآموزان:دمام.ویژهدانشمجموعهمتوننمایشی. بحرانی، لقمان.337

 9786003901360 شابک: رقعی. ص.36

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

اند و در حال مشورت هستند. دَمّام )سـازی   ها در تکیه جمع شده بچهاین نمایش درباره مراسم سوگواری محرم است. چکیده:

آید( هیئت پاره شده و فردا اول محـرم اسـت.    ای و به شکل استوانه است و با نوسان پوست به صدا درمی که جزو سازهای کوبه

کننـد؛ امـا بعـد از بررسـی، متوجـه       یهای محله باال، این کار را کرده است و او را مـتهم مـ   ، از بچه«صابر»کنند  ها فکر می بچه

 اند. شوند که اشتباه کرده می

 

مؤسسـه فرهنگـی منـادی    : تهـران اگرهایمین.آموزان:همهمجموعهمتوننمایشیویژهدانش. ابوالمعالی، اکرم.338

 9786003900509 شابک: رقعی. ص.36 .1395. تربیت

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش فنی و حرفه دهم/ یازدهمپایۀتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

تواند اگرهای او را برآورده کند. مادرِ دختـر بسـیار تمیـز و مرتـب      دختر نوجوانی دستگاهی اختراع کرده است که میچکیده:

بـار دسـتگاه را    کردن باشـد. او بـرای اولـین   است و همیشه در حال نظافت. دختر دوست ندارد مادرش تمام وقت در حال تمیز 

بینـد مـادرش بـه     کند که مادرش اینقدر تمیز و مرتب نباشد و در کمال ناباوری و البته خوشحالی، می آزمایش کرده و آرزو می

 رود. خواهد پیش نمی طور که او می چیز آن شود؛ ولی همه نظم و شلخته تبدیل می آدمی بی

 

 9789643648794 شابک: پالتویی. ص.32 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:امانت.. درخشانی، مجید.339

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری، هنرهای نمایشی فعالیت کلماتکلیدی:

شکستن بیل خـود نیازمنـد امانـت    اندیش، داستان کشاورزی است که با  کتاب پیش رو حاوی دو نمایشنامه است.کجچکیده:

شق است، به همـین دلیـل از تصـمیم خـود      شود. او با خود فکر می کند که مرد همسایه یکدنده و کله گرفتن بیل همسایه می

 "امانـت   "افتد. نمایشنامه دیگر  بیند حوادث داستان طور دیگری اتفاق می شود؛ اما هنگامی که مرد همسایه را می منصرف می

های نمایش قاضی و پادشاه هستند. داستان درباره رسوا شدن خیانت در امانت قاضی توسـط پادشـاه اسـت.     . شخصیتنام دارد

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

 

 9789643648763 شابک: پالتویی. ص.32 .1396. عابد: تهرانداری.مجموعهنمایشنامه:امانت. افشار، علی.340

 هنرجو مخاطب:

 ای یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، هنرهای نمایشی نمایشنامه کلماتکلیدی:

زن مسن، خـدمتکار و   "امانتداری  "این کتاب شامل سه نمایشنامه در تکریم مقام شامخ مادر است.در نماشنامه اول چکیده:

یک شیخ به بیان دالیل موفقیت وی در ارتقای درجات معنوی چند زن دیگر ازشخصیت های نمایش هستند. در مجلسی مادر 

اشاره می کند.نمایشنامه دوم، ارثیه مادر، داستان مشاجره زن و مردی بر سر فرستادن مادر بـه خانـه سـالمندان اسـت کـه در      

ر بـالین مـادر را حکایـت    همین حین از مرگ مادر با خبر می شوند.نمایشنامه سوم، بایزید و مادر، داستان بیدار ماندن بایزید ب

 می کند.
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 شیابک: پـالتویی.  ص.32 .1396. عابـد : تهـران پرسید.مجموعهنمایشنامه:بازررسیثالمیی. درخشانی، مجید.341

9789643648718 

 هنرجو مخاطب:

 ای دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری، هنرهای نمایشی فعالیت کلماتکلیدی:

داسـتان روبـه رو شـدن دو سـقای پیـر و       "آب تازه  "آموزی وجود دارد. اولی با نام  نمایشنامه دانشدر این کتاب دو چکیده:

کنند. نمایشـنامه   جوان است. در طی داستان آن دو بر سر منشأ آب که خانه داروغه و موضوعی بحث برانگیز است، مجادله می

آمـوز اسـت    دانش 15اسالمی رخ داده است، معلم در کالسی با در دوران پیش از انقالب  "پرسد  بازرس سؤال می "دوم به نام 

تواند نام آمریکـا رادرسـت تلفـظ     آموزی که نمی پرسد. معلم به دانش هایی درباره درس می ها سؤال که بازرس وارد شده و از آن

 پرسد. سازد و از بقیه سؤاالتی می ها را آرام می گیرد و بازرس آن کند، ایراد می

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.32 .1396. عابـد : تهـران مجموعیهنمایشینامه:پنیدمیردروسیتایی.. درخشانی، مجیـد .342

9789643648541 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری، هنر، هنرهای نمایشی فعالیت کلماتکلیدی:

هـای حـاکم، وزیـر، مـرد روسـتایی، مـاجرای        نمایش اول با شخصیترو شامل دو نمایشنامه است که در   کتاب پیشچکیده:

داری ندارد. فیلسوفان و واعظان ناتوان از درمان پادشاه هستند تا ایـن کـه مـرد روسـتایی حـاکم را       حاکمی است که خویشتن

انی اسـت کـه   های سـلطان، پیشـکار، درویـش؛ داسـتان سـلط      دهد. نمایشنامه دوم، با عنوان دعای خیر، با شخصیت پندی می

شـود و قصـد جـان     کند که سلطان عصبانی می خواند تا در حقش دعا کند. درویش نیز دعایی می درویشی را به بارگاه خود می

 شود. کند، اما در همان هنگام دعای درویش مستجاب می وی را می

 

 9789643648565 شابک: پالتویی. ص.32 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:پهلوان.. افشار، علی.343

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری هنرهای نمایشی، فعالیت کلماتکلیدی:

لحظـه بـا    "و  "پهلوان  "، "دانشمند یا بزرگان  "، "ارسطو و اسکندر  "های  در کتاب پیش رو چهار نمایشنامه به نامچکیده:

باشد. ارسـطو   ، دو نوجوان و دو سردار و سرباز می"ارسطو"، "اسکندر"دارد.نمایشنامه اول شامل شخصیت های وجود  "شکوه 

از فتوحات و تصمیماتی که برای لشکرکشی به دیگر کشورها دارد با ارسطو سخن می گوید، اما ارسطو او را پند می دهد که از 

، داسـتان   "دربـاری اول و دوم "، "سلطان مسعود"، "ابوریحان بیرونی"خونریزی دست بردارد.نمایشنامه دوم با شخصیت های 

پس فرستادن هدایای سلطان توسط ابوریحان را بیان می کند. در نمایشنامه سوم پهلوانی که توسط دو نوجوان مورد تمسـخر  

ابـن   "و  "ابوریحـان "قرار می گیرد، به وسیله پیرمردی متوجه غرور و تکبرش می شود. آخرین نمایشنامه با شخصـیت هـای   

 ، تالش علمی ابوریحان را در آخرین لحظات عمرش روایت می کند."الوالجی
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 شییابک: پــالتویی. ص.32 .1396. عابــد: تهــرانمجموعییهنمایشیینامه:تاپییایجییان.. پشــنگیان، محمدرضــا.344

9789643648572 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ها، هنرهای نمایشی سینما، نمایشنامه کلماتکلیدی:

های نمایش نظـامی، نوجـوان، عمـار، زبیـر و سـرباز       با انتفاضه فلسطین در ارتباط است. آدم "تا پای جان"نمایشنامه چکیده:

هـای دیگـر    بچـه  ها به دنبال یک مبارز به نام زبیر هستند. این خبر از طریق یک پسر بچه واکسی فلسطینی به هستند. نظامی

گویـد   گیرد و زبیر مـی  ها در می افتد. گفت و گویی بین آن های مردم، زبیر به دام سربازان اسراییلی می رسد. با تخریب خانه می

گویـد اگـر شـما بـر حـق هسـتید، پـس چـرا          من یک فلسطینی آواره مسلمانم و برای آزادی مبارزه خواهم کرد. اسراییلی می

مان برای خشنودی خـدا مبـارزه مـی     دهد ما در سرزمین اجدادی کنند؟ و ادامه می از شما حمایت نمی المللی های بین سازمان

خواهند یک خودروی نظامی را منفجر کنند و این چنین اسـت کـه انتفاضـه ادامـه مـی       کنیم. در ادامه نوجوانان فلسطینی می

 یابد.

 

 9789643648497 شابک: پالتویی. ص.40 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:ترکش.. صادق مزیدی، بهرام.345

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

هـا بـه نـام     یکـی از آن نمایشنامه درباره دانش آموزانی است که بعد از اتمام مدرسه در پارک مشغول بـازی هسـتند.   چکیده:

شـود.   نیز به او ملحق مـی « عابد»گردد. چند دقیقه بعد،  های دیگران است و به دنبال چیزی می در حال وارسی کیف« مهدی»

کس نشان نداده است و فقط درباره آن  از خرمشهر آورده است و تا به حال به هیک« اهلل روح»ها به دنبال ترکشی هستند که  آن

گوید ترکش جـایی   رسد. او می اهلل سر می شوند، سرانجام روح اهلل با هم درگیر می مهدی و عابد بر سر کیف روحکند.  صحبت می

 تواند به کسی نشانش بدهد! است که نمی

 

ــد: تهــرانجییواب.مجموعییهنمایشیینامه:حاضییر. درخشــانی، مجیــد.346 ــالتویی. ص.32 .1396. عاب  شییابک: پ

9789643648053 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری، هنرهای نمایشی فعالیت کلماتکلیدی:

اسـت. نمایشـنامه اول بـا     "گریـه سـرباز    "و  "حاضـر جـواب    "هـای   کتاب پـیش رو شـامل دو نمایشـنامه بـه نـام     چکیده:

وگوی پادشاه و بزرگمهـر را در   ید. داستان گفتهای انوشیروان، وزیرش بزرگمهر و چند سرباز در قصر به اجرا درمی آ شخصیت

خوانیم که مـدتی اسـت از پسـر سـرباز      کند. در نمایشنامه دوم، داستان پیرمردی را می فایده سحرخیزی و کامروایی روایت می

خواند، اما سـرباز  دهد تا برایش ب رسد. پیرمرد نامه را به سربازی رهگذر می ای از او به دستش می خود خبر ندارد؛ تا این که نامه

 افتد. با دیدن نامه به گریه می
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 9789643648305 شابک: پالتویی. ص.32 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:دیدنی.. درخشانی، مجید.347

 هنرجو مخاطب:

 ای دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ها، هنرهای نمایشی نمایشنامه کلماتکلیدی:

، داستان چند سرباز است که بـرای  "تیرخطا  "دو نمایشنامه طنز گنجانده شده است. نمایشنامه اول،در این مجموعه چکیده:

تمرین تیراندازی در میدان تیر جمع شده اند. یکی از آن ها همه تیرها را به خطا می زند و سرگروهبان را عصـبانی مـی کنـد.    

می رود و صدای شلیک می آید. اما این بار هم تیرش به خطـا  سرگروهبان می گوید به جای تو بودم خودم را می کشتم.سرباز 

نام نمایشنامه بعدی است. پیر مردی که گوشهای سنگینی دارد به عیادت همسایه خود می رود، اما چـون   "دیدنی  "می رود. 

 گوش پیرمرد سنگین است سخن بقیه را درست نمی شنوند و این باعث مشکالتی می شود.

 

 9789643647346 شابک: پالتویی. ص.32 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:رازعبادت.. مجیددرخشانی، .348

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ها، هنرهای نمایشی، هنر نمایشنامه کلماتکلیدی:

 "و هنرمند جوان از آدم های نمـایش اول بـه نـام     در این کتاب دو نمایشنامه طنز وجود دارد. کریمخان زند، پیشکارچکیده:

دهـد هنرمنـد    کریمخان اجازه می "هنرمندی جوان اجازه ورود می خواهد."هستند. پیشکار به کریمخان می گوید: "مزد وقت 

ه جـوان  اشرفی ب 50گوید  دهد. کریمخان می هنرش را نشان داده و سوزنی را به وسیله پرتاب، از سوراخ سوزنی دیگر عبور می

ها برای سرگرمی ما بود اما شالق را به آن دلیل گفتم تا فکر و عمـر خـود    بدهید و سپس یکصد ضربه به او شالق بزنید. اشرفی

ای دیگر با حضور مرد عابد، هیزم شکن و چوپان است. در قدیم در  نام نمایشنامه "های بیهوده صرف نکند. راز عبادت  را در راه

های بلند خود داشت. حضـور چوپـان و سـخن بـا او، عابـد را بیـدار        که بیش از عبادت، دل در گرو ریش بیابان مردی عابد بود

گوید باید چاره را از حضرت موسی بپرسی. پیـامبر   پرسد. چوپان می بیند در عبادت اخالص ندارد. راه رهایی را می کند و می می

ای  شود. باز مـرد پرسـان مـی شـود و در ادامـه چـاره       عابد پیدا نمی گوید ریشت را رها کن. اما با این وضع تغییری در خدا می

 یابد. می

 

 9789643647377 شابک: پالتویی. ص.32 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:سرباز.. درخشانی، مجید.349

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 هنر، هنرهای نمایشیهای هنری،  فعالیت کلماتکلیدی:

هـای سـرباز، همـه کـار و شـهادت کبـک اسـت. نمایشـنامه اول، بـا           کتاب پیش رو شامل سه نمایشـنامه بـا عنـوان   چکیده:

هایی است که قرار اسـت   های سنگین است که نگران پرسش و پاسخ های افسر و چند سرباز، داستان سربازی با گوش شخصیت

های پـدر بـی توجـه اسـت. نمایشـنامه       دوم، داستان پدر و پسری است که پسر به درخواست باشد. نمایشنامه با مافوقش داشته

 های راهزن، قاضی و خدمتکار؛ داستان شهادت دادن دو کبک علیه راهزن است. سوم، با شخصیت
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 9789643647421 شابک: پالتویی. ص.40 .1396. عابد: تهرانطلبان.مجموعهنمایشنامه:شهادت. کریمی، یداله.350

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری، هنر، هنرهای نمایشی فعالیت کلماتکلیدی:

موفاز، افسـر   "، "وفا  "، "شیخ  "موضوع این نمایشنامه درباره مبارزات فلسطینی ها علیه اشغال گری اسراییل است. چکیده:

است. خالـد مسـئول    "خالد  "شخصیت های نمایش هستند. شیخ پدر یکی از دانشجویان مبارز به نام "یوسف "و  "اسراییلی 

عملیاتی علیه اسراییلی ها بوده است. مرد با همسرش در خانه هستند که موفاز و سربازانش به خانه خالد مراجعه کـرده و مـی   

ر شهادت خالدبه وفا می رسـد. وفـا بـرای دادخـواهی از همسـر و      خواهند به جای خالد، شیخ را ببرند. با پیدا شدن یوسف خب

 پسرش دست به عملیات انتحاری در مقر نظامیان می زند.

 

 9789643647926 شابک: پالتویی. ص.32 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:فکرپلید.. درخشانی، مجید.351

 هنرجو مخاطب:

 کاردانشای و  دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری، هنرهای نمایشی فعالیت کلماتکلیدی:

کننـد. پسـر    یک کفاش و پسرش نقش آفرینـی مـی   "فکر پلید  "این مجموعه دو نمایشنامه دارد. در اولین اثر به نام چکیده:

ورانـی ماننـد مـا     ا پیشهتوانم زیر گوید نمی شود که به قولش عمل کند. پدر می کند و به پدر یادآور می کفاش کارش را تمام می

گوید انوشیروان عادل...و به این ترتیـب   گوید چه کسی این قانون را وضع کرده است. پدر می حق ندارند تحصیل کنند. پسر می

گوید اگر خزانه در اثر جنگ خالی باشد و این پسر به مخارج آن کمک کنـد بـاز اجـازه بـاال آمـدن از       گیری پسر، شاه می با پی

نمایشنامه کوتاه طنز دوم این مجموعه اسـت کـه در آن کدخـدا مشـغول شـمردن       "ساده دل  "دهم.  را به او نمی طبقه پایین

دهی؟  گوید چقدر می خواهد همه خانه های روستا را بشمارد و در مقابل آن پول بگیرد. شبلی می هایش است. از شبلی می پول

داشته است. برای همین شـبلی تصـمیم    داده است و بقیه را خودش برمی ها نمی کدخدا معموالن همه دستمزد کارگران را به آن

 گرفت کاری کند که حقش ضایع نشود!

 

 9789643648046 شابک: پالتویی. ص.32 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:قربتوریب.. کریمی، یداله.352

 هنرجو مخاطب:

 کاردانشای و  دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ها، هنرهای نمایشی، انواع ادبی نمایشنامه کلماتکلیدی:

های عارفه، مریم و سیمین، داستان دانش آموزانی است که برای اردو به منـاطق جنگـی    نمایشنامه حاضر با شخصیتچکیده:

رسند. با ورود به خانه حـال   یای مخروبه در اثر جنگ م زنند که به خانه اند. هر سه در این مناطق پرسه می خرمشهر سفر کرده

شود. اشیای موجود در خانه برای وی بسیار آشنا اسـت. بـا دیـدن آلبـوم مـدفون شـده در زیـر آوار معلـوم          سیمین منقلب می

 شود که آنجا خانه دوران کودکی سیمین است و... . می
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 9789643648060 شابک: پالتویی. ص.40 .1396. عابد: تهرانمجموعهنمایشنامه:محاکمه.. صادق مزیدی، بهرام.353

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ها انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

داستان مؤاخذه دانش آموزانی است که عینک اولیای خود را برای اجرای نمایش به مدرسه آورده اند. شخصیت هـای  چکیده:

هـایی در دسـت    می باشند. ناظم مهدی و عابد را هنگام تمرین نمایش با عینک "امینی"، "ناظم"، "عابد"، "مهدی"نمایشنامه 

ها می خواهد که فـردا بـدون اولیـا بـه      می بیند، او که با اجرای نمایش مخالف است، عینک ها را از دسته آن ها گرفته و از آن

 مدرسه نیایند.

 

 شییابک: پــالتویی. ص.48 .1396. عابــد: تهــرانمجموعییهنمایشیینامه:نماینییدهمرمییوز.. درخشــانی، مجیــد.354

9789643647339 

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ها هنرهای نمایشی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

گویند. پادشـاه از   جنگ با دشمن سخن میهای طنز است، پادشاه و یک وزیر از طوالنی شدن  در این کتاب که با رگهچکیده:

ای انتخـاب کنـیم. وزیـر،     گوید که دشمن پیشنهاد صلح دارد. ما باید برای مذاکرات صـلح نماینـده   جوید و او می وزیر چاره می

ماینـده  کشد. ن ای می کند. در زمان مذاکره نماینده کشور دشمن روی تخته سیاه دایره معرفی می  کشاورزی را به عنوان نماینده

روند که نماینده دشمن بـه نـادانی    ها تا جایی پیش می کشد.آن رود و با تکیه به اطالعات خود، خطی روی آن می کشور اول می

گویـد   پرسد تو واقعا کشاورزی یا دانشمند؟ مـرد مـی   کند. پادشاه خوشحال و نگران است. از کشاورز می و شکستش اعتراف می

 م بروم و...ا خواهم به خانه کشاورزم و می

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.24 .1396. عابـد : تهـران هیایپنهیانی.هقمجموعهنمایشنامه:هق. پشنگیان، محمدرضـا .355

9789643647780 

 هنرجو مخاطب:

 ای دهم کاردانش/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 هنرهای نمایشی، انواع ادبی کلماتکلیدی:

های دختری به نام زهرا است کـه بـر سـر     پنهانی، با دو شخصیت زهرا و مریم، داستان دلتنگیهای  هق نمایشنامه هقچکیده:

هـایش بـه بیـان خـاطرات خـود از زمـان مراسـم         کند. زهرا در جریان صـحبت  دل می مزار نامزد شهید خود محمد، با وی درد

کنـد. در   یامدن نامزدش بـا وی صـحبت مـی   خواستگاری تا زمان جنگ رفتن محمد و اتمام جنگ و دلتنگی و نگرانی خود از ن

 شود. کند که برآورده می انتهای داستان مریم که بسیار ناراحت و دلتنگ نامزدش است از محمد درخواستی می
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 رقعـی.  ص.184 .1396. کتـاب نیسـتان  : تهـران :دعوتدرآ سکا،دیداردرمشهد.نمایشنامه. آقایاری، غالمرضا.356

 9789643379056 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

و « ای کـه رسـید   جامانـده »، «افسانه بـاغ آرزوهـا  »، «روایت آهنگر»ای از چهار نمایشنامه است.  کتاب حاضر مجموعهچکیده:

، درباره واقعه کربال و مرد آهنگری اسـت  «روایت آهنگر»هاست. نمایش  ، نام این نمایشنامه«دیدار در مشهددعوت در آالسکا، »

درباره مردی است کـه  « دعوت در آالسکا، دیدار در مشهد»خرد.  ساز او را می های دست ، حاکم کوفه، همه سالح«ابن زیاد»که 

، داستان زندگی مـردی را روایـت   «باغ آرزوها»را مالقات کند! نمایش « الرضا موسی بن علی»از لندن به تهران آمده است تا آقا، 

کشـد کـه اهـل بیـت امـام       ، روزی را به تصویر مـی «ای که رسید جامانده»های سلطان است و نمایش  کند که نگهبان اسب می

 شوند. حسین )ع( وارد شهر کوفه می

 

. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهـران فروشیی.نوجوانان:بهشتهایمدرسهویژهنمایشنامه. قاسمی، مسلم.357

 9789640813805 شابک: رقعی. ص.104 .1396

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

است و دربردارنده پانزده نمایشنامه کوتاه از زنـدگی بزرگـان   « مدرسههای  نمایشنامه»این کتاب جلد دوم از مجموعه چکیده:

، هزار و یک نکته اخالقی، از محمدحسین محمـدی و دیگـر کتـب    «داستان راستان»های  دینی و تاریخ و علماست که از کتاب

نام بعضـی  « ای مستجابدع»و « جایگاه یک ملت»، «پنداشتم تو بیداری»، «راز یک اسم»اخالقی و تاریخی گرفته شده است. 

ای را  ، روایت حکایتی تاریخی است از دوران حضرت علـی )ع( کـه در آن نـام پسـربچه    «راز یک اسم»هاست.  از این نمایشنامه

 کنند. گذاری را کشف می حضرت علی )ع( راز این نام«. مرگ دین»اند، به معنای  گذاشته« الدین مات»

 

مؤسسـه  : تهـران شدنآمیدهبیود.مدرسهویژهنوجوانان:مردیکهبرایانسانهاینمایشنامه. قاسمی، مسـلم .358

 9789640813799 شابک: رقعی. ص.96 .1396. فرهنگی مدرسه برهان

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

و حـاوی پـانزده نمایشـنامه کوتـاه اسـت. نـام       « های مدرسه نمایشنامه»نخست از مجموعه دو جلدی این کتاب جلد چکیده:

راز »، «همسـفر عشـق  »، «تـازه مسـلمان  »، «مـردک چـاپلوس  »، «یک تصمیم»ها به این ترتیب است:  برخی از این نمایشنامه

هـا   اریخی اسـت. هـر یـک از ایـن نمایشـنامه     هـای تـ   های عرفـانی و ادبـی و داسـتان    و مشتمل بر حکایات و گزیده« بحرالعلوم

، «مردی که برای انسان شـدن آمـده بـود   »دربردارنده پیامی اخالقی و دینی است و قابلیت اجرا در مدارس را دارد. نمایشنامه 

 کند. حکایتی تاریخی از دوران رسول اکرم )ص( است که رسم جوانمردی را تبلیغ می
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هنر

 

 .1395. کانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان    : تهران. محمدی ناصر گل برد.سازیاستوریآماده. بیمن، نانسی.359

 9786000105433 شابک: وزیری. ص.356

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 طراحی، فیلم های کارتون کلماتکلیدی:

گیـرد.   پویانمایی در پیش تولید و مراحل آن شـکل مـی  اندیشه، تفکر، زیبایی شناسی و ساختار یک فیلم انیمیشن یا چکیده:

های چرخاندن سر یـا   شدگی، کشیدگی، روش نویسنده در این اثر مصور روی تکنیک و چگونگی اجرای یک پویانمایی و مثال له

نیمیشـن،  چگونگی راه رفتن و پیشبرد پروژه تأکید دارد. استوری برد سینمای زنده بـا انیمیشـن تفـاوت چشـم گیـر دارد. در ا     

شوند اما هر اتفاق و حرکت دوربین در اسـتوری بـرد انیمیشـن بـه روشـنی بیـان        ها همراه با طراحی صحنه خلق می شخصیت

 شود. می

 

 ص.160 .1396. کتاب آبـان : تهران. فرناز خوشبخت نکتهکاربردی.250آموزشفنوهنرسفالگری:. آتکین، ژاک.360

 9786006413549 شابک: وزیری.

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای وکاردانش/ یازدهم کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری، هنرهای تجسمی فعالیت کلماتکلیدی:

ها و جزییات، به کار با سفال یا گل پخته اشاره دارد. معرفی و شـناخت   کتاب پیش رو در چهار بخش با کمک تکنیکچکیده:

های این کتاب تصویری در زمینـه هنـر    های ساخت و لعاب کاری از دیگر بخش ابزارها، طراحی و کار با چرخ، تکنیکانواع گل، 

 سفال است.

 

 .1396. فرهنگ صـبا : تهرانآموزشگرافیک:آموزشطراحیپوستر.. احمدی شیخانی، مهرداد/ کشاورزی، مرجان.361

 9786007049679 شابک: خشتی. ص.108

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 گرافیک، طراحی، هنر کلماتکلیدی:

ای  پوستر یکی از انواع و محصوالت گرافیک است که پیام را به کمک نوشتار یا ترکیبی از نوشـتار و تصـویر در انـدازه   چکیده:

راحـی، بـه معرفـی انـواع     های پوسـتر تـا ط   فصل با بیان کلیاتی از ایده 6رساند. نویسندگان این اثر در  مشخص به مخاطب می

کنند. همچنین تصاویر انواع گوناگون پوستر از طراحان ایرانی و فرهنگ اصـطالحات ایـن    پوستر نوشتاری یا تصویری اشاره می

 رساند. هنر، مخاطب را در درک بهتر آن یاری می

 

مهربـان  : نکـا .2اسیالمیآموزشهنرسوختچرم)منبتومعرقچرم(جلدسازی. آقاجانپور قادیکالیی، بهمـن .362

 9786007425558 شابک: وزیری. ص.170 .1395. نیکا

هنرآموز مخاطب:

 های هنری، هنراسالمی فعالیت کلماتکلیدی:

کتاب مصور حاضر در صدد معرفی کاربردی و عمومی هنـر سـوخت چـرم، هنـری اسـالمی بـرای زیباسـازی جلـد و         چکیده:

تعریف هنر سوخت چرم، به روش تهیه و آماده سازی چرم، مقوا سازی، روش های انتقال صحافی، است. در اثر پیش رو پس از 

چنین در بخـش هـای پایـانی ایـن      نقش از جمله شیوه سوخت، شیوه معرق، الیه چینی یا نقاشی روی جلد اشاره می شود. هم

 است. نامه مرتبط به عالوه ضمایم، درج شده کتاب زندگی و آثار استادان این هنر و واژه
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 شیابک: رحلـی.  ص.44 .1396. مؤسسه فرهنگـی آرمـان رشـد   : تهرانآموزشهنرکاشیشکسته.. قربانی، فرانک.363

9786008693239 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 دهم کاردانشپایۀتحصیلی:

 های هنری، طراحی فعالیت کلماتکلیدی:

هـای مجـزای کاشـی، موزاییـک یـا شیشـه و...یـک         دادن واحـد هنر کاشی شکسته تکنیکی است که با کنار هم قرار چکیده:

شود. در کتاب حاضر عالوه بر توضیح درباره ابزار و وسایل مورد نیاز ایـن هنـر بـه     هماهنگی ایجاد کرده و اثری هنری خلق می

 های ساده و ترکیبی نیز اشاره شده است. نمونه طرح

 

 شیابک: رقعـی.  ص.120 .1395. پـرورش ذهـن فـرزام   : تهـران سیازی.اصیولاولییهفییلم. احمـدی، اردشـیر  .364

9786008068297 

هنرآموز مخاطب:

 نویسی، کارگردانی فیلمسازی، فیلمنامه کلماتکلیدی:

شود. کتاب پیش رو در پی تبیـین مباحـث ابتـدایی مراحـل      سازی به عنوان صنعتی پردرآمد شناخته می امروزه فیلمچکیده:

بـرد، انتخـاب بـازیگر، انتخـاب لوکیشـن،       تولیـد اسـت. فیلمنامـه، اسـتوری     مراحل تولید و مراحل پـس سازی،  تولید فیلم پیش

هـا اشـاره شـده     برداری از جمله مباحثی است که در کتاب بـه آن  کارگردانی، فیلم برداری، انواع دوربین، انواع لنز و لوازم فیلم

های ویژه، صداگذاری، تیتـراژ و خروجـی گـرفتن     اصالح رنگ، جلوهاست. نورپردازی، صدا برداری و انتخاب میکروفون، تدوین، 

 نیز از دیگر مباحث کتاب حاضر است.

 

 9786007343630 شابک: وزیری. ص.140 .1395. کتاب آبان: تهرانالیافنساجی.. بیگی چیمه، اکرم ابراهیم.365

 دانشجومعلمان/ هنرجو مخاطب:

 کاردانشای و  دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 های هنری، هنر و فرهنگ، صنایع دستی فعالیت کلماتکلیدی:

چنـین سـاختمان طبیعـی و     بنـدی و هـم   کتاب حاضر در شش فصل با بررسی مفاهیم اولیه الیاف بـه معرفـی دسـته   چکیده:

مجمـوعی از الیـاف و تابانـدن    شیمیایی الیاف اشاره دارد. محصول نهایی در کاربری الیاف، نخ است. نخ از کنار هم قرار گرفتن 

هـای مختلـف نمـایش طـرح      شود و در ادامه روش آید. در این اثر مصور، واحدهای نمره نخ معرفی می ها به هم به وجود می آن

هـا، نقطـه ذوب و رطوبـت     های الیاف در شعله و حـالل  گیرد. در این کتاب جدول ویژگی بافت در معرض دید و معرفی قرار می

 های موجود در الیاف نیز تبیین شده است. رکیببازیافتی تا ت

 

 شیابک: رحلـی.  ص.120 .1396. مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت    : تهـران بافتمقدماتیفیرش.. طوافی، هنگامه.366

9786003901469 

 هنرجو مخاطب:

 ای دهم کاردانش/ یازدهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 بافی صنایع دستی، قالی کلماتکلیدی:

استاندارد مهارتی است. بافت و رنگرزی مقدماتی، طراحـی   5مقدمات بافت فرش در ارتباط با طراحی و نقاشی، دارای چکیده:

و رنگ آمیزی و طراحی نقوش هندسی از زمره این استانداردهاست. مؤلف در کتاب پیش رو ضـمن آشـنا سـاختن هنرجـو بـا      

چنین در  دارد. هم اب ابزار، رنگرزی و نگهداری لوازم کار و... را نیز بیان میهای مذکور، مباحث بهداشت محیط کار، انتخ مهارت

گنجانـده شـده    "بیشـتر بدانیـد    "این اثر به منظور افزایش بازدهی آموزشی، کارهای عملی فردی و گروهی و مطالبی با عنوان

 است.
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دانشگاه تربیت دبیـر  : تهراندانشجویانمعماری.گامبرای17بهسوییکمعماریموفق:. الدین نژاد، جمال مهدی.367

 9786006594590 شابک: خشتی. ص.300 .1395. شهید رجائی

هنرآموز مخاطب:

 معماری، آموزش و یادگیری، طراحی کلماتکلیدی:

 گام در جهت پرورش معماران موفق است. تمرکز و تقویت اعتماد به نفـس، شـناخت مـواد در    17کتاب حاضر حاوی چکیده:

ها اشـاره شـده اسـت. تهیـیج      هایی است که به آن معماری و تقویت و ارتقای  بنیه ذوقی در حوزه زیبایی شناسی از جمله گام

گیـری کالبـد معمـاری و مطالعـه تصـویری آثـار        های اثرگـذار در شـکل   قدرت ابتکار و جسارت در طراحی، تأثیر متقابل پدیده

هـایی از   چنـین در انتهـای کتـاب نمونـه     ز دیگـر مباحـث کتـاب اسـت. هـم     هـا ا  گذشتگان جهت درک اصول معمـاری در آن 

 های معماری گردآوری شده است. طرح پیش

 

اسـماعیل ضـرغامی،    لیستیبرایارزیابیپاییداری.هایمسکونی:چکپایداریمنظردرمجتمع. اسمیت، کارل.368

 9786006594552 شابک: وزیری. ص.250 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: تهران. میالد الفت

هنرآموز مخاطب:

 طراحی، راهبردهای توسعه، معماری کلماتکلیدی:

نویسنده در کتاب حاضر با تأکید بر چک لیست مناظر پایدار در پی ارائه ابزاری برای ارتقای عملکرد محیطـی منـاظر   چکیده:

ر فصل اول پیرامون مفاهیم توسعه مناطق مسکونی و تعریـف  باشد. د مسکونی است. کتاب شامل چهار فصل و یک پیوست می

کنـد. در دو   توسعه پایدار بحث شده است. در ادامه، نویسنده راهکارهایی برای بهبود توسعه پایدار در ساخت و سـاز ارائـه مـی   

ک لیسـت جزئـی   شوند. پیوست نیز شامل چـ  ها بررسی می های موردی کاربرد آن فصل انتهایی روش تهیه چک لیست و نمونه

 پایداری مناظر مسکونی مانند جزئیات الوار چوبی، منابع جایگزین آب و سالمتی و... است.

 

 شیابک: خشـتی.  ص.86 .1395. س ـکر : همـدان هایایجادبافتدرنقاشی.تکنیک. حسنی، لیال/ معظمی، عاطفـه .369

9786007538708 

هنرآموز مخاطب:

 نقاشیهای هنری،  فعالیت کلماتکلیدی:

شـود.   یکی از عناصر مهم هنرهای تجسمی که معموأل با حس المسه و سپس بینایی در ارتباط است، بافت نامیده میچکیده:

گذاری به طـور عملـی و نظـری نیـز انـواع بافـت        بندی انواع بافت، انواع خط، سطح، حجم و لکه در کتاب پیش رو ضمن طبقه

 معرفی شده است.

 

دانشگاه تربیت دبیر شهید : تهرانهایمدرن.جزئیاتمعماریدرساختمان. الدینی، شاهین اله/ تاج قدرتنژاد،  رسولی.370

 9786006594798 شابک: رحلی. ص.312 .1395. رجائی

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 معماری، طراحی، مهندسی کلماتکلیدی:

کـارگیری   بـه   هـای امـروزی، خالقیـت در نحـوه     مورد نیاز سـاختمان های نوین  نویسنده در کتاب حاضر به تکنولوژیچکیده:

شناسی معماری در استفاده از مصالح اشاره دارد. کتـاب در   کاری و توجه به زیبایی سازی ساختمان دربخش نازک مصالح، سبک

شود. در فصـل دوم   یها تشریح م های اجرایی آن سه فصل تدوین شده است. در فصل اول انواع نماهای مدرن ساختمان و روش

های کاذب معرفی شده است و در فصل آخـر در خصـوص اجـزای     ها و کف های داخلی ساختمان شامل انواع سقف انواع پوسته

 شود. تکمیلی مکانیکی و برقی ساختمان مانند آسانسور و باالبر بحث می
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کـانون پـرورش فکـری    : تهـران بکشیموببینییم.بعدیهایسهطرحچگونه. پرداز، محمدجواد/ رادفر، جمال پوست.371

 9786000102883 شابک: وزیری. ص.56 .1395. کودکان و نوجوانان

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 هنرهای تجسمی، نقاشی کلماتکلیدی:

های تشخیص فاصله و شـیوه   بعدی به عکاسی سه بعدی، نشانهنویسندگان کتاب مصور حاضر ضمن اشاره به دید سه چکیده:

آوری سه بعدی کمک بسیاری بـه هنـر انسـانی کـرده اسـت. ایـن فـن را         اند. استفاده از فن دیدن تصاویر سه بعدی اشاره کرده

 توان حتی با نقوش ایرانی و کاشیکاری نشان داد. می

 

آموزشگامبهگامفنونقلمزنی،معرفیکاملابیزار،تجهییزاتوخودآموزفنونقلمزنی:. صحرانورد، محمـد .372

 شییابک: رحلــی. ص.224 .1396. مؤسســه تــألیف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری مــتن: تهــرانمییوادمییورداسییتفاده.

9789642322404 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 صنایع دستی، هنر کلماتکلیدی:

قلمزنی عبارت است از فنونی که به وسیله انواع قلم و چکش و از طریق کوبیدن، کندن و حجـم سـازی نقوشـی روی    چکیده:

کـاری،   فلز ایجاد شود. نویسنده در این کتاب سعی دارد با آوردن تصویرها و تعاریف، فنون گوناگون این هنـر از جملـه مشـبک   

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

 

دانشـگاه  : تهـران ها.هاوکاراییدفتراول:آجردرمعماری،زیبایی. زهـرا  حسینی، سیدباقر/ سیدین خراسانی، سیده.373

 9786006594651 شابک: رحلی. ص.601 .1395. تربیت دبیر شهید رجائی

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 معماری اسالمی، هنرومعماری اسالمی کلماتکلیدی:

یکی از مصالح دارای قدمت در ساخت ابنیه در ایران، خشت و آجر است. کتاب پیش رو در نه فصل تدوین شده است چکیده:

شـود.   شناسـانه بحـث مـی    کاری، خشت و چینه و تحلیل آجر از منظر زیبایی و در آن پیرامون تاریخچه آجر، آجرکاری و تیشه

های پایـه و ابـزار و وسـایل     ای پایه با آجر یا همان آجرچینی ر، عناصر سازهای آج مشخصات فیزیکی آجر، تحلیل عملکرد سازه

 هایی از آثار آجری معروف بررسی شده است. های دیگر کتاب است. در انتها نیز نمونه مورد استفاده، از مباحث بخش

 

 ص.262 .1396. کتـاب آبـان  : تهران. رضا بهارلو علی ذهنعکار:تفکرخالقدرعکاسیدیجیتال.. فریمن، مایکل.374

 9786007343500 شابک: خشتی.

هنرآموز مخاطب:

 های هنری، عکاسی فعالیت کلماتکلیدی:

ها سعی دارد به اهداف، اسلوب و فرایند  نویسنده کتاب پیش رو با نگاه به موضوع نوآوری، عکاسی، عکاس و ارتباط آنچکیده:

هـای تصـویری،    های موضوع، کلیشه و کنایـه، تعـادل کالسـیک، تقابـل، قالـب      الیهعکاسی و خالقیت نهفته در آن اشاره کند. 

 اند. بندی و نگاه از جمله مباحثی است که در این کتاب مصور تبیین شده نورپردازی و ترکیب
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: تهـران . زاده نقـاش مسعود  راهنمایانتخاببازیگربرایسینما،تلویزیونوتئاتر.. سوزی/ گرانویل، جنیفر  کتلیف،.375

 9789647440707 شابک: وزیری. ص.248 .1396. شرکت انتشارات ویژه نشر

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 هنرهای نمایشی، سینما، تئاتر کلماتکلیدی:

تاریخچـه آن،  کننده در هر اثر نمایشی است. تعریـف واژگـانی انتخـاب بـازیگر و      انتخاب بازیگر، رکن اساسی و تعیینچکیده:

هـایی از آن، نحـوه    هایی برای شناخت بازیگر، تحلیـل نقـش و نمونـه    نحوه شروع انتخاب مانند جلسات روخوانی متن و تمرین

یافتن بازیگران و نقش مدیر برنامه در این امر، انتخاب بـازیگران کـودک، تعریـف مـدیر انتخـاب و نقـش وی، بررسـی سـوابق         

هـا و   نامه، الگو های مختلف کتاب حاضرند. واژه یزی و برگزاری جلسات نشست با بازیگران از بخشر ای بازیگر، نحوه برنامه حرفه

 اند. آمده  ها به پیوست تمرین

 

دانشـگاه تربیـت   : تهـران . علی شرقی، علی یاسر جعفـری  زبانفضاوفرم:واژگانکاربردیدرمعماری.. اکلر، جیمز.376

 9786006594781 شابک: وزیری. ص.324 .1395. دبیر شهید رجائی

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 ها، معماری، طراحی نامه واژه کلماتکلیدی:

واژه فنی معماری و طراحی اسـت. نویسـنده در ابتـدا بـرای هـر       156کتاب پیش رو در برگیرنده توضیحاتی پیرامون چکیده:

دهـد. همچنـین بـه     آورده و آن را بـه طـور کامـل شـرح مـی      های آن را گردآوری کرده است، سـپس توضـیحاتی   واژه، معادل

های انگلیسی هر واژه در پانویس اشاره شده است. در ادامه یک یا چند بند، نمونه کار و تصویر آورده شده تا خواننده بـه   معادل

 صورت کاربردی با آن واژه آشنا شود.

 

: تهـران هایمسیکونی.معماریایرانی،اسالمیدرمجموعههایشاخصه. اشرف ضرغامی، اسماعیل/ سادات، سیده.377

 9786006594736 شابک: وزیری. ص.188 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

هنرآموز مخاطب:

 معماری، معماری اسالمی، طراحی، هنرومعماری اسالمی کلماتکلیدی:

مسکونی معاصـر و اسـتفاده از اصـول اسـالمی، راهنمـایی      در این کتاب سعی شده است تا با شناخت بیشتر فضاهای چکیده:

اسالمی، سیر تاریخی تحول مسکن در تهران، تعریف مسـکن  -برای طراحی فضاهای مسکونی فراهم آید. تعریف معماری ایرانی

ـ      -یسنتی و تعریف مسکن از دیدگاه اسالم و قرآن از جمله مباحث کتاب است. همچنین نویسـنده بـه مفـاهیم معمـاری ایران

های مسـکونی و اصـول حـاکم بـر طراحـی فضـاهای        های این نوع از معماری، انواع مجتمع اسالمی در بناهای سنتی و شاخصه

 نماید. سنتی نیز اشاره می

 

گییریبنییادیوتکیوینمبیانیگیریبنیادیوتکوینمبانیموسیقی:شکلشکل. مریو، میشل/ تروشو، آلن.378

 9786008668176 شابک: رحلی. ص.39 .1396. آوند دانش: تهران. میالد عمرانلو .4موسیقی

هنرآموز مخاطب:

 مبانی موسیقی، موسیقی کلماتکلیدی:

است. مخاطبان در ایـن   "آموزش موسیقی بر اساس استانداردهای آموزشی  "جلدی  9اثر حاضر جلد چهارم از دوره چکیده:

های آوازی و تربیت شنوایی به وسـیله نوشـتن دیکتـه موسـیقی آشـنا       تمرینخوانی،  خوانی، ریتم کتاب با تئوری موسیقی، نت

های جدید و... عنـوان تعـدادی از    های ماژور و مینور، عالمت کدا، مدوالسیون و گام نما در گام شوند. پیدا کردن عالمت مایه می

 های کتاب پیش روست. درس
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 شیابک: وزیـری.  ص.128 .1395. کتـاب آبـان  : تهـران . بیکـی چیمـه    اکـرم ابـراهیم   شییبوری.. سـاودن، منـدی  .379

9786007343432 

 هنرجو مخاطب:

 دهم کاردانشپایۀتحصیلی:

 چاپ، صنایع دستی کلماتکلیدی:

شیبوری واژه ای ژاپنی به معنای مقاوم کردن بخش هایی از پارچه با ایجاد گره و پیش از رنگرزی است. در شـیبوری  چکیده:

شیمیایی مطرح است و با توجه به جنس الیاف، رنگ و تکنیک مناسب با هدف ایجاد نقش و طـرح مـورد   دو جنبه مکانیکی و 

نظر، انتخاب و اجرا می شود. جنبه مکانیکی این شیوه گره زدن، دوختن، پیچاندن، فشردن و گره زدن اسـت. بـه ایـن ترتیـب     

گذاری، پیچیدن دور لوله و پوشاندن دور لولـه از بخـش   نقش و طرح متفاوتی بر پارچه ایجاد می شود. مواد، رنگرزی، سرپوش 

 های دیگر این کتاب مصور است.

 

 ص.400 .1396. کتاب آبـان : تهران. شهال قاسمیان طراحیفیگوراتیوولبارمردانه.. درودی، الیزابتا/ پاچی، تیزیانا.380

 9786007343746 شابک: رحلی.

هنرآموز مخاطب:

 هنری، طراحی، لباس های فعالیت کلماتکلیدی:

نویسندگان کتاب پیش رو در طراحی مد و لباس برای مردان به بررسی پیکر مرد، حرکات آن و طراحی مناسب با آن چکیده:

هـا و نحـوه اسـتفاده از ابزارهـا مهـم       بندی بدن و تناسـب  توجه کرده اند. در این نوع طراحی آموختن نکات پایه، قوانین تقسیم

ترین عضو برای طراحی باشد. در نظر داشتن اجزای چهره و مدل موهـا از   سازی مد و لباس، شاید سر، پیچیدهاست. در تصویر 

های بدن در طراحی عنوان شده است. دست  دیگر عوامل این کار است. در این کتاب مصور، باال تنه یکی از جذاب ترین قسمت

های چـوبی شـروع کننـد. در ایـن اثـر برخـی        ند ابتدا از طراحی مانکنک و پا نیز از اجزای مهم است و به مبتدیان پیشنهاد می

 شود بیان شده است. مندی مردم به مدهای جدید می های تکنیکی که باعث عالقه طراحی

 

طراحیمدرسهموفق:سثا تیجذاببرایطراحیخالقانیه.. نیرومند شیشوان، صغری/ نیرومند شیشوان، مهدیه.381

 9786009268467 شابک: خشتی. ص.248 .1395. بنابدانشگاه : بناب

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 معماری، طراحی، محیط زیست کلماتکلیدی:

در طراحی مدرسه باید به نیازهای دانش آموزان، معلمان، کادر اداری، والدین و مسائل محیطی اهمیت داد. به یقـین  چکیده:

کاربردی ترین حوزه های فعالیت یک معمار است. کتاب پیش رو با توجه بـه اهمیـت ایـن    طراحی مدرسه از مسووالنه ترین و 

هایی متنوع را طرح کرده و با معرفی ترمینولوژی مدرسه موفق در چارچوبی تفصیلی، کلیـدی   موارد، ضوابط، معیارها و ارزیابی

این رابطه با بهره گیری از مصـادیق موفـق    ترین عوامل موفقیت طراحی یک مدرسه موفق را بررسی کرده است. هم چنین در

ها اقدام کرده است.  در معماری مدارس انگلستان و امریکا به ارائه ابزارهای اندازه گیری و سنجش میزان موفقیت این ساختمان

یـت  های طراحی این نـوع مـدارس و شـاخص کیف    ها و طرح واره به این ترتیب کتاب در چهار فصل و به همراه تصاویر، شاخص

طراحی برای چنین مدارسی و وجوه زیست محیطی، اقتصادی و اجتمـاعی در کنـار معرفـی مـدارس هوشـمند را بـه معـرض        

 مطالعه گذاشته است.
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 9789648935530 شابک: رقعی. ص.96 .1395. نگارینه: تهرانفرآوریفنیهنریکتاب.. شیر، منصور جام.382

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 های هنری، ارتباط تصویری گرافیک، فعالیت کلیدی:کلمات

 49گوید کتاب نوعی اثر چاپی است که بـیش از   در اثر پیش رو نویسنده به کتاب و پبدایش آن اشاره کرده است. میچکیده:

کتـاب،   ای منتشر نشود. کتاب حاضر به فرآوری فنی و هنـری، قطـع   صفحه باشد و مانند نشریه، تحت یک عنوان به طور دوره

هـا   هـای اخیـر رایانـه    آرایی آن اشاره دارد و در عین حال بیان می کند که در سـال  نوع و اندازه حروف ، تصویر سازی و صفحه

 اند. موجب آسانی چاپ و توسعه نشر کتاب شده

 

 9786006229867 شابک: رحلی. ص.346 .1396. طالیی: تهراننامههنر.فرهنگ. شمخانی، محمد.383

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای و کاردانش یازدهم فنی و حرفه دهم/پایۀتحصیلی:

 ها، هنرهای زیبا المعارف دایرۀ کلماتکلیدی:

ترین مضامین و مفاهیم مربوط به یک موضوع است. کتـاب پـیش    نامه عرضه چکیده جامع و دقیق از مهم کار فرهنگچکیده:

طالحات مربوط به هنرهای زیبا به زبان روان و به کمک تصـاویر رنگـی اسـت. در    ای در باب هنر و مرجعی از اص نامه رو فرهنگ

 سازی و سینما و...پرداخته شده است. این اثر پس از تعریف هنر به ارائه اطالعاتی از طراحی، نگارگری، چاپ، مجسمه

 

 ص.164 .1396. تهـران  مؤسسه فرهنگـی هنـری دیبـاگران   : تهراندرمعماری.REVITکاربرد. دوست، حسن حسن.384

 9786001245824 شابک: وزیری.

هنرآموز مخاطب:

 ای، علم رایانه افزار رایانه نرم کلماتکلیدی:

هـای دو و سـه بعـدی کـاربرد دارد.      در معماری همانند دیگر نرم افزارهای این رشته در ایجاد طرح REVITنرم افزار چکیده:

فصل از نحوه نصب کردن  7چنین کتاب در  دهد. هم های کاربردی آن شرح می مؤلف در کتاب پیش رو این نرم افزار را از جنبه

ای  هـای معمـاری را بـه گونـه     سازی در پـالن  یت بندی و مدلبندی، ش نرم افزار تا تنظیم سیستم مختصات و در ادامه تا سطح

های مهم یک پـروژه اسـت کـه در     ها از قسمت های معماری و توپوگرافی فایل بندی پروژه تصویری شرح داده است. نحوه شیت

 این نرم افزار قابل رؤیت و به طور مشروح ذکر شده است.

 

 ص.224 .1396. مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران     : تهـران معماری.کاربرداتوکددر. دوست، حسن حسن.385

 9786001246425 شابک: وزیری.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 ای دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 ای افزار رایانه علم رایانه، نرم کلماتکلیدی:

افـزار بـرای    های دو بعدی و سه بعدی است. این نرم از ابزارهای معماری در زمینه ترسیم نقشه AUTOCADافزار  نرمچکیده:

های متنوع از ابتدا تا انتهـای پـروژه    های اجرایی ساختمان و ایجاد مدل سازی معماری های فاز دو، برش و نما، دیتل رسم نقشه

افزارهـا نحـوه نصـب و     هر بخش را شرح داده است. همانند دیگـر نـرم   کاربرد دارد.مؤلف در این اثر همراه با تصاویر، نحوه انجام

های متناسب با پالن معماری تا نحوه کار با دستورات و ترفندهای کـاربردی در ایـن کتـاب آمـده      تنظیمات و سپس ایجاد الیه

 است.
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 شیابک: رقعـی.  ص.104 .1395. خانی مهدی سلیمان:زبانساده.کارگردانیفیلممستندبه. خانی، مهدی سلیمان.386

9786000468460 

هنرآموز مخاطب:

 کارگردانی، فیلمسازی، هنرهای زیبا کلماتکلیدی:

نماید. تعریف فیلم مستند، انـواع   نویسنده در کتاب پیش رو در یازده فصل، چگونگی ساخت فیلم مستند را تبیین میچکیده:

هـا   سازی مستند برخی از مباحثی اسـت کـه در کتـاب بـه آن     اصطالحات فیلمهای ساخت فیلم مستند و  فیلم مستند و روش

های دوربین نسبت به سوژه، نماهای حرکتـی از لحـاظ حرکـات     اشاره شده است. فاصله میان دوربین و سوژه و انواع نما، زاویه

فیلمبـرداری و دکوپـاژ از دیگـر     بندی، نورپردازی، تدوین و همچنین انـواع دوربـین و تجهیـزات    دوربین بر محور ثابت، ترکیب

 موضوعات کتاب است.

 

کتابکاروتمیرینطراحیی. لو، ماهرخ آذرباش، فاطمه/ نوریان کفشگری، فاطمه/ خدیوی بروجنی، جمیله/ علی پناه.387

 9789649105864 شابک: وزیری. ص.120 .1396. ویستاذر: تهرانلبار.

هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 لباس، طراحی کلماتکلیدی:

کتاب پیش رو در زمینه طراحی لباس و مد است.کتاب در بـر دارنـده اطالعـاتی پیرامـون انـدازه اسـتاندارد دکمـه و        چکیده:

چنین در  های تجارت مد ومنسوجات است. هم جادکمه، برندهای پوشاک زنانه و مردانه، برگزاری هفته مد در جهان و نمایشگاه

هـای بـدن، دیکشـنری     اند. تبدیل انـواع واحـدها، اسـتاندارد انـدازه     های مفید معرفی شده سایتهای مرجع درسی و  آن، کتاب

داری  های پارچه، متدهای چاپ اسکرین، توضیحات رنگ، درز و کوک، عالئم اختصاری نگـه  انگلیسی به فارسی پارچه، دانستنی

 شود. امل میهای مختلف کتاب را ش آرایی آلبوم کار بخش لباس، انواع فیگور و صفحه

 

 وزیـری.  ص.154 .1396. کتـاب آبـان  : تهـران . تورج سلحشـور، اللـه میرسـیوندی    هایسینما.گرایش. برگان، رونالد.388

 9786007343517 شابک:

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 سینما، فیلمسازی کلماتکلیدی:

های پـس از جنـگ و دهـه     های جنگ، سال ناطق، سالکتاب حاضر به پنج بخش سینمای صامت، دهه اول سینمای چکیده:

هـای تـاریخی و اجتمـاعی     های مختلف سینما و پیش زمینه ها و جنبش شصت میالدی و پس از آن تقسیم شده است و سبک

 های دیگر بـا  های سبک ها و تفاوت های سبک مورد نظر و شباهت نماید. در هر فصل اطالعاتی درباره ویژگی ها را بررسی می آن

 نویسان مهم آن سبک گردآوری شده است. کنندگان و فیلمنامه آن، تاریخچه، آثار مهم، کارگردانان، بازیگران، تهیه

 

 شابک: وزیری. ص.154 .1395. کتاب آبان: تهران. مانی فرسایی، هانیه رجبی هایهنرمدرن.گرایش. فیلیپس، سم.389

9786007343296 

هنرآموز مخاطب:

 های هنری، مکاتب هنری تاریخ هنر، فعالیت کلماتکلیدی:

مؤلف در کتاب مصور پیش رو ضمن بررسی ویژگی های هنر مدرن به دسته بندی چهار گانه مکاتب هنری نیز اشاره چکیده:

 نمایی انتزاعی و پسا دریافت گرایی تعدادی از این تقسیمات است. کتاب در پـنج  کرده است. بدوی گرایی، وجود گرایی، هیجان

کند. تصـویر نمونـه اثرهـای     بخش پیدایش هنر مدرن، هنر مدرن در آغاز و میانه سده بیستم تا قرن بیست و یکم را کاوش می

 دهنده تنوع و تغییرات سبکی و نگاه هنرمند است. هر دوره و نام هر هنرمند نشان
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 شیابک: وزیـری.  ص.236 .1396. آبـان کتـاب  : تهـران . نسـرین صـدقیان، مهگـان فرهنـگ     اوت.لی. کریستین، کالن.390

9786007343050 

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 هنر، گرافیک کلماتکلیدی:

کتاب پیش رو به کارکرد طراحی، الهام و دریافت ناگهانی و نیز تایپو گرافی اشاره دارد. کـارکرد طراحـی در گرافیـک    چکیده:

هـا یـا مشـاهده طبیعـت باشـد.       تواند از میـان کتـاب   است. در این فن، الهام میهای بصری  همانا برقراری ارتباط به وسیله پیام

نویسنده اعتقاد دارد که طراحی، قاعده معینی ندارد و در این عرصه باید تمرین کرد. در این کتـاب عـالوه بـر بیـان مسـأله در      

 شود. اسخ داده میای نیز پ های ویژه یک کار حرفه طراحی، به چگونگی رفتار با سفارش دهنده و پرسش

 

مؤسسـه  : تهـران مبادیمباحثکارشناسیطراحیگرافیکدرارتباطتصویری:طراحینشیانه.. سپهر، مسـعود .391

 9789643188245 شابک: خشتی. ص.108 .1396. فرهنگی فاطمی

هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 گرافیک، ارتباط تصویری، طراحی کلماتکلیدی:

هر چیز محسوسی است که ما را از وجود یا احتمال وجود و حالت چیزی مطلع می سازد. نشانه هـا یـا    نشان و نشانهچکیده:

بصری یا قابل لمس، در بسیاری امور و علوم کاربرد دارند. نشانه در ارتباط تصویری به موضوع، هویت و شخصیت مـی بخشـد.   

ساز نشانه در روند طراحی گرافیک توجه شده اسـت و ایـن   بنا بر این در کتاب پیش رو به مفهوم، شرایط و چگونگی ساخت و 

که یک نشانه در ارتباط تصویری چه خصوصیاتی داشته باشد. اثر حاضر ضمن نمایش تصویری نمونه ها، به ویژگی های نشـانه  

ه دارد. مراحـل  برای ارتباط تصویری، به جنبه های بنیادین نشانه، پیکتو گرام و نشانه های محصوالت و سازمان هـا نیـز اشـار   

 طراحی نشانه ها، باز طراحی و نیز تمرین های وابسته به هر موضوع از بخش های دیگر این کتاب است.

 

مبادیمباحثکارشناسیطراحیگرافیکدرارتباطتصویری:مبادیمباحثکارشناسیی. اسدالهی، مصطفی.392

 شیابک: رقعـی.  ص.132 .1396. مؤسسه فرهنگـی فـاطمی  : تهرانطراحیگرافیکدرارتباطتصویریطراحیپوستر.

9789643189341 

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 های گروهی طراحی آموزشی، ارتباط تصویری، رسانه کلماتکلیدی:

ای جـذاب و کـاربردی    ای، پوستر به دلیل داشتن جنبه نمایشی همچنان رسانه های رسانه در کنار گسترش انواع نظامچکیده:

در جهان است. در کتاب پیش رو به تدریس اصول طراحی پوستر در شش فصل از تعریف تا ترکیب بندی و صـفحه آرایـی بـه    

 طریق مصور پرداخته شده است.

 

: تهـران شناسیساختاریصنعتچیاپدراییران.هایکاربردی:آسیبمجموعهپژوهش. بهرامی کمیل، نظـام .393

 9786002224040 شابک: رقعی. ص.146 .1396. مؤسسه خانه کتاب

هنرآموز/ کارشناسان مخاطب:

 نقشه، طراحی صنعتی کلماتکلیدی:

چاپ به معنی اعم، صنعت تکثیر صورت نقوش دو بعدی روی کاغذ و پارچه یا...است. در کتـاب حاضـر بـا توجـه بـه      چکیده:

چاپ با چهار عنصر اقتصاد، سیاست، اجتماع و تعریف و کاربرد چاپ، به آسیب شناسی این صنعت نیز اشاره شده است. صنعت 

های حوزه چاپ، ریشه در مشخص نبودن مرزهای حـوزه   فرهنگ ارتباط دارد. به همین دلیل بخش بزرگی از مشکالت و آسیب

صنعت با حوزه فرهنگ دارد. این اثر در پنج فصل، کلیات صنعت چاپ، نسبت چاپ با فرهنگ و اقتصاد، آسیب شناسـی وضـع   

دهـد کـه در    های کشورهایی مانند مصر یا بریتانیا نشان مـی  پیشنهادها را بررسی می کند. هم چنین با بررسی تجربه موجود و

 ساختار سازمانی صنعت چاپ این کشورها، دولت نقش بسیار کوچکی دارد.
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 ص.330 .1395. شهید رجائیدانشگاه تربیت دبیر : تهرانمعماریمداررآینده.. ضرغامی، اسماعیل/ پهلوانی، مهدی.394

 9786006594170 شابک: وزیری.

هنرآموز مخاطب:

 ها معماری، مدرسه کلماتکلیدی:

امروزه تکنولوژی در تمام شئون زندگی آدمی از جمله آموزش تأثیرگذار بوده است. در کتاب حاضر مباحثی پیرامـون  چکیده:

مطالعات انجام شده در زمینه معماری مدارس آینده و ویژگی مـدارس قـرن   اند. در ابتدا  طراحی فضاهای آموزشی بررسی شده

هـای   اند؛ سپس مباحثی پیرامون انواع فضا، روشنایی، آکوستیک، گرمایش، تهویه و اثاثیـه در محـیط   بیست و یکم بررسی شده

هـای طراحـی فضـاهای     چالش آموزشی ارائه شده است. زبان الگوی طراحی فضاهای آموزشی، پایداری انرژی در مدارس آینده،

 آموزشی و برنامه ریزی فیزیکی فضاهای آموزشی از دیگر مطالب کتاب پیش رو است.

 

گاهسالمندانبارویکردافیزایشریزیوطراحیسکونتمعیارهاینوینبرنامه. ضرغامی، اسماعیل/ الفت، میالد.395

 9786006594545 شابک: وزیری. ص.274 .1395. شهید رجائیدانشگاه تربیت دبیر : تهرانامیدبهزندگیدرساکنین.

هنرآموز مخاطب:

 های شخصی، معماری دوران پیری، خانه کلماتکلیدی:

باشـد. کتـاب حاضـر در پـی تبیـین       گـاه آنـان مـی    یکی از عوامل باال برنده امید به زندگی بـرای سـالمندان سـکونت   چکیده:

کتاب در هشـت فصـل تـدوین شـده و دو فصـل ابتـدایی کتـاب پیرامـون تاریخچـه و          گاه سالمندان است.  های سکونت ویژگی

های سالمندی، ضوابط و اسـتانداردهای معمـاری    گاه شناسی سکونت های سالمندی و رفتارشناسی سالمندی است. گونه بیماری

سـکن سـالمندان از دیگـر    محیطـی در م  برای سالمندان، رویکردهای افزایش امید به زنـدگی در سـالمندان و پایـداری زیسـت    

 های سالمندان بررسی شده است. گاه هایی از سکونت باشد. در فصل انتهایی نیز نمونه های کتاب می بخش

 

 9786007343456 شابک: وزیری. ص.208 .1395. کتاب آبان: تهرانهایسینمایی.مکتب. پور، غالمرضا معدنی.396

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 هنر، هنرهای نمایشی کلیدی:کلمات

های اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگـی و فلسـفی سـینما در هـر فصـل آورده شـده و        در این کتاب نخست زمینهچکیده:

سـاز بـر    های هنری زمینه پیدایش هنری آن مکتب سینمایی در هنرهای دیگر و چگونگی تأثیر رشته  سپس با رویکرد به زمینه

هـا و   هـایی شـاخص از فـیلم    شـود. بعـد از آن نمونـه    ک، فرمی و محتوایی هر کدام پیوست و فهرست میهای مشتر آن، ویژگی

شود. در پایان هر فصل نیز دالیل افول و سرانجام آن مکتب گفته  سازان هر مکتب، به همراه داستانی از هر فیلم آورده می فیلم

 شده است.

 

 شیابک: رحلـی.  ص.160 .1396. گلدسـته : اصـفهان تیمورییان.کیاریدرروزگیارمنبیت. کریمیـان، معصـومه  .397

9786005083378 

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 صنایع دستی، تاریخ هنر، هنراسالمی کلماتکلیدی:

کاری روی چوب اسـت. تاریخچـه تولیـد آثـار چـوبی در       ای از هنرهای سنتی، صنایع دستی و کنده کاری شاخه منبتچکیده:

رسد. نویسنده کتاب پیش رو با معرفی این هنر در روزگار تیموریان، در حقیقت بـه معرفـی وضـعیت     قبل از اسالم میایران به 

کاری مسجد جـامع بایزیـد بسـطام، رحـل      های منبت اسالمی این هنر دست یازیده است. در این اثر مصور نمونه -دوره میانی 

 زنی بررسی شده است. زنی و معرق و تیشه کاری از جمله قلم منبت قرآن تاشویی و در گور مقبره سمرقند و دیگر انواع
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. مؤسسـه خانـه کتـاب   : تهران:دومینسا نههنرطراحیکتابایران.1395نشانشیرازه. دبیرخانه نشان شیرازه.398

 9786002223661 شابک: رحلی. ص.176 .1395

دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 های هنری، هنر، تصویرها فعالیتگرافیک،  کلماتکلیدی:

های رسیده به دبیرخانه نشان شیرازه، توسـط داوران متخصـص در    این کتاب حاصل بررسی دقیق و موشکافانه کتابچکیده:

هـای تصـویری گـروه سـنی کـودک و نوجـوان،        های مختلفی مانند کتـاب  گرافیک و تصویرگری است و کتب برگزیده در گروه

های گنجینه، یونیفرم جلد و صفحه آرایی در گروه سنی  های غیر تصویری، کتاب وه سنی نوجوان، کتابهای مصور در گر کتاب

هـای   های متن در همـه گـروه   های نفیس، موتیف های علمی و آموزشی این گروه سنی، کتاب جوان و عمومی و همچنین کتاب

 کند. سنی و طراحی جلد در گروه سنی نوجوان را معرفی می

 

 شیابک: رحلـی.  ص.130 .1396. مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت    : تهـران نقاشیینقشیهفیرش.. رادنیـا، زیبـا  .399

9786003901476 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 دهم کاردانشپایۀتحصیلی:

 های هنری، طراحی، صنایع دستی فعالیت کلماتکلیدی:

ارزش بصری و مادی دستبافته را ارتقا داد. نقاش ضـمن توجـه   توان  در نقاشی نقشه فرش، با انتخاب آگاهانه رنگ میچکیده:

های هندسی و جانوری یا رایج را در فـرش بـه    تواند با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، طرح به دانش طراحی و رنگ آمیزی می

راحی، آمـاده سـازی   های ط واحد کار و به وسیله تصاویر مطالبی در زمینه 10صورت رنگ و نقطه اجرا کند. کتاب پیش رو در 

 دهد. ها و... را آموزش می ها و توانایی نقطه کردن طرح آمیزی، ترکیب رنگ مواد و ابزار رنگ

 

فضیاهایخیاصخردسیا نبیارویکیردمعمیاریوویژگیی. علیمردانی، مسعود/ امیری، حکمـت/ آرام، ریحانـه  .400

 9786006594767 شابک: وزیری. ص.140 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: تهرانشهرسازی.

هنرآموز مخاطب:

 معماری، طراحی کلماتکلیدی:

های آموزشی کودکان در مهد کـودک هسـتند. ویژگـی     های محیط نویسندگان در کتاب پیش رو در پی تبیین ویژگیچکیده:

هـا از مباحـث    معماری مهد کـودک ها و مبانی نظری طراحی  آن های زیستی و روانی  عمومی کودکان سه تا شش سال، قابلیت

یـابی و طراحـی فضـای مخـتص کودکـان، مباحـث        هـای ایـن اثـر پیرامـون اصـول مکـان       چنین در دیگر فصل کتاب است. هم

شناختی طراحی فضای کودکان و مباحث ایمنی در طراحی فضای کودک بحث شده است. تبیـین اسـتانداردهای وسـایل     روان

 های شاخص خانه کودک از دیگر مطالب کتاب است. ی آموزشی کودکان و نمونههای ابزارها بازی کودکان، ویژگی
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سازیبرایاستفادهآبرنگ،اکریلییکورنیگوهنررنگ. لیدزی، جان/ میرزا، جیل/ هریس، نیک/ گالتون، جـری .401

 9786007343760 شابک: وزیری. ص.180 .1396. کتاب آبان: تهران. فرناز خوشبخت روون.

 هنرجو مخاطب:

 ای و کاردانش دهم فنی و حرفهپایۀتحصیلی:

 آمیزی، هنر رنگ، رنگ کلماتکلیدی:

در کتاب پیش رو سه نوع رنگ اکریلیک، رنگ روغن و آبرنگ بررسی می شود. در این اثر به چگـونگی تهیـه رنـگ از    چکیده:

ها، در خلق حداکثر طیـف رنگـی    موفق رنگ چنین بیان می شود که رمز ترکیب دسته کوچکی از رنگ ها اشاره شده است. هم

هـا   ای بـر تئـوری رنـگ    ها، مقدمـه  ها و پالت از حداقل تعداد رنگ نهفته است. نویسندگان این کتاب مصور با آوردن نمونه رنگ

نند. در ایـن  دا آل می های خالقانه ایده های اکریلیک را برای نقاشی ها رنگ اند.آن شامل فام، ارزش و اشباع رنگی را بررسی کرده

های آغازین رنگ روغن از جمله آبی تـالو، سـپ گـرین،     چنین تجهیزات نقاشی مانند انواع کاردک، قلم مو و نیز پالت کتاب هم

 معرفی و تبیین شده اند.
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 288 پیرکندی،جاماسب 

 184 پیریایی،حسین 

 19 پیمانفر،مهرسا 

 241 گر،مهرانگیزپیوسته 

 370 الدینی،شاهینتاج 

 155 تجلیان،مهشید 

 245 تختی،معصومه 

 100 زاده،مریمتراب 

 378 تروشو،آلن 

 275، 233، 12 تریسی،برایان 

 215 تنکانبی،سودابه 

 57 اهللتهرانی،عزیز 

 30 تولستوی،لئو 

 223 تیبیولت،بریجیت 

 46 رابت،کاتیا 

 244 جاپلقی،انعام 

 170 جاشی،مانموهان 

 382 شیر،منصورجام 

 156 جاویدخواه،طاها 

 22 رضاگیالنده،علیجباری 

 284 جباری،اقبال 

 216 جرفی،هیام 

 245 جلویاری،فرحناز 

 276 جوکار،حبیب 

 172 جی.آدلر،مارتیمر 

 199 حاتمی،زهرا 

 185 اسحاق،سهیالحاجی 

 99 بیگی،ابراهیمحسن 

 385، 384 دوست،حسنحسن 

 3، 2، 1 زاده،امیرحسن 

 192 زاده،حسینحسن 

 179 حسنی،زهرا 

 ،369 لیالحسنی 

 مهدیحسینیبیرجندی،سید 
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 319 حسینیمهرآبادی،زهرا 

 101 حسینمحمدحسینی،سید 

 373 حسینی،سیدباقر 

 276 حسینی،سیدمحمد 

 121 حسنمحمدحسینی،سید 

 226 حسیبهحسینی،سیده 

 294 ساداتحسینی،محدره 

 296 حشمتی،حمیده 

 64 حضرتی،آناهیتا 

 115، 112 گو،سعیدحق 

 ،51 محمدحنیف 

 275، 233، 12 حیدربیگی،زینب 

 123 حیدری،علی 

 210 خادمی،حمیدرضا 

 252 خبازراوندی،محمدرضا 

 387 خدیویبروجنی،جمیله 

 44 خرامان،مصطفی 

 176 خروشی،پوران 

 165 خسروی،نگار 

 89 خورشاهیان،هادی 

 401، 360 خوشبخت،فرناز 

 253 ورث،آنجالداک 

 336 داوطلب،آمنه 

 398 نشانشیرازهدبیرخانه 

 341، 339، 95 درخشانی،مجید ،

342 ،346 ،347 ،348 ،349 ،351 ،

354 

 380 درودی،الیزابتا 

 270 درویشی،آیسان 

 191 درویل،لئونورام.تی 

 88 دشنر،جیمز 

 180 دمپسی،جانوی 

 97 دهقاننیری،فاطمه 

 21 دوبراباندر،لوک 

 234 دوهیگ،چارلز 

 217، 163 دیوانی،امیر 

 59 ذهبی،الناز 

 198 ذوالفقاری،حسین 

 114، 112 مهدیذوالفقاری،محمد 

 273 راث،تام 

 371 رادفر،جمال 

 399 رادنیا،زیبا 

 23 راسلوالینگ،ادوارد 

 258 راسلر،فلورین 

 187 جیمنراگان،تیل 

 78 راهی،مریم 

 163 رایان،ام.جی 

 389 رجبی،هانیه 

 148 رحماندوست،مصطفی 

 333 رحمانی،محسن 

 289 نژاد،شبنمرحیم 

 254 رحیمیجونقانی،مصطفی 

 284 رحیمی،حمیدرضا 

 124 رحیمی،رسول 

 55، 54، 53 رسولی،امیرعلی 

 182 رسولی،فاطمه 

 370 الهنژاد،قدرترسولی 

 71 رضاییبرفوئیه،فاطمه 

 219 رضوانیقالهری،محمد 

 202 رفیعی،بهروز 

 16 رمزی،دیو 

 193 رنجبر،محمدرضا 

 ،154 سارارهنما 
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 47 افزا،سعیدروح 

 145 روستایی،موسی 

 180 ایریرز،رابرت 

 194 زارعیمحمودآبادی،احسان 

 271 زارعی،علی 

 168 زاهدبابالن،عادل 

 228 عبارزجاجی،سید 

 136 زریان،رحیم 

 26 زمانی،شهریار 

 180 زنگنه،حسین 

 264 ساباری،شفالی 

 15 ساداتحسینی،زهرا 

 377 اشرفسادات،سیده 

 262 سا ری،ملیحه 

 37 ساورال،ایوان 

 379 ساودن،مندی 

 391 سپهر،مسعود 

 269، 262 سپهریشاملو،زهره 

 191 سجادیبافقی،سیدحسین 

 174 ابوالفضلسجادی،سید 

 142 رضاسرسا ری،محمد 

 3، 2، 1 سریری،ایمان 

 298 سعادتمند،فائزه 

 19 سعادتیان،سارا 

 182 پور،اسماعیلسعدی 

 187، 186، 180 سعیدپور،مرضیه 

 143 سعیدیطاهری،مهدی 

 388 سلحشور،تورج 

 198 رضاسلطانی،حمید 

 386 خانی،مهدیسلیمان 

 127 سلیمانی،ایمان 

 43 سلیمانی،نقی 

 225 سماعی،عاطفه 

 258 سمیعیگیالنی،عزیزاهلل 

 6 سمیعی،اشرف 

 159 نژاد،محمدرضاسهرابی 

 260، 259 اصغرسوادکوهی،علی ،

261 

 373 زهراسیدینخراسانی،سیده 

 183 زاده،اقبالسیفی 

 266 سیلور،نن 

 292 سینایی،زهرا 

 201، 164 افروزان،صغریشب ،

249 

 376 شرقی،علی 

 313 شریعتی،زهره 

 144 شریفی،محمود 

 247 شعاعکاظمی،مهرانگیز 

 137 نژاد،افسانهشعبان 

 103 شکری،گودرز 

 383 شمخانی،محمد 

 141 شنوائی،حسین 

 247 نژاد،زهراشهابی 

 321 شهرامی،بیژن 

 253، 16، 10 شهیدی،گیتی 

 290 شو یی،عبار 

 209 شیبانی،بهاره 

 93، 92 ا سالمی،محمدشیخ 

 272 علیان،محمدعلیشیخ 

 63 شیرازی،رضا 

 290 شیری،عبار 

 127 شیلد،هربرت 

 117 صابریتبریزی،والمرضا 

 353، 345 صادقمزیدی،بهرام 

 165 صبری،فاطمه 

 372 صحرانورد،محمد 

 27 صحرایی،اکبر 

 222 حور،شهرامصداقت 

 390 صدقیان،نسرین 

 172 صرافتهرانی،محمد 

 269 صفرزایی،مهرناز 

 201 صفری،محمود 

 216 صولتیاصل،پروین 

 377، 368 ضروامی،اسماعیل ،

394 ،395 

 46 ضروامیان،مهدی 

 21 طاهری،فرهاد 

 ،140 مسعودامیرطاهریان 

 212 زاده،شیماطبیب 

 104، 30 طرزی،لیدا 

 317، 309، 306 طهماسبی،عالمه ،

320 

 366 طوافی،هنگامه 

 20 طیاریایالوی،منوره 

 167 نژاد،عادلظفری 

 268 عابدی،احمد 

 182 عابدی،رها 

 161 عابدی،مریم 

 190 نیا،سیدعلیعارف 

 88 عاملمحرابی،ابراهیم 

 ،222 ناصرعباسیقادی 

 231 عبدی،عادل 

 61 عبدی،عبار 

 149 عربامیری،نسیم 

 80 عربلو،احمد 

 281 نیماعربیان،امیر 

 164 پناهاباتری،سکینهعزت 

 84 اصغرعزتیپاک،علی 

 287 عسگری،حسین 

 189 عسگری،منصوره 

 282، 219 عطاملکی،علی 

 67 مصطفیعلوی،سید 

 178 علوی،سیدحمیدرضا 

 387 ماهرخلو،علیپناه 

 8 رضابیگی،محمدعلی 
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 224 پور،معصومهعلی 

 192 پور،یعقوبعلی 

 171 علیدادیانی،شوکت 

 280 زادهباقری،سمانهرضاعلی 

 218 علیمرادی،بهمن 

 400 علیمردانی،مسعود 

 227 عماد،مهدی 

 378 عمرانلو،میالد 

 4 عیوضی،محمود 

 214 وفاری،حسین 

 41 وفاری،زهرا 

 ،218 پریساوفوریاننوروزی 

 52 والمی،محمد 

 192 والمیان،رضا 

 242 ویورمبرهن،مجید 

 226 فاتحی،فواد 

 247 زاده،معصومهفتحعلی 

 212 فرجیارمکی،اکبر 

 252، 245 فرحبخش،کیومرث 

 187، 186 فردوسیان،الهام 

 329، 328، 327 فردی،امیرحسین ،

330 ،331 ،332 

 11 گاه،احسانفرزینآبده 

 389 فرسایی،مانی 

 17 فرشیدنیا،حمیدرضا 

 204 فراهانی،شیرینفرمهینی 

 390 فرهنگ،مهگان 

 122 فروزندهدهکردی،امیر 

 267 فروهان،حمید 

 182 بیفری،برور 

 285 فریدونیبرزآباد،داریوش 

 374 فریمن،مایکل 

 157 فکریان،نیلوفر 

 23 فالحتی،سجاد 

 257 فلین،پاتریک 

 274 فو دیان،احمد 

 389 فیلیپ ،سم 

 153 زاده،فریباقاسم 

 127 قاسمی،الناز 

 358، 357 قاسمی،مسلم 

 380 قاسمیان،شهال 

 زادهخسروشاهی،محمودقاضی 
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 265 قائدی،فرزانه 

 363 قربانی،فرانک 

 38 قربانی،لیال 

 314، 311، 304 قربانی،مهدی 

 200 قربانیان،حسین 

 198 قرقدردوست،زهره 

 192 قلتاش،عبار 

 ،124 آزادهقمری 

 129، 126 قنبر،جواد 

 114، 112، 111 قنبری،حمیدرضا ،

115 ،116 

 335 قیطاسی،امیر 

 299، 298، 293 کاجی،حسین 

 277 آبادی،عطیهکارگردولت 

 ،375 سوزیکتلیف 

 229 کرانی،مهرناز 

 221 کراولی،آنجال 

 264 کرمی،اکرم 

 120 کرمی،منصوره 

 79، 49 کرمیار،صادق 

 390 کریستین،کالن 

 69 کریمی،پژمان 

 5 کریمی،زهره 

 ،40، 28 میرهادیکریمی 

 352، 350 کریمی،یداله 

 397 کریمیان،معصومه 

 286 کشاورزی،احمد 

 361 کشاورزی،مرجان 

 254 تاو،موراگ.کی 

 266 گاتمن،جان 

 265 گا نت،جنت 

 177 افگالتنی،جان 

 401 گالتون،جری 

 258 گرامی،سعید 

 375 گرانویل،جنیفر 

 254 گراهام،کری 

 256 گرشاسبی،معصومه 

 شناسیکاربسته،بنیادگروهزبان

، 55، 54، 53 هایاسالمیپژوهش

56 ،57 

 گروهمثلفانبنیادICDL130 ایران 

 62 گلدبرگاسلون،هالی 

 265 گلدستاین،رابین 

 170 گلزار،عصمت 

 359 محمدی،ناصرگل 

 248 گلیانتهرانی،شهناز 

 212 گلیکمن،کارل 

 106 رضاگمرکی،علی 

 109 گودرز،سعید 

 96 گودینی،محمدعلی 

 325، 324، 323 رضالبش،علی 

 167 لبل، ری 

 266 لطفی،ویدا 

 254 لی،چوی 

 401 لیدزی،جان 

 172 دورن،چارلزونلینکلن 

 283 مارتیر،آنتونی 

 31 مانکل،هنینگ 

 205 خو،مصطفیمجدیان 

 209 محبیراد،محمد 

 ،268 رضاعلیمحسنیاژیه 

 35 محمدپور،مرضیه 
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 207، 206 خانی،شهراممحمد 

 181 زادهبفراجرد،مرتضیمحمد 

 234 محمدی،المیرا 

 7 محمدی،زهره 

 24 محمدی،فاطمه 

 114 پور،نیوشامحمدی 

 223 جانلو،المیرامحمود 

 25 اهللمحمودزاده،نصرت 

 83 محمودینورآبادی،محمد 

 128، 125، 119 محمودی،علی 

 263 مدینا،جان 

 209 مرادیان،مهدی 

 289، 286 راد،جوادمرزبان 

 36 مرزوقی،محمدرضا 

 378 مریو،میشل 

 110 مزرعهفراهانی،زینب 

 196 مشتاق،مهسار 

 175 مصباحیان،اعظم 

 295 مصدقصدقی،زهرا 

 219 مطلبیکاشانی،مسعود 

 282، 219 مظاهریتهرانی،اشرف 

 210 مظفری،زهره 

 396 والمرضاپور،معدنی 

 369 معظمی،عاطفه 

 245 اممکفار ن،مالکولم 

 167 مکای،استن 

 196 سیمکسول،جان 

 270 کالتچی،استیومک 

 9 الهمالئی،عزت 

 190 الدینبهاملکحسینی،سید 

 245 ملکاری،بختیار 

 ،225 بداشتالهمنصوریان 

 246، 235 منطقی،مرتضی 

 184 مهدیان،محمدجعفر 

 367 الدینلنژاد،جمامهدی 

 147 مهرابی،عالیه 

 240 مهری،فتانه 

 207، 206 موتابی،فرشته 

 268 مورل،آمی 

 291 17موسسهفرهنگیحماسه ،

297 

 206 ،حسنموسویچلک 

 300 موسوی،زهرا 

 315، 310، 301 موسوی،لیال 

 77 موسوی،منیرالسادات 

 45 موسویان،سیدمیثم 

 186، 180 موسیرمضانی،سونیا ،

187 

 167 مومنی،فرهاد 

 مثسسهفرهنگیهنریهدایت

 250، 208 فرهیختگانجوان

 3، 2، 1 مثمنی،محمود 

 ،211 فریبامثیدنیا 

 41 مید،ریشل 

 282 زاده،محمدباقرمیران 

 میرراضیرودسری،سید

 102 رضامحمد

 401 میرزا،جیل 

 70 اکبرمیرزاآقایی،علی 

 273، 48 حسینمیرزائیان،امیر 

 ،388  لهمیرسیوندی 

 228 میرشجاعیان،مهتا 

 230 صادقی،مهدیمحمدمیر 

 288، 283 میرمحمدی،علی 

 124 میریلواسانی،مصطفی 

 179 فر،مهدینادری 

 34، 33 ناصری،مسلم 

 169 آوری،نیمانام 

 251 مهر،آزیتانجات 

 307، 305 زاده،اعظمنجفعلی 

 187، 186 نژاد،عظیمهقلینجف 

 168 نجفی،حبیبه 

 167 نجفی،حسن 

 48 نزبیت،ادیت 

 173 نصرالهی،محمدرضا 

 213 نصیری،مهدی 

 150 حبیبنظاری،سید 

 263 نظری،شهریار 

 375 زاده،مسعودنقاش 

 8 نمازیان،سعید 

 6 نوبخت،شهناز 

 220 نوذریتهرانی،مریم 

 326 نورمحمدی،ساسان 

 68 نوروزیخزاقی،ایرج 

 207، 206 نوری،ربابه 

 ،387 فاطمهنوریانکفشگری 

 381 نیرومندشیشوان،صغری 

 381 نیرومندشیشوان،مهدیه 

 236 نیستانی،محمدرضا 

 160 نیا،علینیسی 

 242 نیکبختجم،ایراندخت 

 277 ون،دیویدنی 

 215 واتروت،کتی 

 210 وحدانی،مریم 

 118 ودادتقوی،شبنم 

 85 ودهاور،پی.جی 

 18 ورقایی،فریبا 

 244 وفایی،امیره 

 268 ناهیدزاد،وکیل 

 177 ولدان،رقیه 

 64 وندلیندرانن،ون 

 204 ویتکر،تاد 

 4 لوویل،ماری 

  59 هاردینگ،فرانسی 

 251 وی،دنیلهارکی 
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 296 زادهصراف،فیروزههاشم 

 116 هاشمی،علی 

 116 ،آ لهنیاهاشمی 

 251 هایت،مایکل 

 401 هری ،نیک 

 65 زاده،شهرامهمت 

 281 هنرمند،سعید 

 ،166 شارونهنسن 

 287 هنسی،کاترین 

 91 یاری،راحله 

 376 یاسرجعفری،علی 

 318 پور،معصومهیوسف 

 14 یوسفی،سارا 

 74، 73، 72 یوسفی،محمدرضا ،

75 ،76 ،87 
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 نمایهناشران
 20 آبانه 

 101، 93، 92، 16، 12، 10 آرایان ،

153 ،233 ،234 ،251 ،253 ،273 ،

275 

 177، 175، 168، 160 آواینور ،

178 ،180 ،186 ،187 ،191 ،192 ،

193 ،212 ،232 ،241 ،245 ،247 ،

276 

 378، 258، 257، 14 آونددانش 

 277 ابروباد 

 270، 196 ابوعطا 

 243، 235 انجمناولیاومربیان ،

246 ،255 

 165 اندیشهافرینش 

 19 بخشایش 

 265، 240 بزمقلم 

 56، 55، 54، 53، 43، 23 نشربه ،

57 ،133 ،134 ،135 ،139 ،140 ،

141 ،142 ،147 ،172 ،173 ،218 ،

228 ،230 ،237 ،238 ،239 ،242 ،

254 ،262 ،269 ،274 ،321 

 66 المللیگاجبین 

 64، 59، 41 پرتقال 

 217، 163 پرک 

 170 پرنیاناندیش 

 364 پرورشذهنفرزام 

 202 پژوهشگاهحوزهودانشگاه ،

213 

 108 هایدانشگاهپژوهش 

 221 پویشاندیشهخوارزمی 

 69، 63 پیامبهاران 

 74، 73، 72، 62، 61، 60 پیدایش ،

75 ،76 ،85 

 211، 197 مدارپیشگامانپژوهش 

 210 تختجمشید 

 181 تسلط 

 179 تیمورزاده 

 52، 15 جمال 

 225، 102، 40، 28 جیسا 

 209 اندازقطبچشم 

 190 چویل 

 297 ،293، 291 حماسهیاران ،

298 ،299 ،300 ،301 ،302 ،303 ،

304 ،305 ،306 ،307 ،308 ،309 ،

310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،

316 ،317 ،318 ،319 ،320 

 381 دانشگاهبناب 

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی 

224 ،283 ،288 ،289 ،290 ،367 ،

368 ،370 ،373 ،376 ،377 ،394 ،

395 ،400 

 119، 117، 109 دانشگاهیکیان ،

120 ،121 ،122 ،125 ،126 ،127 ،

128 ،129 

 194 دریافت 

 47، 26 دفترنشرفرهنگاسالمی ،

94 ،159 

 229 دیبایه 

 48 ذکر 

 295، 203 رازنهان 

 95 زیارت 

 369 سُکر 

 67 سایهسالمت 

 7 سرخابی 

 174 سفیرصادق 

 4 سمت 

 244 سمیع 

 231 سیاهرود 

 )70 سیبصادق)ع 

 326 شرکتانتشاراتسورهمهر 

 شرکتانتشاراتکانونفرهنگی

 124 آموزش

 87 شرکتانتشاراتویژهنشر ،

223 ،375 

 شرکتتعاونیخدماتفرهنگی

 132 نواندیشانمحرابعلم

 292، 272، 266، 264، 263 صابرین 

 145 صحراییسبز 

 322، 296 ضریحآفتاب 

 383، 333، 287 طالیی 

 207، 206، 162، 22 طلوعدانش 

 343، 342، 341، 340، 339 عابد ،

344 ،345 ،346 ،347 ،348 ،349 ،

350 ،351 ،352 ،353 ،354 ،355 

 154 عموعلوی 

 161 فراگیرهگمتانه 

 361 فرهنگصبا 

 279، 278، 99 قدیانی 

 200، 198 کال برتر 

 کانونپرورشفکریکودکانو

، 138، 84، 50، 37، 31 نوجوانان

148 ،150 ،359 ،371 

 96 کتابابرار 

 379، 374، 365، 360 کتابآبان ،

380 ،388 ،389 ،390 ،396 ،401 

 34، 33، 29، 27 کتابجمکران ،

38 ،42 ،45 ،51 ،58 ،83 ،86 ،90 ،

98 

 49، 35، 32، 30، 25 کتابنیستان ،

65 ،71 ،77 ،78 ،79 ،81 ،82 ،89 ،

103 ،104 ،105 ،149 ،356 

 397 گلدسته 
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 137 لوپهتو 

 189 لوحسفید 

 88 مبتکران 

 97، 46 محرابقلم 

 143، 91، 68، 39، 24، 13 مرسل ،

144 ،152 ،155 ،156 ،157 ،219 ،

252 ،282 

 220 مریمنوذریتهرانی 

 294 مناجات 

 215 منظومهخرد 

 386 خانیمهدیسلیمان 

 169 مهروماهنو 

 362 مهرباننیکا 

 256 مهرسا 

 205 موعوداسالم 

 267 مثسسهانتشاراتینقشنگین 

 نشرآرارمثسسهتألیف،ترجمهو

 372 هنریمتن

 393، 188 مثسسهخانهکتاب ،

398 

 21 مثسسهفرهنگیآرمانرشد ،

227 ،277 ،363 

 392، 391 مثسسهفرهنگیفاطمی 

 مثسسهفرهنگیمدرسهبرهان 

44 ،80 ،106 ،130 ،182 ،214 ،

280 ،323 ،324 ،325 ،327 ،328 ،

329 ،330 ،331 ،332 ،357 ،358 

 تربیتمثسسهفرهنگیمنادی 

334 ،335 ،336 ،337 ،338 ،366 ،

399 

 مثسسهفرهنگیهنریدیباگران

، 18، 11، 9، 8، 6، 3، 2، 1 تهران

107 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،

115 ،116 ،118 ،123 ،222 ،226 ،

248 ،271 ،281 ،284 ،285 ،286 ،

384 ،385 

 مثسسهفرهنگیهنریهدایت

 250، 208 فرهیختگانجوان

 185، 167 چاپمثسسهکورش ،

199 

 122، 121، 120، 109 نارک 

 171 آورانماندگارنام 

 382 نگارینه 

 216، 17 نوروزی 

 260، 259، 176، 166، 5 نوشته ،

261 ،268 

 100 نویدشیراز 

 249، 204، 201، 184، 164 وانیا 

 387 ویستاذر 

 195، 183 هنراول 

 136، 131 هنررسانهاردیبهشت ،

146 ،151 ،158 

 36 هوپا 

 236 یارمانا 
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 آدررناشران
 آبانه 

 کدپستی:. 87، پالک 10خیابان سمیه، کوچه : قم

 2537746976 نمابر: 2537731480 تلفن: 3715878859

 آرایان 

. ، ط. اول6خ. انقالب، خ. فخر رازی، ک. فاتحی داریان، پ.  تهران:

 نمابر: 2166971344 تلفن: 1314734761 کدپستی:

2166400235 

 آواینور 

فروردین خیابان شهید نظری 12خیابان  -میدان انقالب تهران:

 تلفن: 1314675577 کدپستی:. 4واحد 2طبقه  99غربی پالک

 2166480882 نمابر: 2166967355

 آونددانش 

بست طالیی،  نبی، خ. ناطق نوری، ک. بن پاسداران، خ. گل تهران:

 نمابر: 2122893988 تلفن: 1947734411 کدپستی:. 4پ. 

2122871522 

 ابروباد 

، ک. الهی، 55خ. رسالت، نرسیده به چهار راه سرسبز، م.  تهران:

 2177890053 تلفن: 1648787415 کدپستی:. 3، واحد 8پ. 

 2177890053 نمابر:

 ابوعطا 

 -ساختمان ناشران -فروردین 12خیابان  -خیابان انقالب تهران:

 2166485940 تلفن: 1314733474 کدپستی:. طبقه چهارم

 2166485940 نمابر:

 انجمناولیاومربیان 

مندان، ط.  خ. سپهبد قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان عالقه تهران:

 نمابر: 2182284270 تلفن: 1581663315 کدپستی:. ده

2188829416 

 اندیشهافرینش 

 کدپستی:. 22، پ. متری جوادیه، ک. شهیدعلی مهدی 20 تهران:

 2155463556 نمابر: 2155463556 تلفن: 1365833611

 بخشایش 

 کدپستی:. 143پالک  - 28کوچه  -خیابان شهدا قم:

 2537749699 نمابر: 2537737583 تلفن: 3715634969

 بزمقلم 

 کدپستی:. 62، پ. 8م. توحید، خ. سواران، سواران  قم:

 2538838133 نمابر: 2538838036 تلفن: 3717893177

 نشربه 

میدان انقالب خیابان کارگر شمالی باالتر از چهارراه نصرت  تهران:

 1417983181 کدپستی:. طبقه سوم 16کوچه طاهری پالک 

 2188951739 نمابر: 2188951740 تلفن:

 المللیگاجبین 

. 1302پالک -فروردین 12نبش خیابان -خیابان انقالب تهران:

 نمابر: 2164363131 تلفن: 1314743533 کدپستی:

2166976095 

 پرتقال 

. 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. روانمهر، پ.  تهران:

 2166486797 نمابر: 2163564 تلفن: 1314784665 کدپستی:

 پرک 

. ، ط. دوم132پ.   بن. یگانه،  خ. مهجور،  چهارراه فلسطین، قزوین:

 نمابر: 2833321213 تلفن: 3413897469 کدپستی:

2833662350 

 پرنیاناندیش 

. 3، ز. 1، پ. 1پاسداران، م. اختیاریه، انتهای یزدانیان : تهران

 نمابر: 2122569274 تلفن: 1958713815 کدپستی:

2122569274 

 پرورشذهنفرزام 

بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای  -بزرگراه رسالت  تهران:

 کدپستی:. انتشارات پرورش ذهن فرزام - 1152پالک  -جنوبی

 2122302095 نمابر: 2122302092 تلفن: 1631893454

 پژوهشگاهحوزهودانشگاه 

شهرک پردیسان، بل. دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد، نبش م.  قم:

 تلفن: 3749113361 کدپستی:. علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 2532803090 نمابر: 2532111280

 هایدانشگاهپژوهش 

 کدپستی:. 39دانشگاه، برج بلور، طبقه همکف، پالک فلکه : تبریز

 4133250248 نمابر: 4133250248 تلفن: 5156913616
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 پویشاندیشهخوارزمی 

، واحد 126فروردین، خ. نظری غربی، پ.  12م. انقالب، خ.  تهران:

 نمابر: 2166960000 تلفن: 1314683671 کدپستی:. 3و  1

2166960000 

 پیامبهاران 

خیابان جمهوری اسالمی، مابین سعدی و ظهیراالسالم،  تهران:

 1146813513 کدپستی:. 5بست اول پالک  کوچۀ مظفری، بن

 2133998752 نمابر: 2133114275 تلفن:

 پیدایش 

خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی، پ.  تهران:

 نمابر: 2166970270 تلفن: 1314733963 کدپستی:. 86

2166401514 

 مدارپیشگامانپژوهش 

خیابان کریم خان زند، خیابان ماهشهر، نبش یگانه، پالک  تهران:

 تلفن: 1584733336 کدپستی:. طبقه سوم ،12، واحد 3

 2188345218 نمابر: 2188345217

 تختجمشید 

جنب بانک تجارت شعبه  -خیابان پیروزی -فلکه شهرداری شیراز:

  انتشارات تخت -بقه اول ط -روی مهمانپذیر دریا  روبه -پیروزی

 نمابر: 7132245401 تلفن: 7137673996 کدپستی:. جمشید

7132245401 

 تسلط 

خ. شریعتی، باالتر از میرداماد، خ. زیبا، جنب پارک نصر، : تهران

 تلفن: 1639966711 کدپستی:. سرای محله قبا ، ط. اول

 2122858304 نمابر: 2122858304

 تیمورزاده 

، ط. سوم شرقی، 111تیر، خ. کریمخان زند، پ. م. هفت  تهران:

 تلفن: 1597985735 کدپستی:. انتشارات تیمورزاده

 2188809898 نمابر: 2188809090

 جمال 

 کدپستی:. 422پالک  ، کوچه نهم،21خیابان معلم، معلم  قم:

 2537837074 نمابر: 2537742528 تلفن: 3715797744

 جیسا 

ملت، مرکز رشد واحدهای روی پارک  خ. بسیج، روبه رودسر:

 کدپستی:. آور )پارک علم و فناوری گیالن(، ط. دوم فن

 1342622557 نمابر: 1342616136 تلفن: 4481836187

 اندازقطبچشم 

 کدپستی:. فلکه مسجد جامع، پاساژ الزهرا تربت حیدریه:

 5152319119 نمابر: 5152319119 تلفن: 9518956919

 چویل 

 7591757135 کدپستی:. 10، پالک 9بلوار ارم، ارم  یاسوج:

 7433222111 نمابر: 7433230402 تلفن:

 حماسهیاران 

 کدپستی:. 340، پ. 12بل. شهید منتظری، ک.  قم:

 2537748041 نمابر: 2537748051 تلفن: 3713744473

 دانشگاهبناب 

 کدپستی:.  بزرگراه والیت، جنب پلیس راه، دانشگاه بناب  بناب:

 4137740800 نمابر: 4137745000 تلفن: 5551761167

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی 

لویزان، خ. شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید  تهران:

 نمابر: 2122970042 تلفن: 1678815811 کدپستی:. رجائی

2122970003 

 دانشگاهیکیان 

. 1، واحد 27فروردین، ک. نوروز، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 نمابر: 2166411715 تلفن: 1314685351 کدپستی:

2166411715 

 دریافت 

روی وزارت کشور(،  خ. فاطمی، نرسیده به م. فاطمی )روبه: تهران

 1415783761 کدپستی:. ، ط. دوم4خ. دوم، ک. هومان، پ. 

 2188391785 نمابر: 2188391374 تلفن:

 دفترنشرفرهنگاسالمی 

وفامنش، خ. آزادی، خ. پاسداران، میدان هروی، خ.  تهران:

 1669747414 کدپستی:. 23پالک  افتخاریان، کوچه مریم،

 2122956401 نمابر: 2122940054 تلفن:

 دیبایه 

. 4، واحد 8سیدخندان، ارسباران، شفاپی، ک. یکم، پ.  تهران:

 نمابر: 2122886452 تلفن: 1541654711 کدپستی:

2122886450 

 ذکر 

، خیابان محتشم، فلسطین جنوبیخیابان ، خیابان انقالب تهران:

 تلفن: 1315853493 کدپستی:. طبقه اول غربی، 20پالک 

 2166468263 نمابر: 2166410041
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 رازنهان 

، 12زاده جنوبی، ک. دانشور، پ.  م. انقالب، اول جمال تهران:

 نمابر: 2166901841 تلفن: 1313973746 کدپستی:. 2واحد 

2166901841 

 زیارت 

جمهوری اسالمی، مابین سعدی و ظهیراالسالم، خیابان  تهران:

 1146813513 کدپستی:. 5بست اول، پالک  کوچۀ مظفری، بن

 2133998752 نمابر: 2133114275 تلفن:

 سُکر 

ها، ب. هگمتانه، جنب مسجد شالبافان، ک.  م. پروانه همدان:

 کدپستی:. 15، واحد cشهید قاسمی، مجتمع پاسارگاد، بلوک 

 8132676826 نمابر: 8132676826 تلفن: 6513665615

 سایهسالمت 

خ. کارگر شمالی، خ. نصرت غربی، ک. باغ نو، داودآبادی  تهران:

 تلفن: 1418863751 کدپستی:. ، واحد یک4شرقی، پ.

 2166923860 نمابر: 2166923860

 سرخابی 

. 5، واحد 11م. انقالب، خ. کارگر شمالی، خ. قدر، پ.  تهران:

 نمابر: 2166561502 تلفن: 1418884619 کدپستی:

2166561081 

 سفیرصادق 

 3716986665 کدپستی:. 65متری دوم، پ.  15صفاشهر،  قم:

 2536643512 نمابر: 2536643511 تلفن:

 سمت 

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

 تلفن: 1463645851 کدپستی:. مطالعه و تدوین )سمت(

 2144246260 نمابر: 2144246260

 سمیع 

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

 2133996691 نمابر: 55953808-021 تلفن: 1874834795

 سیاهرود 

میدان انقالب ـ ابتدای کارگر جنوبی ـ کوچه رشتچی ـ  تهران:

 تلفن: 1313975445 کدپستی:. 8ـ طبقه سوم ـ واحد  7پالک 

 2166906786 نمابر: 2166906749

 )سیبصادق)ع 

میدان رسالت، خیابان شهید مدنی، بین ایستگاه مترو  تهران:

شهید  132فدک و گلبرگ، روبه روی بانک ملی ایران، خیابان 

 1635973811 کدپستی:. زنگ اول 10میر غضنفری، پالک 

 2177034515 نمابر: 02177034515 -02177259020 تلفن:

 شرکتانتشاراتسورهمهر 

. ، انتشارات سوره مهر23زیر پل حافظ، خ. رشت، پ.  ان:تهر

 نمابر: 2166460993 تلفن: 1591817811 کدپستی:

2166469951 

 شرکتانتشاراتکانونفرهنگیآموزش 

، شماره 1بست حاجیان خ. فلسطین، نرسیده به انقالب، بن تهران:

 2166962555 تلفن: 1416933341 کدپستی:. 110، واحد 7

 2166484564 نمابر:

 شرکتانتشاراتویژهنشر 

خیابان انقالب، خیابان شهید نجات اللهی )ویال(، کوچه  تهران:

 تلفن: 1599686411 کدپستی:. 1هواپیمایی، پالک 

 2188910430 نمابر: 2188910091

 شرکتتعاونیخدماتفرهنگینواندیشانمحرابعلم 

)میرزایی(،  روی وزارت کشور، خ. چهارم خ. فاطمی، روبه تهران:

 تلفن: 1415774851 کدپستی:. شرقی 5، ط. 8ک. یزدی، پ. 

 2188961059 نمابر: 2188961059

 صابرین 

. 1( کوچه مرجان پالک 5خ فاطمی خ شهید علیزاده) تهران:

 نمابر: 2188968890 تلفن: 1415674111 کدپستی:

2188976494 

 صحراییسبز 

بست،  راست، ک. بن، چهار راه دوم سمت 34دی، ک.  19خ.  قم:

 نمابر: 2537704549 تلفن: 3714735147 کدپستی:. 22پ. 

2537704549 

 ضریحآفتاب 

هنری و  _، دفتر مرکزی موسسه فرهنگی 8امام خمینی  مشهد:

 تلفن: 9133714165 کدپستی:. انتشاراتی ضریح آفتاب

 5132212224 نمابر: 5132280166

 طالیی 

پالک ، کوچه پارس، جنوبیخ سرپرست ، خیابان طالقانی تهران:

 2166483066 تلفن: 1416893571 کدپستی:. 2واحد ، 11

 2166415233 نمابر:
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 طلوعدانش 

روی ایستگاه مترو شیخ الرئیس،  م. شهدا، خ. پیروزی، روبه تهران:

 تلفن: 1778674611 کدپستی:. 1کوچه رستمی، پ. 

 2133646801 نمابر: 2188345682

 عابد 

 کدپستی:. 1واحد  4پ ، شمالی، خ. قدرخ. کارگر  تهران:

 2166567627 نمابر: 2166567627 تلفن: 1474367729

 عموعلوی 

بلوک ، مجتمع شیخ بهایی، هزاره هفتم، بلوار سلمان، پردیسان: قم

 9396515429 تلفن: 3749173363 کدپستی:. 13واحد ، یک

 2532813469 نمابر:

 فراگیرهگمتانه 

. از بانک کارگشایی، ابتدای ک. مهر خ. شریعتی، باالتر همدان:

 نمابر: 8132514461 تلفن: 6517693138 کدپستی:

8132517252 

 فرهنگصبا 

روی مرکز پست شهید  خیابان شریعتی، سه راه ملک، روبه تهران:

 1613613857 کدپستی:. ، طبقه سوم10، واحد 561لطفی، پ. 

 2188146336 نمابر: 2188422604 تلفن:

 قدیانی 

خیابان شهدای ژاندارمری -فروردین 12خیابان -انقالب تهران:

-021 تلفن: 1314733861 کدپستی:. 90پالک-شرقی

 2166403264 نمابر: 66404410

 کال برتر 

 کدپستی:. فروردین، ساختمان ناشران 12انقالب، خ.  تهران:

 2166972922 نمابر: 2166972922 تلفن: 1314733474

 نوجوانانکانونپرورشفکریکودکانو 

. 24-22خیابان بهشتی. خیابان خالد اسالمبولی.شماره  تهران:

 نمابر: 2188715545 تلفن: 1511647416 کدپستی:

2188715545 

 کتابابرار 

میدان آزادی، خیابان آزادی، نرسیده به بزرگراه یادگار  تهران:

، 5امام، خیابان شهیدان، ضلع شرقی میدان دکتر هوشیار، پالک 

 نمابر: 2166157338 تلفن: 1343643373 پستی:کد. 2واحد 

2189775204 

 کتابآبان 

، کوی فاتحی داریان، خیابان فخررازی، خیابان انقالب تهران:

 تلفن: 1314734834 کدپستی:. 10واحد ، 2پالک 

 2166401643 نمابر: 2166955012

 کتابجمکران 

مسجد مقدس جمکران، ساختمان اداری نیمه شعبان،  قم:

 تلفن: 3747113135 کدپستی:. انتشارات کتاب جمکران

 2537255206 نمابر: 2537254350

 کتابنیستان 

بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن تهران:

 2122612443 تلفن: 1939667933 کدپستی:. ، زنگ نیستان2

 2122612445 نمابر:

 گلدسته 

روی کوچه  مفید، روبه خ. مصلی جنوبی، باالتر از شیخ اصفهان:

. )همکف( 2(، ساختمان زنجانی، واحد 17شهید الچینانی )

 نمابر: 3136637234 تلفن: 8164956136 کدپستی:

3136637234 

 لوپهتو 

 -کوچه فاتحی داریان -خیابان فخر رازی -خیابان انقالب تهران:

 تلفن: 1314734314 کدپستی:. 3واحد  -3پالک 

 2166475867 نمابر: 2166475867

 لوحسفید 

م. خراسان، خ. خاوران، خ. اتابک، ک. حسینی، ک.  تهران:

 تلفن: 1797735574 کدپستی:. 1، واحد 10خدادوست، پ. 

 2133002527 نمابر: 2133002527

 مبتکران 

. خیابان وحیدنظری -خیابان فخر رازی-میدان انقالب تهران:

 نمابر: 2161094311 تلفن: 1314764965 کدپستی:

2161094182 

 محرابقلم 

فروردین، خیابان شهدای  12خیابان انقالب، خیابان  تهران:

 تلفن: 1314733663 کدپستی:. 104ژاندارمری، پالک 

 2166465201 نمابر: 2166490879

 مرسل 

، 2اهلل مدنی، کوی فرخ  خیابان شهید رجایی، خیابان آیت کاشان:

 نمابر: 3155454513 تلفن: 8713743998 کدپستی:. 37پالک 

3155453033 
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 مریمنوذریتهرانی 

استان تهران، تهران، خ. ولی عصر، خ. فروزش، ک. توحیدی، ک. 

  نمابر:  تلفن:  کدپستی:. ، ط.اول34سنگانیان، پ. 

 مناجات 

نبش چهارراه حجت)عج(، به سمت مقدم طبرسی، پ.  مشهد:

 نمابر: 5132220719 تلفن: 9143788547 کدپستی:. 200

5132220719 

 منظومهخرد 

ولنجک، بل. دانشجو، بعد از م. یاسمن )شهیدان : تهران

 1984713356 کدپستی:. الحکما(، انتشارات منظومه خرد حسام

 2122420085 نمابر: 2122420086 تلفن:

 خانیمهدیسلیمان 

. . ط. سوم66پناه، پ.  دشت، بلوار شهید تقی کرج، مشگین

  نمابر: 9355533944 تلفن:  کدپستی:

 مهروماهنو 

کوچه ، بعد از چهارراه لبافی نژاد، فروردین 12خ ، خ انقالب تهران:

 2166968589 تلفن: 1314945481 کدپستی:. 37پالک ، مینا

 2166408400 نمابر:

 مهرباننیکا 

، واحد 5خ. انقالب، جنب مسجد زینبیه، آپارتمان آسمان، ط.  نکا:

 نمابر: 1134723640 تلفن: 4841648393 کدپستی:. 9

1134723640 

 مهرسا 

میدان انقالب. خ کارگر جنوبی. قبل از خ جمهوری. کوچه  تهران:

 1314933781 کدپستی:. . طبقه اول.انتشارات مهرسا1صابر. پ 

 2166481989 نمابر: 2166493465 تلفن:

 موعوداسالم 

، انتهای کوچه پالک 33خیابان شهدا)صفائیه(، کوچه شماره  قم:

 نمابر: 2537831831 تلفن: 3713747411 کدپستی:. 25

2537831832 

 مثسسهانتشاراتینقشنگین 

خ. حکیم، جنب هتل حکیم، ساختمان دقیق، انتشارات : اصفهان

 3132236260 تلفن: 8147835371 کدپستی:. نقش نگین

 3132204933 نمابر:

 مثسسهتألیف،ترجمهونشرآرارهنریمتن 

تر از جمهوری اسالمی، خ. لقمان ادهم،  پایینخ. ولیعصر،  تهران:

 1316768511 کدپستی:. ، مؤسسه متن24بن. بوذرجمهر، پ. 

 2166951662 نمابر: 2166411016 تلفن:

 مثسسهخانهکتاب 

 کدپستی:. 1080انقالب، بین صبا و فلسطین، پالک  تهران:

 2188318653 نمابر: 2188318653 تلفن: 1315773411

 آرمانرشدمثسسهفرهنگی 

، 1182و ابوریحان، پ.   انقالب، بین خ. دانشگاه خ.  تهران:

 1315693567 کدپستی:. 38، واحد 10ساختمان فروردین، ط. 

 2166486011 نمابر: 2166486013 تلفن:

 مثسسهفرهنگیفاطمی 

-خیابان میرهادی شرقی، خیابان جویبار، میدان فاطمی تهران:

 تلفن: 1415884741 کدپستی:. 2واحد 14پالک 

 2188944051 نمابر: 2188945545

 مثسسهفرهنگیمدرسهبرهان 

کوچه ، نرسیده به پل کریمخان زند -خیابان سپهبد قرنی تهران:

 تلفن: 1598857911 کدپستی:. 8شماره ، شهید حقیقت طلب

 2188903809 نمابر: 2188800324

 مثسسهفرهنگیمنادیتربیت 

تر از خیابان طالقانی، کوچه  پایین الهی، خیابان استاد نجات تهران:

 2188894296 تلفن: 1599813813 کدپستی:. 26بیمه، پالک 

 2188894290 نمابر:

 مثسسهفرهنگیهنریدیباگرانتهران 

میدان انقالب ، خیابان کارگر جنوبی نرسیده به چهارراه  تهران:

 تلفن: 1314983185 کدپستی:. 1251لبافی نژاد پالک 

 2122085112 نمابر: 2166410046

 مثسسهفرهنگیهنریهدایتفرهیختگانجوان 

. ، ط. دوم14خ. حافظ، خ. جامی، خ. شهید محمدبیک، پ.  تهران:

 نمابر: 2161978000 تلفن: 1137834665 کدپستی:

2166753226 

 مثسسهکورشچاپ 

خیابان شریعتی، ابتدای خیابان ملک، بن بست میر  تهران:

. اول، واحد دوم، انتشارات کورش چاپ، طبقه 4مجتهدی، پالک 

 نمابر: 2177685196 تلفن: 1565845116 کدپستی:

2177685206 
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 نارک 

، 25زاده جنوبی، ک. رشتچی، پ.  خ.آزادی، ابتدای جمال تهران:

 تلفن: 1313976448 کدپستی:. ، انتشارات نارک7واحد 

 2166421529 نمابر: 2166421529

 آورانماندگارنام 

، ساختمان کریمی، ط. سوم، 12و  10شهدا، بین شهدا خ.  گرگان:

 نمابر: 1732235463 تلفن: 4916714599 کدپستی:. 6واحد 

1732235463 

 نگارینه 

. ، واحد یک25میدان هفت تیر، کوی نظامی، شماره تهران:

 021 88315051و 88310071 تلفن: 1575635911 کدپستی:

 2188307278 نمابر:

 نوروزی 

 کدپستی:. طبقه همکف، بازار رضا شهید بهشتی،خیابان  گرگان:

 1732220027 نمابر: 1732242258 تلفن: 4916675369

 نوشته 

خیابان فلسطین، صد متر مانده به چهارراه فلسطین،  اصفهان:

 8143984136 کدپستی:. پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید

 3132208610 نمابر: 3132226445 تلفن:

 نویدشیراز 

بهمن، انتشارات  22خانی، خ.  بلوار زند، پشت ارگ کریم: شیراز

 نمابر: 7132226662 تلفن: 7136654416 کدپستی:. نوید شیراز

7132229676 

 وانیا 

، 63خ.انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، پ.  تهران:

 نمابر: 2166961163 تلفن: 1419994113 کدپستی:. 3ط.

2166414831 

 ویستاذر 

بزرگراه صدر، خروجی کاوه جنوب، خ. رزمجوبین، ک.  تهران:

 تلفن: 1939765814 کدپستی:. ، ط. دوم37زارع، پ. 

 2122821074 نمابر: 2122630518

 هنراول 

 کدپستی:. 139گلکار، خ. نصر، ک. سینا، پل.  تبریز:

 4133284738 نمابر: 4133284738 تلفن: 5156946641

 هنررسانهاردیبهشت 

زاده، ک. دریا، نبش  ورز غربی، بین کارگر و جمالبل. کشا تهران:

 تلفن: 1417833111 کدپستی:. 3/1ک. ارجمند، پ. 

 2188970131 نمابر: 2166917595

 هوپا 

، 3/1میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه دوم الف، پالک  تهران:

 2188964615 تلفن: 1431653765 کدپستی:. طبقه دوم غربی

 2188964615 نمابر:

 مانایار 

 کدپستی:. 46پالک  -19کوی  -خیابان مهرآباد اصفهان:

 3132603501 نمابر: 3132616360 تلفن: 8158938131
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