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مقدمه 
کتابهای درسی بر اساس برنامه درسی خاص و با هدفی معین از سوی مراجع ذیصالح در وزارت آموزش و پرورش تدوین و در
چارچوب زمانی معین در سراسر کشور تدریس میشوند .معموالً در تدوین کتابهای درسی سطح متوسط دانشآموزان در نظر گرفته
میشود .افزون بر این ،صفحات کتاب درسی از یک حد معین فراتر نمیرود و حجم آن بهاندازهای است که تدریس آن در طول یک
سال تحصیلی میسر و ممکن باشد.
بدیهی است که همه دانشآموزان یک کالس ،حتی زمانی که همه متعلق به یک منطقه هستند ،در سطح واحدی از دانش و توانایی
ذهنی نیستند .طبعاً دانشآموزان ضعیفتر کالس برای رسیدن به حد میانگین ،نیازمند کوشش و تمرین بیشترند؛ و دانشآموزان باالتر
از حد میانگین ،این امکان را دارند تا از فرصتی موجود ،برای گسترش دانش و مهارتهای خود بهره بگیرند .این امر ،یکی از اصلیترین
دالیلی است که وجود کتابهای آموزشی و تربیتی و بهرهمندی از آنها را توجیه میکند.
دلیل دیگر این است که هر دانشآموز ،ممکن است با یکی از شیوههای یادگیری انس و الفت بیشتری داشته باشد و از طریق آن مطالب
مورد نیاز را بهتر بیاموزد .طبعاً مؤلفان کتابهای آموزشی از شیوههای متنوعی برای
آموزش مفاهیم درسی بهره میجویند که دانشآموز بر اساس ذائقه و میزان موفقیت خود
در یادگیری ،میتواند از این شیوهها در کنار آموزش کالسی خود بهره بگیرند.
محدودیت حجم کتابهای درسی ،تفاوتهای اقلیمی و بومی بین دانشآموزان از دالیل
دیگری هستند که از بهرهمندی دانشآموز از کتابهای آموزشی پشتیبانی میکنند.
امروزه به مدد فناوری ،استفاده از منابع آموزشی و تربیتی غیر مکتوب مانند فیلم ،نرم
افزار ،پویانمایی ،وسایل و تجهیزات آموزشی و ...در یادگیری نیز رواج گستردهای یافته
است و ارزیابی و معرفی منابع آموزشی استاندارد غیرمکتوب نیز ،اکنون بخشی از وظایف
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی را تشکیل میدهد .تدوین و انتشار فهرستگان منابع
آموزشی و تربیتی که مجموعهای از منابع آموزشی و تربیتی مکتوب و غیرمکتوب منتخب
را دربرمیگیرد ،بر همین مبنا صورت گرفته است .نسخهای از فهرستگان مذکور ،در آغاز سال تحصیلی  97ـ  1396برای مدارس
سراسر کشور ارسال شده است.

 انواعکتابهایآموزشیوتربیتی 
کتابهای آموزشی و تربیتی معرفی شده در این مجموعه به دو دسته کلی تقسیم میشوند :کتابهای داستانی که صبغهای تخیلی
دارند و اگر هم در پی آموزش نکتهای هستند ،آن را به صورت غیر مستقیم و در قالب داستان یا شعرهای خیالانگیز بیان میکنند.
خواندن این دسته از کتابها ضمن افزودن به تجربههای فردی ،ظرف ذهن خواننده و دایره واژگان او را وسعت میبخشد .این کتابها
گرچه فاقد آموزش مستقیماند؛ اما در یادگیری و موفقیتهای تحصیلی فرد نیز اثرگذارند.
دسته دیگر،که در بیان موضوعات از مستقیمگویی بهره میگیرند ،کتابهای غیرداستانی هستند که ما آنها را زیر عنوان کلی کتاب
های آموزشی قرار میدهیم و به دو گروه تقسیم میکنیم :کتابهای کمکدرسی ،کتابهای کمکآموزشی.
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کتابهای کمک درسی به منظور تسهیل ،تقویت ،تکمیل و تعمیق یادگیری و
فراهم کردن آموزش جبرانی بر اساس هدفها و برنامههای درسی دوره و پایه
تحصیلی خاص تهیه و تنظیم میشوند .این کتابها الزاماً به هدفهای برنامه
درسی وابسته هستند که شامل کتابهای کار و فعالیتهای یادگیری ،کتابهای
تمرین ،کتابهای سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و کتابهای
فعالیتمحور هستند و اغلب مربوط به یک پایه خاص میشوند.
کتابهای کمکآموزشی اما لزوماً به برنامه درسی دوره یا پایه تحصیلی وابسته
نیستند و به منظور ایجاد انگیزه ،توسعه یادگیری ،افزایش دانش و سواد علمی،
پرورش مهارت عملی ،رشد روابط اجتماعی و ارتقای یادگیرنده تدوین میشوند و
شامل کتابهای دانشافزایی برای معلمان و دانشآموزان ،پرورش مهارتهای
فرایندی و عملی برای دانشآموزان و مهارتی و روشی برای معلمان هستند.

آشنایی با منابع بیشتر
کتابنامه منابع آموزشی و تربیتی رشد
سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی و
تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته مورد
ارزیابی قرار میگیرد و معرفی میشود.
برای دیدن منابع بیشتر و بهروز به این
نشانیها مراجعه فرمایید:
وبگاه سامانکتاب:

http//:samanketab.roshdmag.ir
سامانه کنترل کیفیت منابع مکتوب:

http samanketab roshd ir

 چرابایددستبهگزینشکتابزد؟ 

سامانه کنترل کیفیت منابع غیر مکتوب:

انتشار روزافزون کتابهای آموزشی و عدم تناسب بخش قابل توجهی از کتابها با
استانداردهای آموزشی و همچنین لزوم استفاده بهینه از زمان برای بهرهگیری از
خواندنیهای مناسب ،موجب شده است تا سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
با سیاستگذاری ،استانداردسازی تولید کتابهای غیردرسی و اتخاذ سیاستهای مناسب ،خصوصاً سیاستهای تشویقی و حمایتی،
نقش مؤثرتری در هدایت پدیدآورندگان کتابهای آموزشی ایفا کند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی کتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعه محیط آموزشی و تقویت فرایند یاددهی ـ
یادگیری محسوب میشود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشی کشور به شمار میرود.
http standard roshd ir

ساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی

 تشکیلدبیرخانه
اجرای «طرح سامانبخشی کتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان کتابهای آموزشی ،به
سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفتهای را که در عرصه تولید کتابهای
آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنه این طرح با تصویب آییننامه «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد
و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزه کتاب آموزشی به همه منابع و رسانههای آموزشی و
تربیتی گسترش داده شده است .
در ماده  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبه  828به انحای گوناگون از
جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیه فهرستگان
توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
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در ماده  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی ،صرفاً از
منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
 تهیهفهرستگانتوصیفىکتابهایآموزشى 
با عنایت به ماده  5و  6آییننامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی و با توجه به اهمیت شناسایی و طبقهبندی کتابهای علمی و
آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشی است ،معرفی منابع آموزشی و تربیتی مناسب و استاندارد،
خصوصاً کتابهای آموزشی و تربیتی به عنوان یک ضرورت و راهکار اجرایی پیگیری میشود .تولید کتابنامههای رشد ،که فهرست
کامل کتابهای مناسب پنج دوره تحصیلی و آموزش وپرورش کودکان استثنایی را دربرمیگیرد ،تا سال  1397در  90عنوان انتشار
یافته است و از سال 1395به صورت الکترونیکی در پایگاه  samanketab.roshd.irبا همین هدف بارگذاری شده است.
این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی است که شامل منابع آموزشی و تربیتی منتخب سال است ،و از سال
 1395تولید و به تمام آموزشگاههای کشور فرستاده میشود.

ردیف موضوع

جدولفراوانیموضوعاتدرکتابنامه 

ردیف موضوع
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26
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43
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2
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401

گفتنی است کتابهای معرفی شده در کتابنامهها ،در جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد که معموالً در نیمه دوم سال برگزار
میشود ،بر سر تصاحب عنوان کتاب برگزیده و تقدیری آموزشی و تربیتی باهم به رقابت برمیخیزند.
 فرایندتولیدکتابنامهرشد 
«کتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامه درسی دورههای آموزشی آماده و منتشر میشود.
این فرایند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه در دورههای پنجگانه تحصیلی آغاز میشود .کتابها ،در اختیار کارشناسان آشنا با
5
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برنامه درسی و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد و هر کارشناس بر اساس معیارهای تعیین شده ،امتیازی به آن میدهد .هر کتاب
برای گرفتن نمره قبولی ،باید حداقل  60درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد؛ مشروط به اینکه امتیاز بخش اختصاصی
کتاب نیز از  60درصد پایینتر نباشد.
در پرسشنامههای مورد استفاده ،براساس شاخصها و معیارهای تعیین شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی درباره ویژگیهای عمومی و
اختصاصی کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین کتاب مورد بررسی،
استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا جمع محتوای این کتاب با
برنامه درسی ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک ماده آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز
مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،کارشناسان
آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجومعلمان؟
نامهایکهپیشرودارید 
کتاب 


این شماره از کتابنامه ،فهرست توصیفی کتابهای آموزشی مناسب چاپِ اول سال  1396و یک سال قبل از آن را دربرمیگیرد .در
این کتابنامه با 401عنوان کتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  548عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است .بقیه کتابها
غیرمرتبط  3عنوان یا نامناسب 144عنوان تشخیص داده شدهاند.
از میان  116ناشر ،بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب انتشارات به نشر با 29عنوان ومؤسسه
فرهنگی هنری دیباگران تهران با  28عنوان و حماسه یاران با 26عنوان تعلق دارد .مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران با  53عنوان،
عابد با  48عنوان و به نشر با  32عنوان به ترتیب بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند .در بین موضوعات نیز داستان ،علوم
تربیتی و مدیریت خانواده به ترتیب با  59 ،82و  49عنوان کتاب مناسب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
 شیوهتنظیماطالعات 
به منظور سهولت جستوجوی کتاب مناسب در کتاب نامه ،تنظیم عناوین کتابها بر اساس«موضوع» و در هر موضوع به تفکیک
حروف الفبا صورت گرفته است.
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اولیه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای خواننده
آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زیر است :شماره کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام
خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ شابک؛ گروه مخاطب کتاب؛ پایه تحصیلی؛ کلمات کلیدی
و چکیده کتاب .


 نمایههایکتاب 
در پایان هر کتابنامه ،نمایههایی بر اساس عنوان کتاب ،نام پدیدآورندگان ،و نام و نشانی ناشر نیز تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان،
کارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناسب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شماره ردیف
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اختصاص داده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند؛ ضمن اینکه
فایلهای الکترونیکی کتابنامه نیز با دو کلید کنترل و ب قابل جستوجوست.

 همکارانمادراینکتابنامه 
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوصاً در بررسی کتابها حوصله و دقت زیادی به
کار بستهاند .اسامی کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره بردیم ،به ترتیب موضوع
عبارتند از:
■برق :مجتبی انصاریپور ،محمود صموتی ،محسن کیاالشکی
■ بهداشتوکودکیاری :اکرم دهقانی ،سارا فرجاد
■ تربیتبدنی :طیبه ارشاد ،علی شاهمحمدی ،جوادآزمون ،معصومه سلطان رضوانفر ،عزتالزمان بازیاری ،محسن حالجی
■ حسابداریوبازرگانی :بتول آقاعلیعطاران ،مرحوم داود سلطانی ،کبری نورشاهی ،مرتضی مجدفر
■ داستان :محمدعلی قربانی ،حبیب یوسفزاده ،محمد مهدوی شجاعی
■ رایانه :محمدرضا شکرریز ،خدیجه بختیاری ،زهرا سلیمی زاده ،مریم آزادی
■ شعر:حسین احمدی ،محمدحسن حسینی
■ علومتربیتی :امیر رون ،محمود معافی ،سعید راصد ،روفیا دهقان منشادی
■ عمران :پرستو آریانژاد ،زهره محمدی ،فرنوش دباغیان
■ کشاورزی :رضا فریدنیا ،جلیل تاجیک
■مدیریتخانواده :محرمبانو بابایی ،محبوبه خلفی ،سعید راصد ،محمدرضا قدیرزاده ،فرحناز نژادی ،سیدرحمن هاشمی ،مهرانگیز دژآگاه
■ مکاترونیک :محسن کیاالشکی
■ مکانیک :ناصرجمادیگلفرانی ،محمدرضا نخعی امرودی ،حسن عبداهلل زاده ،بهروز خطیبی ،محمدحسین قاسمی افشار
■ مواد :رابعه شیخزاده ،طیبه کنشلو
■ نثرادبیوخاطره :حسین احمدی
■ هنر :صدیقه آجورلو ،پرستو آریانژاد ،مژگان اصالنی ،خدیجه بختیاری ،مهرانگیز دژآگاه ،جواد رضاییان ،فاطمه صنعتی ،بشری گلبخش،
روحاهلل مالمیر ،سهیال عبدلی  ،عالألدین کیاالشکی ،پریسا کرمی

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

آماده دریافت دیدگاههای شماست.
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آموزشفنیوحرفهایوکاردانش سال 1396-1397

فهرست کتاب های مناسب دوره

برق 
.1حسن زاده ،امیر /مؤمنی ،محمود /سریری ،ایمان /بنائیان ،امیر .تاسیساتالکتریکیجلد.1تهران :مؤسسه فرهنگی هنـری
دیباگران تهران172 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001246012 :
مخاطب :هنرآموز
کلماتکلیدی :اختراعات علمی ،طراحی
چکیده :کتاب پیش رو مجلد اول دوره ای سه جلدی است که در آن مفاهیم کلـی حفاظـت ،تعـاریف اساسـی در تاسیسـات،
دیماند وشرایط تحویل برق از جمله سیستم توزیع ،تابلو برق ،جریـان مجـاز ،فرکـانس ،بـرآورد درخواسـت نیـروی بـرق ،بـرق
اضطراری و غیره شرح داده شده است.
.2حسن زاده ،امیر /مؤمنی ،محمود /سریری ،ایمان /بنائیان ،امیر .تاسیساتالکتریکیجلد.2تهران :مؤسسه فرهنگی هنری
دیباگران تهران198 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001246029 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :ایمنی ،اختراعات علمی ،پروژه علمی 
چکیده :کتاب پیش رو مجلد دوم دوره ای سه جلدی است که در آن مفاهیم کلـی دربـاره تـابلو بـرق و کلیـدهای کنترلـی-
حفاظتی ،کنتاکتور ،انواع اینورتر ،کابل کشی ،حریم خطوط برق و غیره شرح داده شده است.
.3حسن زاده ،امیر /مؤمنی ،محمود /سریری ،ایمان /بنائیان ،امیر .تاسیساتالکتریکییجلید.3تهـران :مؤسسـه فرهنگـی
هنری دیباگران تهران220 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001246036 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :اختراعات علمی ،وسایل ارتباطی 
چکیده:کتاب پیش رو مجلد سوم از دوره ای سه جلدی است که در آن مفاهیم کلی و جزیی درباره سیسـتمهـای الکتریکـی
جریان ضعیف ،سیستم تلفن ،سیستمهای اعالم حریق ،سامانه حفاظتی و سیستمهای ارتباطی در  8فصـل و  7پیوسـت شـرح
داده شده است.

تربیتبدنی 
.4ویل ،ماریلو /اندرسون ،ویلیامجی .تحلیلیاددهیویادگیریدرتربیتبدنی .جواد آزمـون ،محمـود عیوضـی .تهـران:
سمت184 .1395 .ص .وزیری .شابک9786000203757 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش و یادگیری ،یاددهی ،مواد و روشهای آموزشی ،مهارتهای آموزشی ،تربیت بدنی 
چکیده:نویسنده در این کتاب در پی آموزش فنون تحلیل روشهای تدریس اسـت و عقیـده دارد کـه آمـوزش تحلیـل روش
تدریس ،خود نوعی آموزش روش تدریس است .هر فصل از کتاب بر جنبههای متفاوتی از تدریس متمرکز شده است ،نویسنده
با معرفی تحلیل غیر رسمی آغاز و در ادامه به راهبردهای نظاممند تحلیل رفتار میرسد .همچنین در هر فصل تعدادی تکلیـف
بالینی برای افزایش مهارتهای تحلیلی افراد طراحی شده است که قابل اجرا در کالسهای آموزشی است.
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.5انصاریمهر ،مسعود /کریمی ،زهـره .ورزشدرادبیاتتوسعهرویکردیبرشاخصهایاطالعاتیوبرنامیهرییزیدر
ورزشکشور.اصفهان :نوشته168 .1395 .ص .رقعی .شابک9786003860650 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :تربیت بدنی ،مدیریت ،برنامهریزی 
چکیده:مدیریت جامع و بهینه در کلیه سازمانها منوط به برنامهریزی بلند مدت و راهبردی است .کتـاب پـیش رو در شـش
بخش به مفاهیم پایه برنامه ریزی ورزش ،برنامهریزی و مدیریت استراتژیک در ورزش ،انواع استراتژیها در ورزش ،نحوه تدوین
استراتژی ورزش و ارزیابی استراتژی در ورزش میپردازد و در بخش پایانی پیرامون تشکیل شورای هماهنگسـازی و راهبـری
برنامههای ورزش کشور و همچنین موضوعهای پیشنهادی برای طرح در برنامه ساالنه ورزش مطالبی بیان شدهاست.

حسابداریوبازرگانی 
.6نوبخت ،شهناز /سمیعی ،اشرف .آموزشسرپرستدبیرخانه.تهران :مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران.1396 .
268ص .وزیری .شابک9786001246173 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :ارتباط ،فناوری اطالعات و ارتباطات 
چکیده:مؤلف در کتاب پیش رو با تعریف وظیفه سرپرست دبیرخانه در  11فصل ،به ویژگیهـا و چگـونگی اصـول گـردآوری
اسناد ،تهیه برنامههای دبیرخانه ،توانایی کنترل و نظارت فعالیت های نیروی انسانی و حفظ و نگهداری اسناد و تعدادی دیگر از
وظایف دبیرخانه اشاره میکند.
تندخوانیومطالعهمیثرربیهروش.MPتهـران :سـرخابی276 .1396 .ص .وزیـری.
.7محمدی ،زهره /پاشایی ،مهـدی .
شابک9786008651123 :
مخاطب :مشاور /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :حافظه ،مهارتهای مطالعه ،تقویت توجه 
چکیده:نویسنده در این کتاب تکنیکهای مؤثر مطالعۀ مفید ،تقویت تمرکـز حـواس و تقویـت حافظـه را بیـان کـرده اسـت.
همچنین ،انواع روشهای خواندن و مطالعه ،تندخوانی ،دقیقخوانی ،خالصهنویسی و ترسـیم نقشـۀ ذهنـی از مطالـب یادگرفتـه
شده ،عنوان شده است .در هر فصل نخست ،روشها با جداول ،نمودارها و تصاویر توضیح داده شدهاند و سپس تمرینهای عملی
گنجانده شده است .این کتاب بر اساس استاندارد مهارت تندخوانی سازمان فنی و حرفـهای تـدوین شـده و بـرای هنرجویـان
رشتۀ امور اداری شاخۀ کاردانش مناسب است.
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.8نمازیان ،سعید /علیبیگی ،محمدرضا .حسابداریموسساتخدماتی.تهران :مؤسسه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران.
260 .1396ص .وزیری .شابک9786001246180 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :اقتصاد ،خدمات اطالعرسانی 
چکیده:کتاب پیش رو در  6فصل به مباحث نظـری و اصـول حسـابداری مـی پـردازد .یـک حسـابدار وظـایف راه انـدازی و
سرپرستی سیستم ثبت ،طبقه بندی و خالصه سازی مبادالت و ایجاد کنترلهای کافی در فراینـد حسـابداری را دارد .مخـابره
اطالعات مالی و تغییر اطالعات به منظور اخذ تصمیمات اقتصادی از دیگر وظایف یک حسابدار است .با شناخت انـواع فعالیـت
واحدهای تجاری در قالب عمومی ،خصوصی و تعاونی و اهمیت بنیادین اطالعـات مـالی بـه ایـن واقعیـت خـواهیم رسـید کـه
حسابداری زبان تجارت است .مؤلفان در کتاب پیش رو برای توضیح بیشتر ،تمرینها و سؤاالتی را نیز در قالب چهار گزینـهای
طرح کردهاند.
.9مالئی ،عـزتالـه .حسابرسیی.1تهـران :مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران218 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
9786001245589
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :حسابداری ،بازارکار ،مدیریت مالی 
چکیده:کتاب پیش رو در  9فصل ضـمن بررسـی تاریخچـه ایـن علـم ،حسابرسـی ،رفتـار حرفـهای ،مسـؤولیتهـای قـانونی
حسابرسان ،شواهد حسابرسی ،آزمون حسابرسی و ...را نیز بررسی میکند .بر این اسـاس فلسـفه وجـودی حسابرسـی بـر سـه
رویکرد قانون نظریه شبه قضایی ،نظریه مسؤولیت اجتماعی و نظریه مباشرت و نظارت مبتنی است .نکـات کلیـدی و سـؤال و
جواب های چهارگزینهای از دیگر بخشهای این اثر است که در آن تعاریف و سؤاالت حسابداری و حسابرسی به طـور مشـروح
توضیح داده می شود.
.10بکر ،الکس .دهستونرروت":ذهنیترروتمندترینمردمدنیاچیست؟" .گیتـی شـهیدی .تهـران :آرایـان.1396 .
228ص .رقعی .شابک9786007133927 :
مخاطب :والدین /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :پول ،اقتصاد ،رشد اقتصادی 
چکیده:پول سازی کاری است که همه میتوانند انجام دهند .اما باورهای نادرست انسانها را وامیدارد که زندگی سطح پایین
یا متوسط خود را بر خالف تواناییهای خود ادامه دهند .بیشتر مردم مـیپندارنـد بایـد دارای ویژگـیهـای خاصـی باشـند تـا
ثروتمند شوند اما به باور نویسنده کتاب ،راهی ساده برای دستیابی به ثروت وجود دارد .در این زمینه مؤلف مبـاحثی را در ده
ستون و عنوان ارائه کرده است تا ذهنیت ثروتمندترین افراد جهان به خواننده منتقل شود.
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راهنمایاستخداموکاردرپروژههایصنعتی.تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهـران.

.11فرزین آبدهگاه ،احسان.
94 .1396ص .وزیری .شابک9786001246166 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :مدیریت نیروی انسانی ،مهارتهای شغلی ،بازارکار 
چکیده:نبود سیستم آموزش کاربردی در دانشگاهها و وضعیت نامطلوب اقتصادی ،دانشجویان مهندسی صـنایع را در انتخـاب
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
بازپرداخت هزینه ،چارت درونی پروژه ،برنامه ریزی و کنتـرل پـروژه ،شـرایط اسـتخدام و توصـیههـایی بـرای یـافتن شـغل در
پروژههای صنعتی را بیان کرده است.
سخنرانحرفهای:طرحیبنیادینبرایایجیادکسیبوکیاردرجایگیاهمیدیرحرفیهای .زینـب

.12تریسی ،برایان.
حیدربیگی .تهران :آرایان144 .1396 .ص .رقعی .شابک9786007133910 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهریزی ،سخنرانی ،موفقیت ،موفقیت شغلی 
چکیده:سخنران حرفه ای بودن به مطالعه در فن سخنوری ،مثبت اندیشی و داشتن دانش و مهارتی اکتسـابی در ایـن زمینـه
وابسته است .یک سخنران حرفه ای برای اثرگذار بودن بر مخاطب به ایده نیاز دارد و باید محتوای سخنرانیهایش همیشـه بـه
روز ،قابل اعتماد و از صمیم قلب باشد .نویسنده کتاب پیش رو در  12فصل ضمن برشمردن ویژگیهای یـک سـخنران بـارز از
جمله داشتن برنامه ریزی ،تعیین هدف و استفاده از تجربههای دیگر اهالی ایـن فـن ،بیـان مـی دارد کـه احتمـال موفقیـت و
اثرگذاری فرد با این مهارت ها بیشتر میشود.
کایزن:بهبودمستمرکسبوکار.کاشان :مرسل164 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649724843 :

.13بوستانی ،سوسن.
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :مدیریت مشاغل ،منابع انسانی ،کار و زندگی 
چکیده:کایزن واژه ای ژاپنی و به معنای بهبود مستمر است .بر این اساس الزم نیست در سازمانها به دنبال تغییرات ناگهانی
باشیم بلکه هر نوع بهبود یا اصالح به شرطی که پیوسته باشد ،ارتقـای بهـره وری را در سـازمان هـا بـه ارمغـان خواهـد آورد.
عملیاتی کردن کایزن به قصد شناسایی و حذف کلیه فعالیتهای هزینه زا و فاقد ارزش تولید اسـت .هـمچنـین ایـن کـار بـه
شناسایی و تلفیق فعالیت های موازی و افزودن سطح کیفی خدمات در سازمان منجر میشود .کتاب پیش رو با در نظر گـرفتن
این موارد در پنج فصل به تعریف کایزن و فلسفه آن اشاره میکند .به همین روال در فصـلهـای مختلـف تصـوراتی از کـایزن،
کنترل کیفیت ،بهرهوری ،مدیریت ،نوآوری و ایمنی و نمونههای استقرار الگوهای عملیاتی کایزن را بیان کرده است.
هایدامیز،کاربردیوسودمند:حلوفصلاختالفاتدرمحیطکار .For Dummiesسـارا


کتاب
.14اسکات ،ویویان.
یوسفی .تهران :آوند دانش352 .1396 .ص .وزیری .شابک9786008668121 :
مخاطب :مدیر /هنرآموز 
کلماتکلیدی :کار گروهی ،کار و زندگی 
چکیده:هر روزه در محیطهای کاری میان کارکنان اختالفهایی بهوجود می آیـد و هـیک کـس دوسـت نـدارد در میـان یـک
مناقشه واقع شود .نویسنده در کتاب حاضر علل رایج ایجاد مشکالت و نحوه برخورد با آنها را در  21فصل توضـیح مـیدهـد.
آگاهی از وجود اختالف در محیط کار ،شناخت مسائلی که باعث اختالف بین افراد میشود ،مـذاکره در خصـوص راهحـلهـای
احتمالی برای اختالفات و دیگر موارد از سر فصلهای این کتاب هستند.
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.15سادات حسینی ،زهرا .کسبوکارطالیی.قم :جمال148 .1396 .ص .رقعی .شابک9789642026173 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :موفقیت شغلی ،مهارتهای شغلی ،احکام اسالمی 
چکیده:از منظر اسالمی ،فعالیت های اقتصادی همچون دیگر امور باید بن مایه توحیدی داشته باشد .آموزههای اسالم عواملی
مانند دانش ،برنامهریزی ،مدیریت زمان و منابع مالی و انسانی ،اخالق و تالشهـای عبـادی را در موفقیـت کسـب و کـار مـؤثر
می داند .مؤلف در کتاب پیش رو با در نظر گرفتن این عوامل در چهار فصل ،تعاریف و مصداقهایی از عوامل تخصصی موفقیـت
در کار و جلب روزی مانند مشورت ،پیگیر بودن ،شکرگزاری ،صداقت و رضایت را به مخاطب معرفی می کند.
.16رمزی ،دیو .مدیریتپول:اصولکاربردیبرایتعادلوضعیتمالی .گیتی شهیدی .تهـران :آرایـان320 .1395 .ص.
رقعی .شابک9786007133835 :
مخاطب :مدیر /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :اقتصاد ،مدیریت مالی ،ثروتمندان 
چکیده :پول ،سرمایه گذاری ،رفتارها و افکار اقتصادی در زندگی هر فردی نقش دارد ،امـا آنچـه در ایـن مسـیر اهمیـت دارد
آموزش مفاهیم تجاری است .در کتاب پیش رو مؤلف درباره مدیریت و تعادل وضعیت مالی و چگونگی سرمایه گذاری و خـرج
کردن پول سخن میراند.
.17فرشیدنیا ،حمیدرضا .مدیریتوجوهنقداستراتژینویندرعملکردمیالی.گرگـان :نـوروزی76 .1395 .ص .رقعـی.
شابک9786004491464 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :پول ،اقتصاد ،مدیریت مالی 
چکیده:مدیریت وجوه نقد از مهم ترین وظایف در فرآیند مدیریت مالی است .در کتاب حاضر ابتدا کلیـاتی پیرامـون مـدیریت
وجه نقد بیان شدهاست و سپس نظریه هایی مانند موازنه ،سلسله مراتب تأمین مالی و جریان وجوه نقد آزاد بررسی شدهاسـت.
انگیزههای نگهداری وجه نقد ،چرخه تبدیل وجه نقد ،عملکرد مالی ،کیو تـوبین ،مقایسـه پـژوهشهـای مـدیریت وجـوه نقـد،
مدیریت وجه نقد در دنیای معاصر ،نتایج مدیریت وجه نقد در اقتصاد جدید و استراتژی کاربردی از دیگر مطالب مطـرح شـده
در کتاب است.
.18ورقایی ،فریبـا .مسئولدفتری.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران206 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
9786001245855
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :مدیریت ،مدیریت مشاغل 
چکیده :مؤلف در کتاب پیش رو با بیان مفاهیم اولیه سازمان و اهمیت برقراری ارتباطات سازمانی بـه لـزوم آشـنایی مسـؤول
دفتر با این امور اشاره کرده است .واحد کارهای ارائه شده در این اثر ،هدفهای رفتاری هـر بخـش را تبیـین کـرده و در انتهـا
بیان می شود که مسئول دفتر ورزیده ،وظیفه تنظیم جلسات ،پی گیری امور مالی و همینطور آشنایی بـا مفهـوم حسـابداری و
کار با ماشینهای اداری را دارد.
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.19سعادتیان ،سارا /پیمانفر ،مهرسا .مسئولسفارشات.قم :بخشایش128 .1396 .ص .رحلی .شابک9789641823308 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهریزی ،اسناد و مدارک ،حسابداری 
چکیده:مسئول سفارشات عهده دار کلیه وظایف مربوط بـه سـفارش ماننـد تنظـیم و بایگـانی درخواسـتهـا و صـدور حوالـه
سفارشات است .مفاهیم پایه از قبیل انبارداری و فنون بایگانی اسناد ،آشنایی با فـرمهـای انبـار ،آشـنایی بـا موجـودی انبـار و
روش های کنترل آن ،درخواست خرید کاال پس از کنترل موجودی ،آشنایی با امضا و مهر ،مدیریت خرید ،اصول چیدمان کـاال
در انبار و کدگذاری کاالهای انبار ،مفهوم استاندارد و مراحل و سطوح آن و زبان انگلیسی تخصصی از مباحث کتاب هستند.
.20طیاری ایالغی ،منوره .نگارندهمتونفارسی.قم :آبانه208 .1396 .ص .وزیری .شابک9786008697121 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :اسناد و مدارک ،آثار ادبی 
چکیده:کتاب پیش رو در ضمن  14واحد کار توانایی تشخیص عوامل مؤثر محیط کار ،توانایی خواندن و درک متون فارسی و
توانایی نگارش متون اداری را تبیین می نماید .هم چنین توانایی نگارش متون علمی ،فنی و حرفه ای ،تجـاری و بـانکی ،شـرح
حال و توانایی ویرایش متون فارسی نیز بررسی شده است .آشنایی با مقررات و آیین نامه های شغلی و شیوه نوشتن و نگـارش
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.
کارباایجادوپذیرشمدلهایذهنیجدید .فرهاد طاهری.

نیمهپنهانتغییر:خالقیتدرکسبو

.21دوبراباندر ،لوک.
تهران :مؤسسه فرهنگی آرمان رشد216 .1396 .ص .رقعی .شابک9786009870134 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :روانشناسی فرایندهای ذهنی ،خالقیت ،موفقیت شغلی 
چکیده :این کتاب در هشت فصل نگاهی تازه به مفهوم تغییر خواهد داشت .در دو فصل اول تغییر جهان و فرصتهای موجود
در این تغییرات بررسی می شود .موضوع فصل سوم نحوه کارکرد ذهن است .فصل چهارم به نشانههای فاصله گرفتن زنـدگی از
واقعیت مطلوب می پردازد .در فصل پنجم دو بخش خالق و منطقی مغز تشریح مـیشـوند .در فصـل ششـم نقـش پرسـش در
فرآیند فهم مورد توجه است .نویسنده در دو فصل پایانی نقش ایده سازی در کسب و کار و زندگی شخصی را بررسی میکند.
.22ابوالفضلی ،الهام /جباری گیالنده ،علیرضا .واکاویفرآیندمدیریتبیتفاوتیدرسازمانهایآموزشی.تهران :طلوع
دانش152 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006637402 :
مخاطب :مدیر 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،تعالی سازمانی ،روانشناسی آموزش و پرورش 
چکیده:بیتفاوتی در سازمانهای آموزشی می تواند در آینده خسارات بزرگی برای جامعه به بار آورد .نویسنده در ایـن کتـاب
پیرامون بیتفاوتی در این سازمانها مطالبی را بیان میکند .نظریهپردازان حیطه بیتفاوتی ،مدیریت بـیتفـاوتی و نظریـههـای
مرتبط با آن از جمله مباحث کتاب است .عوامل موثّر بر مدیریت بی تفاوتی مانند توانمند سـازی ،فرهنـگ سـازمانی ،وفـاداری
سازمانی ،عدالت سازمانی ،دلبستگی سازمانی و رضایت شغلی بخش هـای دیگـر کتـاب پـیش رو اسـت .در انتهـای کتـاب نیـز
پرسشنامه سنجش بیتفاوتی قرار داده شده است.
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.23راسل والینگ ،ادوارد50 .ایدهمهمدربارهمدیریتکهشمابایدبدانید .سجاد فالحتی .تهران :بهنشر264 .1395 .ص.
وزیری .شابک9789640220801 :
مخاطب :مدیر 
کلماتکلیدی :مدیریت و سازماندهی ،خالقیت 
چکیده:همچون هر محصولی ایدهها نیز بر حسب نوآوری ،ارزش مییابند .ایدهها چه تقلیدی و چه مبتکرانه میتوانند رقابـت
ایجاد کرده و کارکردهایی متفاوت داشته باشند .این که شرکتها و افراد چگونه و از چه ایدههایی برای برنامهریزی و پیشـرفت
استفاده میکنند ،موضوع کتاب پیش رو است.

داستان 
.24محمدی ،فاطمه .آخرینامید.کاشان :مرسل320 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649724638 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،داستانهای خانواده ،ادبیات نوجوانان 
چکیده«:نرگس» دختری هفده ساله است که در آتشسوزی تمام خانوادهاش را از دست میدهد .جسد خواهر کوچک نرگس
پیدا نمی شود و همین موضوع روزنه امیدی در دل او باز میکند .نرگس مجبور می شـود بـه شـهر دیگـری بـرود و بـا خـانواده
عمویش ،کسانی که تا به حال ندیده است و هیک شناختی از آنها ندارد ،زندگی کند .او در کنار عمو و خانوادهاش کـه همگـی
مهربان و دلسوز هستند ،آرامآرام به زندگی بازمیگردد تا اینکه خبر می رسد ستاره پیدا شده است .نرگس با عجله راهی تهران
میشود؛ ولی او را نمییابد .چه اتفاقی برای ستاره افتاده است؟ او کجاست؟
آدمشویی.تهران :کتاب نیستان112 .1396 .ص .جیبی .شابک9789643379520 :
.25محمودزاده ،نصرتاهلل .
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای کوتاه ،ادبیات جنگ ،جنگ ایران و عراق 
چکیده:این کتاب حاوی شش داستان کوتاه است« .سهم من از جنگ»« ،فرمانده»« ،خط مقدم» و «آدمشویی» ،نام برخی از
این داستانهاست .قهرمانان داستان «آدمشویی»« ،کاوه» و «رئیس» هستند .آنها سالها همسایه ،دوست و همکالس بودهاند
و هر دو با هم به جبهه میروند؛ اما رئیس دنبال درس و مـدرک و عاقبـتانـدوزی مـیرود و کـاوه در خـط مقـدم مـیمانـد و
میجنگد .او در کانال «کمیل» ،ماسک خود را به صورت یکی از بچههای اطالعاتی میزند و خودش گرفتار گاز خردل میشود.
حاال بعد از گذشت سال ها ،دیگر کپسول اکسیژن هم کارساز نیست .کاوه که با جمـع کـردن کیسـههـای بازیـافتی زنـدگی را
میگذراند ،به ادارهای میرود که دوست قدیمیاش رئیس آن است تا شاید کاری برای او داشته باشد.
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.26زمانی ،شهریار .آموزشگاههما.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی256 .1396 .ص .رقعی .شابک9789644764769 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،نظامهای سیاسی ،مدارس 
چکیده:رمان «آموزشگاه هما» فضای آموزشی و روابط ناسالم مـدیریتی را در دهـه  50شمسـی بـه تصـویر کشـیده اسـت.
نویسنده ضمن روایت قصه زندگی پر فراز و نشیب سه دبیر آموزش و پرورش که دنبال تأسیس یـک آموزشـگاه هسـتند ،بـه
فعالیت های شهید باهنر در تربیت نسل انقالبی نقب زده و تأثیر این جریان در آشنایی دانش آمـوزان بـا آمـوزه هـا و مفـاهیم
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
ی ک سیستم نابسامان که ضوابط بر روابط می چربد ،باال بکشند .رمان «آموزشگاه هما» زندگی شخصیت هـای اصـلی رمـان را
توأمان با شرایط خاص سیاسی آن دوران روایت می کند و مخاطب با بخشی از اتفاقات تاریخ معاصر آشنا می شود.
.27صحرایی ،اکبر .آواز،بچه،آتش.قم :کتاب جمکران224 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649734156 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:این کتاب داستان زندگی «آیتاهلل دستغیب» است و در دو بخـش تهیـه شـده اسـت .بخـش اول از تـرور و شـهادت
آیت اهلل دستغیب شروع میشود و به تدریج تا سال  1357به عقب میرود .دفتر دوم درباره شخصی به نام «نادر اتابکی» اسـت
که به عنوان یکی از سرکردههای ساواک ،به خانه شهید دستغیب نفوذ میکند و گزارشهای خانه را به صورت روزانه و هفتگی
به ساواک میدهد.
اربابها.رودسر :جیسا136 .1395 .ص .رقعی .شابک9786007358412 :

.28کریمی ،میر هادی.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای اجتماعی ،داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان 
چکیده :داستان این کتاب درباره نظام فئودالی و اربابانی است که برای سود بیشتر ،از رعایا کار کشیدند و آزار و اذیت فراوانی
را به آنان روا داشتند .ارباب از «مرادعلی» میخواهد که خواهرش را به خانه او بفرستد تا در آنجا کـار کنـد .مرادعلـی رضـایت
نمیدهد و اعتراض می کند .در برابر این اعتراض باران مشت و لگد بر سر و صورتش میبارد و در اصطبل زندانی میشـود .او از
اصطبل فرار میکند و راهی روستای شریف آباد میشود تا. ...

16

وحرفهایوکاردانششماره17

کتابنامهدورهآموزشفنی

فهرست توصیفی کتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درسی دوره آموزش فنی و حرفهای و کاردانش

.29امامیان ،سید محسن .اربعینطوبی.قم :کتاب جمکران296 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649734392 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده:داستان این رمان درباره "طوبی" دختری نوجوان است که در کودتای  28مرداد  1332پدرش را از دست می دهـد و
در روزگار یتیمی به ازدواج تاجری عراقی در میآید .سال هایی توأم با شادی و مرارت برای طوبی سـپری مـی شـود تـا اینکـه
ارتش بعثی صدام به ایران حمله می کند .پسران طوبی باید به ارتش ملحـق شـوند ،امـا طـوبی جنگیـدن بـا خمینـی را بـرای
فرزندانش حرام میکند .شخصیت طوبی ،داستان زندگی خود را در مسیر پیادهروی اربعین از بصره تا کـربال بـرای نـوه هـایش
تعریف میکند .متن داستان این کتاب  40گام دارد و در هر گام با دستمایه قرار دادن داستان زمان حال طوبی و پیـادهروی او
میانسالی او که در بردارنده حال و هوای بخشهایی از تـاریخ معاصـر دو
به سمت کربال با رجوع به گذشته ،نوجوانی ،جوانی و 
سرزمین ایران و عراق است ،روایت میشود .این داستان برگرفته از واقعیت است.
.30تولستوی ،لئـو .ازجنیابویولچیهخبیر؟ .لیـدا طـرزی .تهـران :کتـاب نیسـتان160 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9789643379223
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای کوتاه ،نوجوانان 
چکیده:این کتاب شامل چند داستان کوتاه و یک داستان نیمهبلند از «تولستوی» است .نام بعضی از این داسـتانهـا« ،خـدا
صبر میکند و میبیند»« ،سه پرسش»« ،شمع»« ،عزیز بیجهت» است .نویسنده در این داستانها به مظاهر تمـدن و زنـدگی
جدید طغیان می کند و بینش خود را درباره مذهب بیان کرده و زندگی را بر اسـاس طبیعـت ذاتـی و تـرک تجمـالت ترسـیم
میکند .همچنین داستانها ،نمایی از تفکر بلند و عمیق نویسنده را به نمایش میگذارد.
.31مانکل ،هنینگ .اسراردرونآتش.تهران :کانون پرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان136 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9786000104344
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده:این داستان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده است« .صوفیا» در کشور موزامبیک زندگی مـیکنـد .شورشـیان بـه
دهکده آنها حمله میکنند و همه را میکشند؛ حتی حیوانات را .در این حمله ،پدر صوفیا هم کشـته مـیشـود؛ امـا او ،مـادر،
خواهر و برادرش نجات پیدا میکنند .آنها به اجبار سفری را شروع میکنند که گویی پایانی نـدارد .آنهـا گرسـنه و تشـنه و
خسته اند؛ اما سرانجام به دهکدهای میرسد و تصمیم میگیرند همان جا بماند .اطراف دهکده مین گذاری شـده اسـت و معلـم
دهکده برای همه اهالی توضیح میدهد که باید همیشه از جاده رفـت و آمـد کننـد؛ زیـرا ممکـن اسـت پایشـان را روی مـین
بگذارند و. ...
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.32بایرامی ،محمدرضا .بادوکاه.تهران :کتاب نیستان224 .1396 .ص .رقعی .شابک9789643379483 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای بلند ،داستانهای روستا 
چکیده:موضوع این داستان درباره حوادث پیش از پیروزی انقالب است .فصل خرمنکـوبی اسـت و «سـلیم» همـراه پـدرش،
«مشجلیل» به سختی مشغول کار است .مش جلیل در حالی که پادرد ،امانش را بریده است ،بـه پسـر بـزرگش« ،علـی» فکـر
میکند که به سربازی رفته است و ماههاست که خبری از او ندارند .از شهر خبرهایی میرسد ،اوضاع به هم ریختـه و همـهجـا
شلوغ است .سلیم تالش میکند تا این خبرها به گوش مادرش« ،صفورا» نرسد؛ چون او به شدت نگران پسرش است و هر شب
کابوس میبیند تا اینکه روزی سر و کله علی پیدا میشود و ....علی برای پدر و مادرش تعریف میکند که از سربازی فرار کـرده
است و. ...
.33ناصری ،مسلم .باغطوطی.قم :کتاب جمکران216 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649734224 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامهها ،اسالم ،داستانهای بلند 
چکیده:این کتاب زندگی «میثم تمار» است .او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام «ماجده» فروخته میشود که شـوهرش
در جنگ با ایرانیان ناپدید شده است .ماجده نام پسر نوجوان را «سـالم» مـیگـذارد و بـا گذشـت زمـان و آرامآرام ،نگـاههـای
نفرتانگیزش به سالم کم میشود و رنگ میبازد .با گذشت روزها ،سالم با اینکه حرفهای ماجده را نمـیفهمـد؛ ولـی متوجـه
لحن مادرانه او می شود .روزی که چادرها آتش میگیرند ،سالم خود را به دل آتش میزند تا ماجده و پسر کـوچکش را نجـات
دهد .او در مقابل چشمان شگفتزده مردم ،همراه ماجده و پسر ک ،از آتش بیرون میآید .آری سالم آنها را نجات داده اسـت؛
اما او یک جوان عجم است!
.34ناصری ،مسلم .باغطوطی.قم :کتاب جمکران124 .1395 .ص .رحلی .شابک9789649734361 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامهها ،تاریخ اسالم ،داستانهای بلند 
چکیده:این کتاب زندگی «میثم تمار» است .او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام «ماجده» فروخته میشود که شـوهرش
در جنگ با ایرانیان ناپدید شده است .ماجده نام پسر نوجوان را «سـالم» مـیگـذارد و بـا گذشـت زمـان و آرامآرام ،نگـاههـای
نفرتانگیزش به سالم کم میشود و رنگ میبازد .با گذشت روزها ،سالم با اینکه حرفهای ماجده را نمـیفهمـد؛ ولـی متوجـه
لحن مادرانه او می شود .روزی که چادرها آتش میگیرند ،سالم خود را به دل آتش میزند تا ماجده و پسر کـوچکش را نجـات
دهد .او در مقابل چشمان شگفتزده مردم ،همراه ماجده و پسر ک ،از آتش بیرون میآید .آری سالم آنها را نجات داده اسـت؛
اما او یک جوان عجم است!
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.35محمدپور ،مرضیه .بانویکوچهزوالی.تهران :کتاب نیستان168 .1396 .ص .جیبی .شابک9789643379339 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای کوتاه ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:این کتاب مجموعهای از داستانهای کوتاه است« .سودوکو»« ،بانوی کوچه زغالی»« ،رویاهـای سـپید» و «گـلهـای
صحرایی» نام برخی از این داستانهاست .داستان «بانوی کوچه زغالی» درباره زن جوانی است که به زیارت امـامزاده صـالح در
تجریش رفته است؛ اما دختر سهسالهاش را گم میکند .کاسبهای اسم و رسمدار بازار همهجا دنبال بچه میگردند؛ ولی هـیک
اثری از او نیست .زن جوان در حالی اشک میریزد و بیتاب است ،به کوچـه «زغـالی» تجـریش مـیرسـد و جلـوی در چـوبی
خانهای متروکه ،روی سکویی مینشیند تا نفسی تازه کند .ناگهان در باز میشود و زن جوان ،صدای پیرزنی را میشـنود کـه او
را به داخل خانه دعوت میکند!
ها:زمانیکههمسفرونگوگبودم.تهران :هوپا172 .1396 .ص .رقعی .شیابک:


محلنقاش
.36مرزوقی ،محمدرضا .
بچه
9786008655930
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :نقاشان ،داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:در جلد سوم از مجموعه کتابهای «بچهمحل نقاشها»« ،مانی» و «مینا» خواهر و برادر کنجکاو ،داسـتانی را روایـت
میکنند که در یکی از نامههای مرموز داییِ خود ،میخوانند .دایی «سامان» که  75سال دارد ،در جـوانیاش نامـههـایی بـرای
مادرش فرستاده است .در یکی از نامهها ،او با «وینسنت ونگوگ» ،نقاش هلندی ،همسفر میشود تـا بـه رازهـای سـر بـه مهـر
زندگی او پی ببرد .بچهها به دنبال ک شف این حقیقت هستند که شایعاتی کـه دربـاره زنـدگی خصوصـی ونگـوگ سـاختهانـد،
حقیقت دارد یا نه!
بچههایدهکده .حسین ابراهیمی .تهران :کانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان248 .1396 .ص.
.37ساوثال ،ایوان .
رقعی .شابک9786000105167 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،ادبیات کودک و نوجوان 
چکیده:داستان درباره بچههای دهکدهای به نام «هیلز اِند» است .همه اهالی دهکده یک روز در سال ،به گردش دستهجمعـی
میروند و معلم مدرسه ،خانم «گادوِن» تنها کسی است که در دهکده میماند .او قصد دارد به غاری برود که یکی از بچـههـای
کالس ،نقاشیهایی را روی دیوار آن دیده است .دو نفر از بچهها دعوا میکنند و از گردش محروم میشوند .آنها همـراه خـانم
گادون راهی غار میشوند؛ اما وقتی به دهکده بازمیگردند ،غافلگیر میشوند!!!
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بچههایفرات.قم :کتاب جمکران140 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649734743 :
.38قربانی ،لیال .
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات کودک و نوجوان ،امامان ،داستانهای بلند 
چکیده«:علی» تصمیم بزرگی گرفته و همین تصمیم ،خواب را از چشـمش ربـوده اسـت .او بـا خـودش فکـر مـیکنـد کـه:
«میگویند پسران عرب تا نوجوانی یک مرد کامل می شوند؛ اما با این حـال ،قلـب کـه دارنـد ،دلشـان بـرای عزیزانشـان تنـگ
میشود ». ...پدر علی و دوستانش میخواهند به کاروان «حسینبنعلی (ع)» ملحق شوند و علی تصـمیم گرفتـه اسـت همـراه
آنان برود؛ حتی اگر پدرش مخالفت کند ،او آنها را تعقیب میکند و خودش را به کاروان امام میرسـاند .ایـن تصـمیم بـزرگ
آرام و قرار را از علی گرفته است؛ چون میداند این سفری است که بازگشت ندارد.
.39بیگی ،زهرا .بختدخترشیطان:روایتمردمانیبااعتقاداتواندیشههیایکهین،خرافییوجینزده.کاشـان:
مرسل200 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649724775 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای کوتاه ،خرافات ،داستانهای روستا 
چکیده:این کتاب حاوی شش داستان از مردم روستاست .نام داستانها به این ترتیب است« :بخت دختـر شـیطان»« ،عشـق
پیری»« ،جنگیر»« ،یه سر و دو گوش»« ،زنبابا» و «عشق مادری» .داستان «بخت دختر شیطان» ،درباره خرافات و اعتقادات
اشتباهی است که بین مردم رواج دارد و افراد سادهدلی که با باور این خرافات ،به جان یکـدیگر مـیافتنـد .داسـتان «زنبابـا»،
زندگی زنی را روایت می کند که به ناچار زن دوم مردی مسّن شده است .زن رفتار خوبی با دختر کوچک مـرد نـدارد .داسـتان
علت این موضوع را بررسی میکند.
.40کریمی ،میر هادی .بهشتآدم.رودسر :جیسا112 .1396 .ص .رقعی .شابک9786007358542 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان ،آفرینش 
چکیده:قهرمان داستان ،پدربزرگش را در خواب میبیند و از او میخواهد که مانند دوران کودکی ،بـرایش قصـه بگویـد .پـدر
بزرگ داستان آدم و حوا و وسوسه شیطان را تعریف میکند و خوردن میوه ای را که خداوند ممنوع کرده است و آگـاهی آدم و
حوا بعد از خوردن میوه .کتاب نُه فصل دارد و هر یک از فصلها داستانهایی درباره هبوط آدم و حوا به زمین ،داستان هابیل و
قابیل ،آفریدن انسان به هیبت خدا و جانشینی انسان را روایت میکند .در پایان کتاب ،قهرمان داستان از خواب بیدار میشـود
و متوجه میشود که کسی که در خواب دیده ،حضرت آدم است.
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بیصدایی .زهرا غفاری .تهران :پرتقال320 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008347033 :
.41مید ،ریشل .
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده :داستان درباره روستایی است که همه سـاکنانش ناشـنوا هسـتند .در ایـن دهکـده فقـط سـه نـوع کـار وجـود دارد.
هنرمندی ،کار در معدن و کارهای خدماتی .دو خواهر که پدر و مادرشان معـدنچی بـوده و در جـوانی مـردهانـد ،اولـین افـراد
خانواده شان هستند که به رتبه هنرمندی رسیدهاند .آن ها در حال آموختن نقاشی هستند .قدرت بینایی خواهر کوچک هر روز
کمتر میشود و خواهر بزرگتر سعی میکند این موضوع را مخفی کند؛ زیرا اگر استادان از ایـن موضـوع آگـاه شـوند ،او را بـه
معدن میفرستند.
.42آرمــین ،علــی .پییروازبییاپییاراموتوررادوسییتدارم .قــم :کتــاب جمکــران156 .1396 .ص .رقعــی .شییابک:
9789649734859
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای وکاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی 
چکیده«:عباس» در تعمیرگاه کار میکند و به غیر از خالهاش هیککس را ندارد .روزی پیرمردی شـیکپـوش و تمیـز ،سـراغ
عباس میآید و او را با خود میبرد؛ اما عباس نمیداند به کجا ....پیرمرد پـاراموتور خـود را بـه عبـاس مـیدهـد و مـیگویـد از
دوستان قدیمی پدرش است .عباس که همیشه رویای پرواز با پـاراموتور را داشـته اسـت ،ایـن هدیـه را قبـول مـیکنـد؛ ولـی
پاراموتور خراب است و باید تعمیر شود .از آن سو« ،ثریا» ،دختر خاله عباس ،نفر دوم المپیاد ریاضی میشود؛ اما همیشه با فقر
دست به گریبان است و پدر و مادرش هیک درکی از نخبه بودن او ندارند.
.43سلیمانی ،نقی .پیامبر(ص).تهران :بهنشر196 .1395 .ص .رقعی .شابک9789640221075 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :پیامبران ،اسالم ،کودک و نوجوان 
چکیده:این کتاب درباره دوران میانسالی پیامبر اکرم (ص) نوشته شده و از «قرآن کریم»« ،نهجالبالغه» و همچنین کتابهـا
و روایت های معتبر بهره برده است .داستان با سه پرسش قریش از پیامبر آغاز میشود .پیامبر شـادمان از ایمـان آوردن آنهـا،
پاسخ پرسشها را به فردای آن روز موکول میکنند؛ اما بنا به دالیلی پاسخ دادن را به تأخیر میاندازند .قریشیان به تصور خود،
پیروز شدهاند؛ اما پس از پانزده روز ،پیامبر لب به سخن میگشایند و پاسخ آنها را میدهند.
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تابعبینهایتوچندداستاندیگر.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان104 .1396 .ص .رقعـی.

.44خرامان ،مصطفی.
شابک9789640814529 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای کوتاه ،ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی 
چکیده :کتاب حاضر دربردارنده ده داسـتان کوتـاه اسـت .هفـت داسـتان نوشـته نویسـندگان ایرانـی و سـه داسـتان آخـر از
نویسندگان خارجی است« .دوم خواستگاری»« ،سرزمین بوق»« ،تاالر سایه»« ،تو میتوانی» و «تابع بینهایـت» نـام برخـی از
این داستانهاست« .تاالر سایه» و «تو میتوانی» از نویسندگان خارجی هستند که اولی داستان دختری است که برای مراقبت
از کودکان و کار در منزل ،به خانهای میرود و ....داستان دوم درباره دختری است که خاطرات زیادی بـا پـدربزرگش دارد؛ امـا
حاال پدربزرگ بیمار و خسته است و دختر سعی میکند به او کمک کند .داستان «تابع بینهایت» حکایـت روزهـای مدرسـه و
معلم و درس و ...است.
.45موسویان ،سید میثم .تفنگموزمیننذار....قم :کتاب جمکران228 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649734903 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ ،داستانهای کوتاه 
چکیده:این کتاب در سه فصل تهیه شده و شامل داستانهای کوتاهی با موضوع دفاع مقدس است .زبان برخی از داسـتانهـا
طنز است .فصل نخست حول محور مسائلی است که خانواده هـای رزمنـدگان ،بـا آن دسـت بـه گریبـان هسـتند .فصـل دوم،
ماجراهایی را روایت میکند که برای اُسرای جنگی رخ داده است و فصل سوم دربـاره عملیـات رویـداده در خـط مقـدم اسـت.
«سفید و سیاه»« ،نفی سبیل»« ،دیدهبان»« ،قهرمان» و «گاومیش» ،نام برخی از این داستانهاست.
جادوگرلوکسور:افسونهاینیل .مهدی ضرغامیان .تهران :محراب قلم312 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:

.46ثابت ،کاتیا.
9786004132121
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای وکاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده«:آلندوپره» باستانشناس معروف ،بعد از مدتها بـه شـهر «لوکسـور» ،در جنـوب مصـر بـازمیگـردد تـا کـاوش در
گورستان تبس را دنبال کند .در طول سفر ،دوپره ،خانم جوانی را میبیند که سرنوشتش را تحت تاثیر قرار میدهد! دوپره قرار
است در «ویالی سبز» اقامت کند ،جایی که هئیت باسـتانشناسـی بـرای او رزرو کـرده اسـت؛ امـا در بـدو ورودش« ،فلـوران
الوِردو» ،نقاش هئیت باستانشناسی ،او را گلولهباران می کنـد .مـردی کـه در برابـر دوپـره ایسـتاده اسـت ،بـا فلـورانی کـه او
میشناسد ،تفاوت بسیاری دارد؛ اما چه بالیی بر سر او آمده است؟
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.47روحافزا ،سعید .جانجهان.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی66 .1395 .ص .رقعی .شابک9789644764080 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :اسالم ،امامان ،داستانهای مذهبی 
چکیده:اعراب به هر آبگیری «غدیر» میگویند .پیامبر اکرم (ص) در راه بازگشت از آخرین حج خود ،در حالی که هزاران نفـر
ایشان را همراهی میکنند ،در اطراف غدیر یا آبگیر «خُم» فرمان توقف میدهند و در خطابـهای پرشـور ،حضـرت علـی (ع) را
وصی و جانشین خود معرفی میکنند .در پایان کتاب ،آیاتی از قرآن کریم ،درباره واقعه غدیر خُم ،آورده شـده و بـرای آگـاهی
بیشتر ،کتابهایی معرفی میشود.
.48نزبیت ،ادیت .جنشنیوآرزوهایپردردسر .امیرحسـین میرزائیـان .تهـران :ذکـر256 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9789643077198
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده :باید مراقب باشید که آرزوی چه چیزی را دارید؛ زیرا ممکن است آرزویتان برآورده شود! در داستان این کتـاب ،پـنج
قهرمان کوچک با نامهای «رابرت»« ،جین»« ،زامیاد»« ،آنتیا» و «سیریل» ،تصمیم میگیرند زمـین را آنقـدر بکننننـد کـه بـه
طرف دیگرش برسند .چالهای که بچهها حفر میکنند ،خیلی عمیق نمیشود و آنها به هدفشان نمیرسند؛ اما در عـوض یـک
جن شنی باستانی پیدا میکنند که میتواند هر روز ،یکی از آرزوهای آنان را برآورده کنـد .حـاال اگـر بچـههـا مراقـب انتخـاب
آرزوهایشان نباشند ،ممکن است حسابی به دردسر بیفتند.
.49کرمیار ،صادق .حریم.تهران :کتاب نیستان192 .1395 .ص .رقعی .شابک9789643378899 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،نوجوانان ،داستانهای اجتماعی 
چکیده:آقای «شمس» پنج میلیارد و ششصد میلیون تومان به آقای «شرفی» داده است؛ اما حاال خبـر فـرار او را مـیشـنود.
آقای شمس با عصبانیت به رانندهاش میگوید که به اداره آگاهی برود .راننده به سرعت به خیابان بعدی میپیچـد کـه ناگهـان
وانتی را روبهروی خود میبیند و. ...
.50بیضایی ،بهرام .حقیقتومرددانا.تهران :کانون پرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان54 .1396 .ص .خشـتی .شیابک:
9786000105334
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات کودک و نوجوان ،داستانهای اجتماعی 
چکیده:داستان درباره پسرکی است که به دنبال حقیقت میگردد .او از همه میپرسد که حقیقت چیسـت و هـر کـس بـه او
پاسخی میدهد؛ اما پسرک قانع نمیشود .او به راه میافتد و همه جا به دنبال مرد دانایی است کـه حقیقـت را نشـانش بدهـد.
پسرک از آبادیهای بسیاری عبور میکند و آدمهای زیادی را میبیند و چیزهای زیادی یاد میگیرد .سالها مـیگـذرد ،او بـه
مرد جوانی تبدیل میشود؛ اما هنوز مرد دانا را نیافته است.
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.51حنیـف ،محمـد .خرمالوهیارابیهگنجشیکهیابفیروش.قـم :کتـاب جمکـران336 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
9789649734385
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای عاشقانه ،ادبیات داستانی ،رمان 
چکیده:این رمان روایتگر داستان "ریحانه" است که در دانشـگاه درس مـی خوانـد و خواسـتگارانی دارد .یکـی از آنهـا پسـر
همسایه و دیگری" امیریل" همکالسی او در دانشگاه است؛ اما پدر ریحانه با آنها مخالفت می کند .در نهایـت ،ریحانـه بـا پسـر
دایی خود "یغما" نامزد می کند تا پدرش را راضی کند و از اینجا داسـتان یغمـا و ریحانـه وارد مرحلـه جدیـدی مـی شـود و
اتفاقات داستان رقم می خورد.
هایکوتاهازملتهایدنیا.قم :جمال240 .1396 .ص .رقعی .شابک:


ها:داستان

هاوحکمت

داستان
.52غالمی ،محمد.
9789642026968
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای کوتاه ،مسائل اجتماعی و اخالقی 
چکیده:این کتاب حاوی داستانهای کوتاه است .عالوهبر داستانهایی که با الهام از برخی روایات و تمثیلهای کهـن فارسـی
نگاشته یا بازنویسی شده است ،داستان هایی از اقوام و ملل گوناگون گردآوری شـده اسـت؛ همچـون مثـلهـا و لطیفـههـا کـه
وجهه ای همگانی دارند و غالباً تبدیل به فرهنگ ملتها شدهاند .اولـین خصوصـیات داسـتانهـای ایـن کتـاب ،کوتـاه بـودن و
غافلگیرکننده بودن آنهاست .سعی شده است که داستانها خستهکننده نباشند و جذابیت خود را برای همـه نـوع خواننـده و
همه اقشار حفظ کنند .بسیاری از این داستانها ،همان تمثیلها و فولکلور ملتهاست که نویسـندگان خـوشذوق آنهـا را بـه
صورت داستان درآوردهاند« .مرد ثروتمند»« ،شام آخر»« ،سحرخیز باش»« ،دعای مادر» و «بهلول و جنید» نام برخـی از ایـن
داستانهاست.
داستانهاییازپیامبران:حضیرتابیراهیمعلییهالسیالم.

.53گروه زبانشناسی کاربسته ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
امیرعلی رسولی .تهران :بهنشر48 .1395 .ص .پالتویی .شابک9789640225264 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :پیامبران ،داستانهای قرآنی 
چکیده :این داستان درباره زندگی حضرت ابراهیم است که با اقتباس از قرآن کریم و به دو زبان فارسی ـــ انگلیسـی نوشـته
شده است .ستارهشناسان دربار نمرود ،پیش بینی کردند که به زودی مردی قیام کرده و مردم را به دین جدیدی دعوت میکند
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
غاری به دور از چشم مردم به سیزده سالگی رسید .او شاگرد عموی خود شد که بتتراش بود .ابراهیم از بتها متنفر بـود و در
اولین فرصتی که به دست آورد ،همه آن ها را شکست .مردم آتش عظیمی برپا کردند و ابراهیم را با منجنیق بـه آن انداختنـد؛
ولی. ...
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داستانهاییازپیامبران:حضرتاسیماعیلعلییهالسیالم.

.54گروه زبانشناسی کاربسته ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
امیرعلی رسولی .تهران :بهنشر32 .1395 .ص .پالتویی .شابک9789640225271 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :پیامبران ،داستانهای قرآنی ،ادبیات کودک و نوجوان 
چکیده:همسر حضرت ابراهیم« ،ساره»  ،نازا بود و فرزندی نداشت .ساره بـرای از بـین بـردن غـم و انـدوه ابـراهیم ،کنیـزش،
«هاجر» را به ازدواج او درآورد؛ ولی با به دنیا آمدن «اسماعیل» ،دیگر نتوانست هاجر و پسرش را تحمل کند .ابراهیم به فرمان
خدا ،آن دو را به سرزمین مکه برد و در بیابانی بی آب و علف رها کرد و به نزد ساره بازگشت .اسماعیل تشنه بود و هاجر به هر
طرف میرفت آبی پیدا نمیکرد .سرانجام ....کتاب به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته شده است.
علیهالسالم .امیرعلی
موسی 

داستانهاییازپیامبران:حضرت

.55گروه زبانشناسی کاربسته ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
رسولی .تهران :بهنشر96 .1395 .ص .پالتویی .شابک9789640225295 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :پیامبران ،داستانهای قرآنی ،ادبیات کودک و نوجوان 
چکیده:در این کتاب داستان زندگی حضرت موسی با اقتباس از قرآن کریم ،بازنویسی و به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته
شده است .موسی در خانه دشمن خود بزرگ شد و سالها بعد ،به طرفداری مردی از قـوم بنـیاسـرائیل ،شخصـی را کشـت و
مجبور شد از مصر فرار کند .موسی به سرزمین مدین رفت ،با شعیبِ پیامبر آشنا شد و با دختر او ازدواج کرد .سالهـا بعـد بـه
فرمان خدا و برای دعوت فرعون به یکتاپرستی به مصر بازگشت؛ اما فرعون نهتنها دعوت او را نپذیرفت ،بلکه هر چه بیشـتر بـه
قوم بنیاسرائیل سخت گرفت .سرانجام. ...
پیامبران:حضرتنوحعلییهالسیالم.تهـران:

.56گروه زبانشناسی کاربسته ،بنیاد پژوهشهای اسالمی .داستانهاییاز
بهنشر32 .1395 .ص .پالتویی .شابک9789640225349 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :پیامبران ،داستانهای قرآنی ،ادبیات کودک و نوجوان 
چکیده:کتاب درباره حضرت نوح و زندگی اوست و به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته شده است .نوح از پیامبران الهی بـود
و با اینکه عمری طوالنی داشت ،گروه اندکی به او ایمان آوردند .نوح تمام تالش خود را برای هدایت قومش کرد؛ ولـی آنهـا او
را مسخره میکردند و به او میخندیدند .سرانجام خداوند بالی عظیمی نازل کرد که تمام کافران نابود شدند و فقط نوح و عده
کمی که به او ایمان آورده بودند ،نجات یافتند.
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علیهالسالم .عزیـزاهلل
هاییازپیامبران:حضرتیوسف 


داستان
.57گروه زبانشناسی کاربسته ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
تهرانی .تهران :بهنشر72 .1395 .ص .پالتویی .شابک9789640225301 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :پیامبران ،داستانهای قرآنی 
چکیده :کتاب سرگذشت حضرت یوسف است که به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته شده است .بـرادران یوسـف کـه بـه او
حسادت میکنند ،یوسف را به صحرا میبرند و در چاه میاندازند .کاروانیان یوسف را پیدا مـیکننـد و در بـازار بـردهفـروشهـا
می فروشند .عزیز مصر ،نخستین مقام مملکتی بعد از شاه ،او را میخرد و به خانه میبرد .سالها میگذرد و با اتفاقـاتی کـه رخ
میدهد ،یوسف جانشین عزیز مصر میشود .در قحطی مصر ،برادران یوسف به مصر میروند تا درخواست کمک کنند و. ...
.58بصیری ،مریم .دخیلعشق.قم :کتاب جمکران360 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649734262 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ 
چکیده«:حوریه» در آسایشگاه جانبازان کار میکند و به «سیدرضا» کـه یـک دسـت و دوپـایش را از دسـت داده اسـت ،دل
می بندد .حوریه همه خواستگارهایش را جواب کرده است؛ او نذر کرده است فقط با یک جانباز ازدواج کند؛ امـا سیدرضـا هـیک
توجهی به او نمیکند تا اینکه حوریه با تمام حجب و حیایی که دارد ،در فرصتی مناسـب ،راز دلـش را بـه او مـیگویـد؛ ولـی
سیدرضا حتی به او نگاه هم نمی کند .قرار است به مناسبت روز جانباز ،مراسمی برگزار شود و حوریه به این فکر مـیکنـد کـه
چطور میتواند مردهایی را که بیشترشان نمیتوانند حتی از تخت پایین بیایند ،خوشحال کند.
.59هاردینگ  ،فرانسیس .درختدروغ .الناز ذهبی .تهران :پرتقال396 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008111764 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده:دختری به نام «فیث» با خانواده و دایی اش ،با کشتی ،در حال سفر به جزیرهای دورافتاده هستند .فیث دختـری آرام
و قابل اطمینان است؛ ولی در برابر موقعیتهای وسوسهانگیز نمیتواند مقاومت کند ،مثل دری کـه قفـل نشـده یـا پـاکتی کـه
نامه ای از آن بیرون زده است .پدر فیث ،کشیش و طبیعتشناس است و همه اعضای خانواده به صـداقت او افتخـار مـیکننـد.
فیث پنهانی به صحبتهای پدر و داییاش گوش میدهد و متوجه می شود که پدرش به کالهبرداری و تقلب متهم شده اسـت
و سفر ناگهانی آنها به همین علت بوده است.
.60پارک ،لینداسـو .رماننوجوان:راهیدرازبرایرسیدنبهآب .فـائزه اثنـاعشـری .تهـران :پیـدایش144 .1396 .ص.
پالتویی .شابک9786002964366 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده :این داستان زندگی دو نوجوان از کشور سودان است .جنگ دهکده «سالوا» را هم ویـران مـیکنـد .مـردان و پسـران
نوجوان را با خود میبرد و زنان و کودکان را باقی میگذارد .سالوا یکی از این کودکان است« .نیـا» دختـر نوجـوانی اسـت کـه
مجبور است برای آوردن آب ،روزی هشت ساعت پیاده روی کند .او هر روز در چهره مادرش این پرسش را مـیخوانـد کـه آیـا
امروز هم شانس یارشان است؟ یا امروز نوبت آنهاست که عزیزی را از دست بدهند؟
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رماننوجوان:نیمهشبدریاچه.تهران :پیدایش192 .1396 .ص .رقعی .شابک9786002964632 :

.61عبدی ،عباس.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :محیط زیست ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده:کتاب حاضر داستان سفر پسری به نام «سورنا» است که با خانوادهاش به جزیره قشم میرود تا پـدربزرگش را ببینـد.
پدربزرگ سورنا در گروه حمایت از حیوانات و محیط زیست کار میکند .در بازرسیهای انجام شده ،آنها متوجه میشوند کـه
مسئوالن سیرک شهر ،با حیوانات بدرفتاری میکنند .سورنا و پدربزرگ تصمیم میگیرند بچهخرسی را که به تازگی مـادرش را
از دست داده ،نجات دهند؛ ولی. ...
تاهفتتا .آرزو احمی .تهران :پیدایش488 .1395 .ص .پالتویی.


هاییکهبایدخواند:هفت

رمان
.62گلدبرگ اسلون ،هالی.
شابک9786002964083 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده:معلمانِ «ویلو» معتقدند که او بسیار بااستعداد است؛ اما وقتی ویلو آزمون سراسری را در  17دقیقـه تمـام مـیکنـد و
نمره کامل را میگیرد ،به او تهمت تقلب می زنند .ویلو پدر و مادرش را از دست داده است و مجبور اسـت بـا «مـای گـوین» و
خانواده ویتنامیاش زندگی کند .زندگی با این خانواده ،حوادث تازهای را در زندگی ویلو رقم میزند.
.63شیرازی ،رضا .روز10ام.تهران :پیام بهاران208 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649286280 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :امامان ،داستانهای مذهبی ،عاشورا 
چکیده :نویسنده با روایتی داستانی ،جانبازی خانواده و اصحاب امام حسین (ع) را توصیف میکند .داستان از شبهای قبل از
عاشورا آغاز می شود .از پیمان جوانمردی که بین یاران امام حسین (ع) بسته شد ،سخن میگویـد ،نبـرد اولـین نفـر از طایفـه
بنــیهاشــم« ،علــیاکبــر» ،را شــرح مــیدهــد ،پــس از آن ،جانبــازی فرزنــدان «مســلم»« ،عــونبــن عبــداهللبــن جعفــر»،
«ابوالفضلالعباس(ع)» و ...را بازگو کرده و در پایان چگونگی شهادت امام حسین (ع) را بیان میکنـد .همچنـین دسـتاوردهای
قیام عاشورا را توضیح میدهد.
.64وندرانن ،وندلین .رویایدویدن .آناهیتا حضرتی .تهران :پرتقال336 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008111825 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده:این رمان داستان «جسیکا» ،دوندهای  16ساله است که در تصادف ،یک پایش را از دست میدهد .او دیگر نمیتوانـد
بدود و این کابوس رهایش نمیکند .پزشکان به او پیشنهاد میکنند که از پای مصنوعی استفاده کند؛ اما جسیکا دیگر حتی به
راه رفتن هم فکر نمیکند .او در نهایت ناامیدی ،با «رزا» ،دختری که دچار فلج مغـزی اسـت ،آشـنا مـیشـود .دوسـتی رزا بـا
جسیکا به آنان یاد میدهد که چطور از فرصتهای تازه زندگی استفاده کنند و چگونه به زندگی و هستی عشق بورزند.
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زمزمههایچرنوبیل:تاریخشفاهی .شـهرام همـتزاده .تهـران :کتـاب نیسـتان500 .1395 .ص.

.65آلکسیویک ،سویتالنا.
رقعی .شابک9789643378943 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،خاطره نویسی 
چکیده:در آوریل  ،1986راکتور و ساختمان شماره چهار نیروگاه هستهای «چرنوبیل» که در نزدیکـی مـرز «بـالروس» قـرار
دارد ،بر اثر انفجار تخریب شد و فاجعه چرنوبیل را به عنوان بزرگترین حادثه صنعتی قرن بیستم رقم زد .در این فاجعه ،پنجاه
آتش نشان و کارشناس نیروگاه کشته و بیش از پنجاه هزار نفر درگیر بیماری سرطان شدند و جان خود را از دست دادند .ایـن
کتاب داستان غمانگیز افرادی را بیان میکند که تحتتاثیر این فاجعه قرار گرفتهاند.
زنبور:بلندیهایبادگیر .شایسته ابراهیمی .تهران :بـینالمللـی گـاج130 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:

.66برونته ،امیلی.
9786003595378
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده:این داستان درباره اتفاقات عجیب و غریب خانهای است که روی تپهای در معرض بادها قرار دارد .شخصیتهـای ایـن
داستان ،ویژگیهای خاصی دارند و با رفتارهایشان مدام خواننده را شگفتزده میکنند .آقای «الک وود» ،مستأجر جدید آقـای
«هیت کلیف» است .او در بدو ورودش ،آقای هیت کلیف را میبیند و با تعارف سرد او وارد خانهاش میشود و. ...
.67علوی ،سید مصطفی .ستارهکوشک:تبیینوصیتنامهپاسدارشهیدعبدالرحیمجبیاری.تهـران :سـایه سـالمت.
110 .1396ص .رقعی .شابک9786008177104 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،جنگ ایران و عراق ،عرفان 
چکیده:کتاب حاضر تبیین وصیتنامه شهید «عبدالرحیم جباری» است و شامل پنج بخش است .بخش اول کـه کلیـات نـام
دارد ،مسائلی مانند معنای کلمه وصیت ،مرگ و مراتب آن و عرفان عملی را بررسی میکند .بخـش دوم ،بررسـی شـهادتنامـه
این شهید است .بخش سوم ،به مفهوم قبض و بسط اشاره میکند و تو بـه و بازگشـت بـه آرامـش و شـهود عرفـانی را توضـیح
میدهد .بخش چهارم ،قسمت اول وصیت را که مناجات شهید است ،روایت میکند و نکات مختصری درباره اقسام قـبض دارد.
در بخش پنجم دستنوشتههای این شهید ارائه شده است.
سرودههایایرج.کاشان :مرسل196 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649724560 :

.68نوروزی خزاقی ،ایرج.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر 
چکیده :این مجموعه شعر از غزل ،دوبیتی ،رباعی و مقطّعات تشکیل شده است .نام بعضی از این غزلیات به این ترتیب اسـت:
«شاهکار خلقت» « ،مهجور و تنها»« ،یاد دوست» « ،وعده دیدار»« ،اسرار» و «معلم» .شاعر در شعر «شـاهکار خلقـت» زن را
ستایش میکند و در شعر «معلم» ،معتقد است که انسان نادان با کسب دانش ،دوباره متولد شده و کار معلـم بـرای او عبـادت
محسوب میشود.
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سلطنتآباد.تهران :پیام بهاران136 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008341178 :

.69کریمی ،پژمان.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،پهلوی ،نوجوانان 
چکیده:وقایع این داستان در سال  1356رخ میدهـد .سـرهنگ «داریـوش آریانـا» و همسـرش «فخـریالزمـان» بـا وجـود
اختالفات فراوان ،به خاطر تنها دخترشان ،همچنان به زندگی مشترک خود ادامه میدهند .سرهنگ همیشه دلش میخواسـت
پسری داشته باشد تا بتواند قدرت نظامی خود را به او منتقل کند .با ورود «یونس» ،پسری که همراه پـدرش بـرای گـککـاری
وارد عمارت میشود ،این آرزو در سرهنگ بیدار میشود .یونس برخالف سـرهنگ شـاهدوسـت نیسـت؛ امـا بـرای رسـیدن بـه
اهدافش از او اطاعت میکند و. ...
.70میرزاآقایی ،علیاکبر .سییبصیادقزنیدگی:آمبیو ن

.تهـران :سـیب صـادق(ع)96 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:

9786009669394
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،داستان کوتاه 
چکیده:این کتاب به زبان انگلیسی دربردارنده داستانهایی کوتاه و واقعی ،به روایت اول شخص راوی است .موضوع داستانها
به هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برمیگردد و رشادتهای رزمندگان اسالم را به تصویر میکشد.
.71رضایی برفوئیه ،فاطمه .شبحقنات.تهران :کتاب نیستان188 .1396 .ص .جیبی .شابک9789643379322 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای کوتاه ،ادبیات نوجوانان ،آداب و رسوم 
چکیده:این کتاب حاوی ده داستان کوتاه است که نام بعضی از آنها به این ترتیب است« :دزد نامرئی»« ،سوگند گل سرخ»،
«غولهای قبرستانی» و «شبح قنات» .داستان «شبح قنات» درباره قناتی است که وقف امام حسین (ع) است؛ اما مردم حرمت
آن را نگه نمیدارند و کنار آن ظرف و لباس میشویند و حمام میکنند .به تازگی آب قنات کم شده است و شبها شـبحی بـا
برهاش اطراف آن پرسه میزند« .حسن» یکی از اهالی روستا به فکر میافتد تا راهحلی برای این مشکل بیابد.
.72یوسـفی ،محمدرضــا .عاشییقانناشیینار:درناهییایعاشییق.تهـران :پیــدایش132 .1395 .ص .رقعــی .شییابک:
9786002963871
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فرهنگ عامه ،داستانهای بلند 
چکیده:این داستان از فولکلورهای ترکمنی الهام گرفته شده است« .آلتین» دخترِ خان است و «آتلی» چوپانی ساده .آنها به
دیدن کوچ درناها می روند که سواران خان آتلی را دستگیر کرده و نزد خان می برند .خان که از عشق آن دو خبر دارد ،دسـتور
میدهد آتلی را به سیاه چال بیندازند؛ ولی در همین موقع صدای درنایی به گوش میرسد و همه باور دارند که درناهـا طرفـدار
آدمهای معصوم و بیگناه هستند و. ...
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عاشقانناشنار:ساراوموجهایعاشقارر.تهران :پیدایش120 .1395 .ص .رقعی .شیابک:

.73یوسفی ،محمدرضا.
9786002963833
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فرهنگ عامه ،داستانهای بلند 
چکیده :داستان این کتاب از یکی از فولکلورهای آذربایجان الهام گرفته شده است« .گلناز» و «اصالنبیک» هفت سـال اسـت
که ازدواج کردهاند؛ ولی بچهای ندارند .آنها پسری یک ساله را در خانه ای که بر سر پدر و مادرش خراب شده ،پیدا میکنند و
نامش را آالگوز میگذارند و به فرزندی قبولش میکنند .سرانجام بعد از هفت سال گلناز دختری به دنیـا مـیآورد .آالگـوز نـام
نوزاد را «سارا» میگذارد و گلناز آخرین نفسهایش را میکشد.
عاشقانناشنار:عاشقانهایبهنازکیتارمو.تهران :پیـدایش112 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:

.74یوسفی ،محمدرضا.
9786002963864
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای عاشقانه ،فرهنگ عامه ،داستانهای بلند 
چکیده:شاهزادهای به نام «شاون» در کوهستان ،دختری را میبیند و عاشق او میشود .دختر ناپدید میشود .شاون نام دختر
را آهو میگذارد و همهجا به دنبال او میگردد؛ ولی هیک نشانی از آهو نمییابد .شاهزاده به شکل چوپـانی سـاده ،هـر روز گلـه
گوسفندان را به پای کوه «کلهقندی» می برد تا شاید آهو را ببیند؛ ولی گویی آهو آب شده و به زمین فرو رفته است .سـرانجام
کار شاون به جنون میکشد و. ...
عاشقانناشنار:عاشقشدنپریدریاییبیهرواییتآب.تهـران :پیـدایش100 .1395 .ص.

.75یوسفی ،محمدرضا.
رقعی .شابک9786002963857 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فرهنگ عامه ،افسانه ،ادبیات کودک و نوجوان 
چکیده :این داستان از فولکلورهای جنوب ایران الهام گرفته شده است و «مندو» قهرمان داستان ،با قایقش به دریا رفته است
تا مروارید صید کند .دریا خشمگین و توفانی است و مندو سعی میکند خود را نجات دهد؛ ولی موجها هر لحظـه بیشـتر او را
در خود فرو میکشند .ناگهان در میان موجهای بلند ،پری دریاییای میبیند و سعی میکند به او نزدیک شود؛ امـا نمـیتوانـد.
مندو پس از تالش زیاد به ساحل پرت میشود .او درباره پری دریایی با هیککس حرف نمیزند و روز بعـد دوبـاره راهـی دریـا
میشود تا شاید دوباره پری دریایی را ببیند.
همعاشقمیشوند.تهران :پیـدایش88 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:

ها
عاشقانناشنار:گرگ 

.76یوسفی ،محمدرضا.
9786002963840
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فرهنگ عامه ،داستانهای عاشقانه ،داستانهای بلند 
چکیده«:گالویژه» و «شامار» با عشق ازدواج میکنند؛ اما بعد از مدتی بدبینیهای شـامار شـروع مـیشـود و گالویـژه را آزار
میدهد .سرانجام تحمل گالویژه تمام میشود و تصمیم میگیرد به دیدن بزرگ آبادی« ،کاکپیرزاد» ،برود تا او حکـم جـدایی
آنها را صادر کند و کاکپیرزاد برای این جدایی شرط عجیب و ترسناکی میگذارد.
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.77موسوی ،منیرالسادات .عشقبدونمرز.تهران :کتاب نیستان308 .1395 .ص .رقعی .شابک9789643378318 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،ادبیات جنگ ،عاشورا 
چکیده:داستان این کتاب ،از خواب یک مادر آغاز می شود .مادری کـه کـودکش را در روز عاشـورا بـه دنیـا مـی آورد و نـام
«حسین» را برایش انتخاب می کند و بعدها این حسین است که در صحنه جنگ تحمیلی ایران و عراق عاشـورایی دیگـر مـی
آفریند .نویسنده در این داستان شخصیتهایش را به شخصیتهای بزرگ تاریخ اسالم پیوند می زند و سعی در روایت متفـاوتی از
دفاع مقدس دارد.
.78راهی ،مریم .فردامسافرم.تهران :کتاب نیستان252 .1395 .ص .رقعی .شابک9789643379018 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :قیام عاشورا ،داستانهای بلند ،داستانهای عاشقانه 
چکیده:نویسنده در «فردا مسافرم» داستانی عاشقانه را در دل روزهای پـر مصـیبت پـس از واقعـه عاشـورا روایـت مـیکنـد.
دختری عاشق پیشه"نجوی" از اهالی کوفه که پدرش روزگاری نه چندان دور سفیر امام علی(ع) بوده و برای حرب با دشمنان
حسین از کوفه خارج شده است .اما پدر چند روزی پس از واقعه عاشورا به خانه بازگشته و از شدت حیرت ،از آنچه دیده قـادر
به صحبت نیست و در همین حین کاروان اسرای اهل بیت(ع) نیز به شهر وارد میشود و دختر به دیدار آنان میشتابد.
.79کرمیار ،صـادق .فریاددرخاکستروچندداستاندیگیر.تهـران :کتـاب نیسـتان192 .1396 .ص .جیبـی .شیابک:
9789643378905
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای کوتاه ،جنگ ایران و عراق ،داستانهای مذهبی 
چکیده:این کتاب حاوی نُه داستان کوتاه ،با عنوانهای «فریاد در خاکستر»« ،خشونت خام»« ،کرانههای کبـود»« ،علمـدار»،
«بوی شیر» و ...است .موضوع این داستانها درباره مذهب ،جنگ و اجتماع است .در این داستانها ،از ویرانی جنـگ ،معضـالت
درمانی در بیمارستانها ،عشق و ارادت به امام حسین (ع) و ...صحبت میشود .داستان «فریاد در خاکستر» درباره جانبازی بـه
نام «عبداهلل» است که در آسایشگاه جانبازان با دوستان همرزمش ،خاطراتش را بازسازی میکند و در یکی از همین صـحنههـا
از آسایشگاه میگریزد و. ...
.80عربلـو ،احمـد .قصیهشییرینفرهیاد.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان104 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
9789640812730
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :خاطره نویسی ،داستانهای کوتاه ،طنز 
چکیده:این کتاب مجموعه ای از خاطرات نویسنده است که در قالب داستانهـایی کوتـاه و طنـز آورده شـده اسـت« .سـخت
نگیر»« ،گزارش یک قتل»« ،اگر دنیـا وارونـه بـود»« ،پنجـه در پنجـه شـیطان» و «یـک قصـه شـیرین» نـام برخـی از ایـن
داستانهاست« .یک قصه شیرین» درباره دو پسر سیزده ساله است که میخواهند به جبهه بروند و سوار یک تریلی مـیشـوند.
آنها با دیدن قیافه راننده به وحشت میافتند و به فکر راه چارهای هستند تا پیاده شوند؛ ولی. ...
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قصههایپهلوانی:رخصتمرشد10خراسان.تهران :کتاب نیستان382 .1395 .ص .رقعی .شیابک:
.81آقایاری ،خسرو .
9789643379032
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامهها ،داستانهای کوتاه ،ادبیات نوجوانان 
چکیده :کتاب دربردارنده داستان زندگی و جوانمردی ده نفـر از پهلوانـان خراسـان اسـت .پهلـوان «محمـد مـاالنی»« ،اکبـر
خراسانی»« ،عبدالحسین مقدم کژی» و «عبـدالرزاق بیهقـی» نـام برخـی از ایـن پهلـوانهاسـت« .عبـدالرزاق بیهقـی» بـرادر
«امینالدین» ،وزیر ایرانی سلطان «ابو سعید» مغول بود .او و جوانمردان شهر بیهق همپیمان شده بودند تا حکومت مغول را از
بین ببرند .پهلوان «عبدالرزاق» به پایتخت رفت و با پهلوان «ابو مسلم» که تمام رقیبان ایرانـی و مغـول خـود را شکسـت داده
بود ،کُشتی گرفت و به آسانی پیروز شد و. ...
قصههایپهلوانی:رخصتمرشد11طهرون.تهران :کتاب نیستان399 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
.82آقایاری ،خسرو .
9789643379087
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات نوجوانان ،ارزشهای اخالقی ،سرگذشتنامهها 
چکیده:کتاب شامل داستان زندگی شش پهلوان شهر تهران در دهه چهل و پنجـاه شمسـی اسـت .پهلـوان «حـاج مصـطفی
طوسی»« ،اسماعیل قربانی»« ،حاج مهدی کریمی» و ....داستان پهلوان اسماعیل قربـانی دربـاره جـوانمردی و بزرگـواری ایـن
پهلوان است .او از پهلوان جوانی به نام «عباس حریری» شکست میخورد و با مناعت طبع این شکست را میپذیرد و بـرخالف
اعتقاد برخی از مردم که فکر میکردند پهلوان اسماعیل محبوبیت خود را از دست خواهد داد ،معروفتر و محبوبتـر شـد؛ امـا
چرا؟
.83محمودی نور آبادی ،محمد .قنوتآخر.قم :کتاب جمکران228 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649733968 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،ادبیات نوجوانان ،داستانهای بلند 
چکیده:نویسنده داستان پدر و پسری را روایت میکند که رابطه ای عاطفی و خاص بینشان برقرار است .جنگ در اوج است و
شور عجیبی در کشور بر پاست .با لو رفتن عملیات کربالی چهار توسط ستوان پنجم و آغاز عملیات کربالی پنج همه خـانواده
هایی که عزیزانشان در جبهه درگیر هستند نگران و مضطرب اوضاع را رصد می کنند".عباس" و" علیرضا" بیش از اینکه پـدر
و پسر باشند دوست و رفیق بوده اند .علیرضا همیشه کمک کار پدر بوده است .جنگ بین این دو رفیق فاصله انداخته و پدر ،بـا
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
ک 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
گردان دنبال دردانه اش بگردد .
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.84عزتی پاک ،علیاصغر .کتابداستان.4تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان108 .1395 .ص .وزیری .شابک:
9786000102005
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای کوتاه ،ادبیات جنگ ،کودک و نوجوان 
چکیده:کتاب حاوی دوازده داستان کوتاه ،درباره جنگ است« .اکسیژن»« ،نقاش»« ،پاها»« ،اسیر خودی» و «بمب اتم» نـام
بعضی از این داستانهاست .داستان «با ستارهها در راه» ،روایت پسری دوازده ساله به نام «سعید» است که با آغـاز جنـگ ،بـه
همراه پدرش به آبادان می رود تا پدربزرگ و وسایلش را به تهران بیاورند .سعید فکر میکند که پدربزرگ دیگر پیر شده و حاال
حق دارد که بخواهد از جنگ دور باشد؛ ولی وقتی به تهران میرسند ،متوجه میشود که پـدربزرگش تصـمیم دیگـری گرفتـه
است.
کالسیکهایخواندنی:عشقدرمیانمیرغهیا .پیمـان اسـماعیلیان .تهـران :پیـدایش.1396 .

.85ودهاوس ،پی.جـی.
300ص .رقعی .شابک9786002965523 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده«:جری گارنت» نویسنده داستانهای کوتاه ،همراه دوست قـدیمیاش« ،اوکـریج» و همسـرش ،بـرای راهانـدازی یـک
مرغداری ،از لندن راهی شهرستان می شوند .در بین راه و در قطار ،گارنت به دختری دل میبندد و ....راهانداری مرغداری پیش
می رود و از طرفی گارنت شب و روز برای به دست آوردن دلِ پدرِ محبوبش ،پرفسور عصبی و زودرنج است و. ...
کمیکاستریپهایشهاب.قم :کتاب جمکران140 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649734750 :

.86آرمین ،علی.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات داستانی ،داستانهای اجتماعی ،ادبیات نوجوانان 
چکیده :داستان کتاب درباره طلبه جوانی است که به دلیل مشکالت خانوادگی ،توانایی صحبت و سخنرانی در جمع را نـدارد
و در مواجهه با افراد دچار لکنت زبان میشود .ناامید شدن جوان ،عشقی عفیفانه و پاک و ارتباط با پدری بداخالق و خـودرأی،
مشکالت مالی و تصمیمگیری درباره آینده ،زندگی "شهاب" را به مرز ناامیدی و دوری از مردم میکشاند.از سـوی دیگـر ،پـدر
شهاب که با طلبه شدن پسرش مخالف بوده ،با مشاهده ناتوانی او در منبر رفتن ،طلبه شدن او را هم بی نتیجـه یافتـه اسـت و
بهانه دیگری برای سرزنش کردن شهاب پیدا کرده است.
.87یوسفی ،محمدرضا .گرگوماه.تهران :شرکت انتشارات ویژه نشر232 .1395 .ص .رقعی .شابک9789647440622 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای بلند ،داستانهای حیوانات 
چکیده«:جیران» دختر کوچک «باباخان» ،شکارچی آبادی ،خواب میبیند که گرگـی ،بـره کـوچکش را بـه دنـدان گرفتـه و
میبرد .جیران هراسان به طویله میرود و ناگهان با گرگ بزرگی روبهرو میشود .گرگ به جیران حمله مـیکنـد و صـورتش را
چنگ می اندازد .نصف صورت جیران مثل گوشت تیغ خورده است .باباخان با تمام نیرو به دنبـال شـکار گـرگهاسـت و اهـالی
آبادی قولدادهاند که دستمزد خوبی به او بدهند .باباخان می خواهد با آن پول زیبایی جیران را به او بـاز گردانـد .آیـا او موفـق
میشود گرگها را شکار کند یا خود شکار گرگها میشود؟
33

وحرفهایوکاردانششماره17

کتابنامهدورهآموزشفنی

فهرست توصیفی کتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درسی دوره آموزش فنی و حرفهای و کاردانش

.88دشـنر ،جیمـز .گرییزازهیزارتیو .ابـراهیم عامـل محرابـی .تهـران :مبتکـران480 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
9789640724859
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان 
چکیده«:توماس» در اتاقکی سرد و تاریک است؛ چیزی شبیه باالبرهای قدیمی .باالبر با تکانهای شدید به طرف باال در حال
حرکت است .توماس به غیر از اسمش هیکچیزی را به خاطر نمیآورد .او نمی دانـد از کجـا آمـده و چگونـه از ایـن بـاالبر سـر
درآورده است .باالبر همچنان باال می رود و هر دقیقه برای توماس به اندازه ساعتی میگذرد .سرانجام بعد از انتظـاری طـوالنی،
باالبر متوقف میشود و بعد از چند دقیقه سر و صداهایی به گوش میرسد و نوری که هر لحظه بزرگتر میشود .صداها غریـب
است .موجی از سردرگمی و ترس توماس را دربرمیگیرد .او کجاست؟
.89خورشاهیان ،هادی .لبهآب.تهران :کتاب نیستان120 .1396 .ص .رقعی .شابک9789643379360 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی 
چکیده:کتاب حاضر داستانی است که در دو زمان مختلف روایـت مـیشـود .بخشـی از حـوادث داسـتان در سـال  1396رخ
میدهد و بخشی از اتفاقات به سال  1362بازمیگردد .در  1396چند روز از حمله تروریستی به مجلس میگذرد؛ اما «سوری»
هنوز نگران و بیقرار است .دیروقت است و «الیاس» ،پسر سوری ،هنوز به خانه بازنگشته است .عکسی از الیـاس بـه همـراه دو
نفر دیگر ،نشان می دهد که روز حمله ،او جلوی مجلس بوده است و ....در سال « ،1362حبیباهلل» و «رباب» ،زوجـی هسـتند
که یکی از پسرانشان را در جنگ از دست دادهاند و پسر دومشان« ،حامد» هم ناپدید شده اسـت .شـبی کـه بـاران بـه شـدت
میبارد ،جوانی زخمی به خانه آنها میآید و در حالی که نام حامد را به زبان میآورد ،بیهوش میشود.
میکنند.قم :کتاب جمکران312 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649733760 :
ماهیهاپرواز 

.90بصیری ،مریم.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،سفر ،زیارتگاهها 
چکیده«:ماهی» نام دختر دانشجویی است که در رشته معماری تحصیل میکند و صاحبخانهاش« ،بانو» ،قصد رفتن به سفر
حج را دارد؛ اما ناگهان بیمار می شود و پزشکان هر گونه سفری را برایش ممنوع میکنند .بانو از او میخواهد کـه بـرای فـیش
حج اش مشتری پیدا کند و ماهی در حالی که در آژانس مسافرتی به دنبال مسافری دست به نقد میگـردد ،دلـش مـیلـرزد و
خودش مسافر فیش بانو میشود و داستان با آماده کردن تدارکات سفر ماهی آغاز میشود .او در طول سفر ،ذهـنش مشـغول و
درگیر افکار گوناگونی است و در حال و هوایی به سر میبرد که هیک ارتباطی با حال و هوای همسفرانش ندارد.
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.91یاری ،راحله .مثلپروانه.کاشان :مرسل108 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649724805 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم ویازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان 
چکیده«:ستاره» دختر جوان و زیبایی است که دلباخته پسری به نام «فرهاد» اسـت .از سـویی «ارسـالن» ،یکـی از جوانـان
محل ،دلباخته ستاره است .خواست مادر ستاره این است که او با ارسـالن ازدواج کنـد .مقاومـت سـتاره نتیجـهای نـدارد و در
نهایت ،او با ارسالن ازدواج میکند .ارسالن مرد مهربانی است و با محبت ،ستاره را عاشق خود میکند .آنها صاحب فرزندی به
نام «آرش» میشوند؛ اما با اتفاقی ساده زندگی ستاره دگرگون میشود.
هایطنزوپند:حکایتهایعبیدزاکیانی.تهـران :آرایـان290 .1396 .ص.


مجموعهحکایت
.92شیخاالسالمی ،محمد.
وزیری .شابک9786007133842 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات کهن ،حکایت ،طنز ،اقتباسها 
چکیده:کتاب پیش رو شامل حکایتهای فارسی و عربی ،گزیدهای از منظومههای «موش و گربه»« ،اخالقاالشـراف» ،رسـاله
«صدپند» و «تعریفات» است که به زبانی ساده بازنویسی شـده اسـت .در ایـن حکایـات ،کنایـات نـیشدار و انتقـاداتی تلـخ از
دردهای جامعه نهفته است که هزل و مزاح را انگیزهای برای پاکی اخالق معرفی میکند .ضمن آنکه نتیجهگیـری اخالقـی هـر
حکایت در پایان آن آمده است.
هایطنزوپند:حکایتهایمالنصرالدین.تهـران :آرایـان418 .1396 .ص.


مجموعهحکایت
.93شیخاالسالمی ،محمـد.
وزیری .شابک9786007133958 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات کهن ،پند و اندرز ،حکایت ،طنز 
چکیده:کتاب پیش رو مجموعهای از حکایتها و داستانهای «مالنصرالدین» است که در هـر یـک از آنهـا ،ایـن شخصـیت
خاکستری است .در پایان هر حکایت ،نتیجه اخالقی آن ارائه شده است .همچنین برخی از حکایات در قالب نظـم آورده شـده
است .در حکایات ارائه شده ،در شخصیت اصلی ،غفلت به شدت دیده میشود و رفتارهایش رنگ و بویی سادهلوحانـه بـه خـود
میگیرد.
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.94جمعی از نویسندگان .مجموعهداستانکتابخاتم:ردنامنظمیرویبرفها:مجموعهداستان.تهـران :دفتـر نشـر
فرهنگ اسالمی120 .1396 .ص .وزیری .شابک9789644764585 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای کوتاه ،تاریخ اسالم ،پیامبران 
چکیده:کتاب مجموعهای از یازده داستان است که درباره پیامبر اکرم است .از ویژگیهای این کتاب مـیتـوان بـه بـازآفرینی
برخی رویدادهای عصر پیامبر ،تلفیق و پیوند میان دیروز و امروز و گره زدن آموزههای پیامبرانه با مسائل امـروز و بهرگیـری از
ظرفیت های نمادین دینی ،عرفانی ،ادبی و تاریخی در باورسازی داستانها ،نام برد« .ابراهیمی دیگـر» « ،بازگشـت»« ،داسـتان
مباهله» و «مرد چهلم» نام بعضی از این داستانهاست .داستان «مرد چهلم» درباره شبی است که حضرت علـی (ع) بـه جـای
پیامبر در بستر ایشان میخوابد.
مجموعهداستانهایآنروزها.تهران :زیارت120 .1395 .ص .وزیری .شابک9786008525004 :

.95درخشانی ،مجید.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم/یازدهم فنی و حرفهای وکاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای کوتاه ،تعلیم و تربیت 
چکیده:کتاب حاضر حاوی ده داستان کوتاه است که تمام آنهـا دربـاره درس و مدرسـه و معلـم و بچـههاسـت« .نامـههـا»،
«مصیبت»« ،درس عملی»« ،شال گردن» و «تصمیم آقای مدیر» نام برخی از این داستانهاسـت .داسـتان «نامـههـا» دربـاره
معلمی است که برای بچه های مدرسه درباره نماز اول وقت و درست خواندن آن سخنرانی میکنـد؛ امـا وقتـی خـود بـه نمـاز
میایستد ،به علت عجله و حواسپرتی ،بارها اشتباه میکند و« ....مصیبت» داستان معلمی را روایت میکنـد کـه بـه اجبـار بـه
روستایی میرود تا به بچهها درس بدهد .او به غیر از درس ،درباره اخالق هم با بچهها صـحبت مـیکنـد و آنهـا را از حسـد و
دروغ و بدقولی و ...منع می کند .روزی که به شدت سرما خورده است ،مبصر کالس کـه بچـه بسـیار درسخـوانی اسـت ،صـدا
میکند و به او میگوید که میخواهد به شهر برود و. ...
.96گودینی ،محمدعلی .میوجهیاوکوسیههیایخلیی فیارر.تهـران :کتـاب ابـرار208 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9786007790113
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،جنگ ایران و عراق ،داستانهای بلند 
چکیده:این کتاب روایت دالوریها و از خودگذشتگی های نیروی دریـایی ارتـش و سـپاه و شـهدای غـواص اسـت .نویسـنده
عالوهبر روایت عملیات مختلف نیروهای دریایی ارتش ،با محوریت ناوچه پیکان در بخش عرشـه و در بخـش عمـق و عملیـات
گوناگونی که نیروی دریایی سپاه در خلیج همیشه فارس انجام میدهد ،بیش از  300بار واژه خلیج فارس را به کار برده است.

36

وحرفهایوکاردانششماره17

کتابنامهدورهآموزشفنی

فهرست توصیفی کتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درسی دوره آموزش فنی و حرفهای و کاردانش

.97دهقان نیری ،فاطمه .نجاتا غ.تهران :محراب قلم228 .1396 .ص .رقعی .شابک9786004131650 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم/یازدهم فنی و حرفهای وکاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ ،نوجوانان 
چکیده :این داستان درباره روزهای جنگ است ،روزهای بمب و گلوله و آتش! گروهی از رزمندگان در یکی از پیـادهرویهـای
خود ،االغی را میبینند که در دیواره دره ،روی تختهسنگی افتاده و زخمی و خاک آلود است .خونی که از زیر پـای االغ پخـش
شده است ،به سیاهی میزند« .محمد» دلش میخواهد حیوان زبانبسته را نجات دهد؛ اما این ،کار یک نفر نیست .دوسـتانش،
«حسین» و «فریدون» با او همراه میشوند و ....آنها االغ را به پایگاه میآورند .زخم پای االغ عفونت کرده است ،حـاال یـا بایـد
پایش را قطع کنند یا او را بکشند و راحتش کنند.
.98امیرجهانی ،سید حسین .نخلستانیازفانور.قم :کتاب جمکران128 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649734019 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،اسالم ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:اتفاقات این داستان در صدر اسالم رخ داده است« .ابودحداح» در نخلستانش مشغول رسیدگی به قنات باغ است کـه
اسبی وارد باغ می شود .ابودحداح خود را به اسب می رساند و اسب را زخمی و غرق در خون میبیند؛ اما خبری از سـوار اسـب
نیست .ابودحداح رد سمّ اسب را میگیرد تا به مردی می رسد .مرد زخمی است و با آخرین نفـسهـایش از او مـیخواهـد کـه
دخترش را نجات دهد که به دست راهزنان اسیر شده است .شب از راه رسیده است؛ اما ابودحداح موفـق مـیشـود «غزالـه» را
نجات دهد و ....ابودحداح از غزاله میخواهد که با او ازدواج کند و غزاله دو شرط دارد .شروطی که پذیرفتنش بـرای ابودحـداح
کار راحتی نیست.
.99حسنبیگی ،ابراهیم .نشانه:داستانزندگیحضرتابیراهیم(ع).تهـران :قـدیانی224 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
9786000800710
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :پیامبران ،داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:پرستش بتها در سرزمین بابل رواج داشت و ابراهیم آرزو میکرد که قوم خود را از خرافاتی که بدان اعتقاد داشـتند،
برهاند .او قومش را پند میداد؛ ولی آنان دعوت او را اجابت نمیکردند و ابراهیم در انتظار فرصتی بود تا بتهـا را نـابود کنـد....
این روایت تاریخی با اشاره به داستان مخالفت ابراهیم بـا عمـویش« ،آزر» ،ازدواجـش بـا «سـاره» و «هـاجر» ،قربـانی کـردن
«اسماعیل» در پیشگاه خدا و ...موضوعهایی مانند خداشناسی و توحید و مبارزه با خرافهپرستی را بررسی میکند.
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.100ترابزاده ،مریم .نغمهآزادی.شیراز :نوید شیراز288 .1396 .ص .رقعی .شابک9786001926587 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :تاریخ ایران ،انقالب اسالمی ،داستانهای بلند 
چکیده:این رمان تاریخی ،از زمان برکناری «رضاخان پهلوی» و جانشینی پسرش« ،محمدرضا پهلوی» ،تا پیـروزی انقـالب و
سال های بعد از آن را به رشته تحریر درآورده است .این داستان در دو زمـان گذشـته (سـال  )1320و حـال ( 1333بـه بعـد)
نوشته شده است که در اواسط آن ،قهرمانان داستان به هم مـرتبط مـیشـوند و در یـک زمـان قـرار مـیگیرنـد .نویسـنده در
بخشهای مختلف کتاب ،از تاریخ و تحوالت گوناگونی که در زمینههای متفاوت به وجود آمده است ،سخن میگویـد کـه از آن
جمله میتوان به ورود ارتش متفقین به خاک ایران در سال  ،1320کودتای سال  1332و وقایع  15خرداد  1342اشاره کرد.
.101حسینی ،سـید محمـدحسـین .هفیتداسیتاندرکتیابقیرآن.تهـران :آرایـان168 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
9786007133668
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :کتابهای آسمانی ،پیامبران ،داستانهای قرآنی 
چکیده:کتاب حاضر شامل هفت داستان از قرآن کریم است .داستانها درباره تعبیر خواب حضرت یوسف در زنـدان ،اصـحاب
القریۀ ،والدت حضرت موسی ،موسی و حضرت خضر ،والدت حضرت مریم ،میالد حضرت مسیح و سرنوشت اوست .شایان ذکر
است که در ابتدای هر داستان آیه مربوط به آن ،همراه با معنی آیه آورده شده است.
.102میرراضی رودسری ،سید محمدرضا .هفتروز(خاطراتاسیارت).رودسـر :جیسـا120 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9786007358368
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی 
چکیده :روایت این کتاب از اتفاقات ساعات آغازین روز اول اسارات نویسنده است که تا ساعات پایانی روز هفتم آن بـه رشـته
تحریر کشیده شده است .شایان ذکر است که نویسنده برخی از وقایع و اتفاقات نابهنجاری را کـه در طـول ایـن هفـت روز بـه
ال حقیقـی و بـر اسـاس واقعیـت اسـت.
وقوع پیوسته ،بازگو نکرده است؛ اما تم امی مطالب ،خاطرات و حوادث ذکـر شـده کـام ً
نویسنده اول مرداد  1367به همراه دوازده نفر از همرزمانش به اسارات نیروهای عراقی درمیآید و. ...
همبخت.تهران :کتاب نیستان224 .1396 .ص .رقعی .شابک9789643379049 :
.103شکری ،گودرز .
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :داستانهای بلند ،تاریخ معاصر ایران ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:در شهریور  1320متفقین ایران را اشغال میکنند و شهرهای جنوبی ایران بمبـاران مـیشـود .در اثـر ایـن بمبـاران،
چوپانی جوان و پسربچهای پنج ساله که هر دو «رجب» نام دارند ،دست راست خود را از دست میدهند .چوپان بعـد از مـرگ
صاحب گله ،راهی روستای دیگری میشود .بعد از دو سال ،پسرک باید به مدرسه برود؛ اما آیا او میتواند با یک دسـت مدرسـه
برود و درس بخواند؟ داستان با نگرانی های پد ِر پسرک برای ادامه تحصـیل و کـار پسـرش و ازدواج چوپـان جـوان ادامـه پیـدا
میکند و. ...
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.104طرزی ،لیدا .همهد یلمتحیر.تهران :کتاب نیستان64 .1395 .ص .جیبی .شابک9789643378332 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :امامان ،داستانهای مذهبی ،داستانهای کوتاه 
چکیده :کتاب حاضر با روایتی داستان گونه ،به معرفی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین میپـردازد .نویسـنده از آرایـههـای
ادبی مانند تشبیه و استعاره و ...بهره برده و در هر بخش با عنوان دلیل ...به ترتیب ،امامان را توصـیف مـیکنـد و دربـاره آنـان
توضیحاتی میدهد .شایان ذکر است که از کتابهایی مانند «نهجالبالغه» و «بحـاراالنوار» و ...بـه عنـوان منبـع اسـتفاده شـده
است.
.105بایرامی ،محمدرضا... .وزمینآرامشد.تهران :کتاب نیستان284 .1396 .ص .رقعی .شابک9789643379155 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،فیلمنامهها ،داستانهای بلند 
چکیده:این فیلمنامه بر اساس یکی از داستانهای مشهور «محمدرضا بایرامی» ،با عنوان «گرگها از برف نمیترسند» نوشته
شده است .این فیلمنامه ،داستان زندگی و ماجراجویی دو نوجوان در منطقه «سبالن» است .آنها به دنبال کشف نادیـدههـایی
از طبیعت زیستی خود ،در یک روز زمستانی ،به قصد دیدن آبشاری یخزده از روستا خارج میشوند و درسـت در همـان موقـع
زلزله تمام روستا را با خاک یکسان می کند .حاال این دو نوجوان در مسیر بازگشت ،خود را مـأمور حفاظـت از روسـتا در برابـر
هجوم طبیعت میبینند و. ...

رایانه 
.106گمرکی ،علیرضا .آموزشآسانتولیدمحتوایالکترونیکی.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان384 .1396 .ص.
وزیری .شابک9789640813324 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:محتوای الکترونیکی مجموعهای از عکس ها ،متن ها و انیمیشن های صوتی و تصویری است که به کمک برنامه هـای
مختلف ساخت و تولید محتوا پدید آمده و در قالب بسته آموزشی معرفی می شود .کتاب پـیش رو در سـه بخـش تهیـه شـده
است ،که در بخش اول به مبانی چند رسانه ای و مراحل تهیه یک بسته آموزشی چند رسانه ای می پردازد .بخـش دوم کتـاب
به آموزش نرم افزارهای مهم در زمینه چند رسانهای مانند نرم افزار auto media studioدر ساخت بسـته آموزشـی ،تهیـه
بنر با  Sothinkو ...می پردازد .بخش پایانی کتاب بـه  35سـؤال در حـوزه چنـد رسـانهای و محتـوای الکترونیکـی از جملـه
چگونگی ساخت دکمههای سه حالته در نرم افزار فتو ایمپکت و...پاسخ داده است.
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نویسیبرایکودکانونوجوانانبانرمافزار.Scratchتهران :مؤسسه فرهنگی هنـری

.107بابائی ،محدثه .آموزشبرنامه
دیباگران تهران92 .1395 .ص .وزیری .شابک9786001245527 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده :اسکرچ یا موتور سازنده بازی نرم افزاری برای ساخت داستان های تعاملی ،بازی یا پویا نمایی رایانه ای برای کودکـان
و نوجوانان است .مؤلف در کتاب پیش رو انواع دستورات برنامه نویسی ،تنظیمات ،داستان سازی و مقدمات ریاضی یـا حرکـت
دادن اشیا با کمک این نرم افزار را توضیح می دهد .پخش صدای حیوانات مزرعه ،نحـوه بازگردانـدن پـروژه بـه حالـت اولیـه،
عبارت های ترسیمی و...از جمله مباحث کتاب است .در صفحات پایانی این اثر ،یک پروژه عملی گام به گام و تکمیلـی بـه نـام
بازی "پرواز گربه بر فراز آسمان " معرفی شده است.
.108اسدی ،ودود /اسدی ،رضا .آموزشدستورهایسیستمعامل.Linuxتبریز :پـژوهشهـای دانشـگاه272 .1396 .ص.
وزیری .شابک9786008703723 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای /یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه 
چکیده:سیستمهای عامل رایانهای ،رابط میان نرمافزارها و عملکرد سخت افزارها هستند .لینوکس نیز از سیسـتمهـای عامـل
انعطاف پذیر ،رایگان و دارای کد باز است که روی هر کامپیوتری در کنار ویندوز قابل نصب است .مؤلف در این کتاب عالوه بـر
بیان مفاهیم پایه ،در شش فصل به تبیین راهنمای خط فرمان لینوکس و همچنین کار با سیستم فایل ،محیط  ، kedمفـاهیم
کالسترها و نصب لینوکس اقدام کرده است.
آموزشطراحیوتصویرسازیهنریبیاادوبییایلوسیتریتور ILLUSTRATOR CC

.109باوی ،امید /گودرز ،سـعید.
.2018تهران :نارک /دانشگاهی کیان326 .1396 .ص .وزیری .شابک9786009793136 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :نرم افزار ،آموزش و یادگیری ،راهنمای آموزشی 
چکیده:نرمافزار  Illustrator Adobeدر طراحی تصویر برداری استفاده میشود .کتاب پیش رو در چهارده فصل ،همراه بـا
یک  DVDآموزشی ،مباحثی مانند آشنایی با محیط نرمافزار ،ایجاد یک سند ،کار با اشیا و ترسیمهها ،به کـارگیری و مـدیریت
رنگ ،تنظیم خصوصیات زمینه ،کار با نقاط و مسیرهای برداری ،کار با الیهها ،کار با حروف و متن ،کار با تصاویر و سـبکهـای
گرافیکی ،اعمال و تنظیم افکتها ،کار با سمبلها و نحوه خروجی اسناد را ارائه کردهاست.
.110مزرعه فراهانی ،زینب .آموزشفتوشاپبرایهمه.تهران :مؤسسه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران208 .1395 .ص.
وزیری .شابک9786001245657 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:مؤلف در کتاب مصور حاضر و در  8فصل به آموزش نرمافزار فتوشاپ اقدام کرده است .از مهمتـرین بخـشهـای ایـن
برنامه شناخت و نحوه استفاده از محتویات جعبه ابزار است .در فصل نهم که آخرین فصل این اثر است چنـد پـروژه ،ابزارهـا و
فرامین به صورت کاربردی به تمرین گذاشته میشود.
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.111قنبری ،حمیدرضا /احمدیپور ،حسـنی .آموزشکاربردیبرنامهنویسیموبایل(براسارسیستمعاملاندرویید).
تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران146 .1395 .ص .وزیری .شابک9786001245602 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،نرمافزار رایانهای ،آموزش و یادگیری 
چکیده:امروزه فراگیری یکی از زبانهای برنامه نویسی پرکاربرد برای موفقیت در بازار کار اهمیت دارد .نویسنده در فصل اول
کتاب پیش رو به مفاهیم اولیه در برنامه نویسی موبایل ،معرفی سیستم عامل اندروید ،اجزای تشکیل دهنده برنامههای اندروید
و امنیت در آن می پردازد .موضوع فصل دوم کاربرد جاوا در برنامه نویسی اندروید است و در فصل آخر مفاهیم کاربردی برنامـه
نویسی اندروید مانند تغییر رنگ پس زمینه ،تعیین اندازه فونت و موقعیت متن آموزش داده میشوند.
.112قنبری ،حمیدرضا /ذوالفقاری ،محمدمهدی /حقگـو ،سـعید .آمیوزشکیاربردیوردپیررطراحییآسیانانیواع
وبسییایتهییایحرفییهای.تهــران :مؤسســه فرهنگــی هنــری دیبــاگران تهــران268 .1395 .ص .وزیــری .شییابک:

9786001244773
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:وردپرس یکی از سیستم های مدیریت محتوا در زمینه راهاندازی و مدیریت رابطهای کاربردی و اجرایی وب سایتهـا
و وب الگهاست و با داشتن ابزارهای کاربردی ،قالبهای نمایشی گونـاگون و آسـانی بـه کـارگیری ،گزینـهای مناسـب در راه
اندازی وب سایت محسوب میشود .مؤلفان کتاب پیش رو با آوردن تصاویری از مراحل کار با سیستم مدیریت محتوا ،مقـدمات
راهاندازی و آشنایی با پیکر بندی و دیگر تنظیمات ،این نرمافزار را معرفی کردهاند.
هایشغلی:آموزشتایپحرفهای.تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیبـاگران


افزایشمهارت
.113افتخاری دوست ،سپیده.
تهران118 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001245923 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:در کتاب پیش رو برای آموزش حروفچینی حرفه ای شرایطی عملی همراه با تصویر ارائه شده است .کاربر بیآن کـه
با رایانه آشنا شده باشد ،میتواند با استفاده از تمرینهای ذکر شده در  14فصل این کتاب به شناخت صفحه کلید و یـادگیری
تایپ سریع نائل شود .شناخت کلیدهای وسط ،ردیف باال و پایین ،عالئم موجود در ردیفها و آموزش عالئم انگلیسی و اعداد یا
نوشتن داستانها از تمرینهای کتاب است.
.114قنبری ،حمیدرضا /محمدیپور ،نیوشا /ذوالفقاری ،محمدمهـدی .افزایشمهیارتهیایشیغلی:تکنسیینعمیومی
شبکههایکامپیوتری.تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران122 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001246388 :

مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،شبکههای رایانهای ،علم رایانه 
چکیده:شبکه های کامپیوتری از لحاظ وسعت جغرافیایی و ساختار خدماتی ،تعاریفی دارند .به همین دلیـل مؤلفـان فنـاوری
اطالعات برای آشنایی با حرفه تکنسین عمومی رایانه  17درسنامه در کتاب پیش رو پیش بینی کردهاند .بدین ترتیب کـاربران
عمومی شبکهها در این زمینه باید به شناسایی اصول بررسی عملکرد و مفـاهیم سیسـتمهـای عامـل و انـواع شـبکه از لحـاظ
تنظیمات نرم افزاری یا سرویسهای ارائه شده به وسیله سرورها آشـنا گردنـد .توانـایی بررسـی عملکـرد  Addressingو بـه
اشتراک گذاری پوشهها در ویندوز XPیا آشنایی با Firewallها و...از دیگر اطالعات این کتاب است.
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.115قنبری ،حمیدرضا /حقگو ،سعید .افزایشمهارتهایشغلی:طراحوتوسعهدهندهسیستمهایمدیریتمحتوابا
.Word pressتهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران152 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001245985 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:ورد پرس نرم افزار قدرتمندی است که زبان برنامه نویسی آن  PHPاست و از بانک اطالعاتی  My sqlاسـتفاده مـی
کند .مولفان در این کتاب طی  10فصل به آموزش نصب ،راه اندازی و کار با بخش مدیریت پست مبادرت کـرده انـد.همچنین
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
روز رسانی و دیگر موارد پرداخته است.
افزایشمهارتهایشغلی:مدیر(کاربر)بانکاطالعیاتی SQL

.116قنبری ،حمیدرضا /هاشمینیا ،آالله /هاشمی ،علی.
.SERVERتهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران158 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001246593 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :شبکههای رایانهای ،نرمافزار رایانهای ،مهارتهای شغلی 
چکیده:بانک اطالعاتی یا پایگاه داده ،به مجموعهای از دادهها با ساختار نظاممند گفته مـیشـود .کتـاب پـیش رو در سـیزده
فصل و یک جمع بندی به مباحثی مانند مفاهیم پایگـاه داده ،شناسـایی اصـول انجـام محاسـبات در یـک  ، QUERYتوانـایی
طراحی یک فرم پیشرفته ،توانایی کار با ماکرو ،مجموعه عملگرهـا JOIN ،SUB QUERIES ،TABLE ،و پـرسوجـوی یـک
جدول ،توانایی محافظت از بانک اطالعاتی ،توانایی شناخت ، SQL SERVERتوانایی تغییـر دادههـا و جـدول دسـتورات SQL
میپردازد.
برنامهنویسیباپایتون .3غالمرضا صابری تبریزی .تهـران :دانشـگاهی کیـان288 .1396 .ص .وزیـری.

.117بیداونی ،آلن.
شابک9786003071728 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،زبانهای رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:زبان های برنامهنویسی زبانهای صوری هستند که به منظور نشان دادن اعمال انجام شده به وسیله کامپیوتر طراحی
شده اند .در این کتاب به مقدمات زبان برنامهنویسی پایتون همراه با مفـاهیم کلـی برنامـهنویسـی اشـاره شـده اسـت .مقـادیر،
دستورها ،توابع ،ساختمان دادهها و چگونگی کار با فایل و پایگـاه دادههـا ،هـمچنـین برنامـهنویسـی شـیگـرا و تکنیـکهـای
اشکالزدایی مطالب کتاب را تشکیل می دهند .لوح فشرده همراه کتاب شامل ویدئوی آموزشی ،مفسر این زبان ،نحـوه نصـب و
کدهای موجود در کتاب است.
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تولیدمحتوایالکترونیکیبانرمافزاراستوری ین .2STORYLINEتهران :مؤسسـه فرهنگـی

.118وداد تقوی ،شبنم.
هنری دیباگران تهران160 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001246487 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:نرم افزار  2Storylineبرنامه ای ساده در ایجاد دوره های آموزشی الکترونیکی است .این برنامه به طراحان و کـاربران
برای تولید محتواهای آموزشی امکانات خاصی می دهد ،از جمله :توانایی طراحی آزمون های تعـاملی ،اسـتفاده از کاراکترهـای
کارتونی برای جذابیت برنامه ،امکان ایجاد خروجیهای گوناگون و تغییرات گسترده محیط .کتاب پیش رو در نه فصل از نصـب
و فعالسازی تا اجرای نرم افزار و آشنایی با بخشهای مختلف آن رادر بر دارد.
.119محمودی ،علی .خودآموزتصویری.Adobe Photoshop CCتهـران :دانشـگاهی کیـان544 .1396 .ص .وزیـری.
شابک9786003071803 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی:علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:فتو شاپ از نرم افزارهای ویرایشگر تصویر به شمار میآید .در این نرم افزار میتوان تصویر را احضار و جا به جا کرد یا
با ابزارهای موجود ،در آن تغییرات اساسی بر حسب شکل و رنگ داد .با دقت در کتاب مصور پیش رو مـی تـوان بـا کلیـدهای
میانبر ،نصب برنامه ،نوارهای منو ،روش های ایجاد سند و ذخیره سازی خودکار فایل آشنا شد .همچنین این اثر در  13فصل و
یک ضمیمه به تغییر شکل و ترکیب تصاویر ،ناوبری سند ،مدیریت الیهها و ابزارهای روتوش تصویر اشـاره دارد .هـر چنـد کـار
اصلی فتو شاپ ،تایپ متن نیست اما منویی با عنوان تایپ و برای پردازش متن دارد.
 .McFedries ،Paul.120خودآموزتصویری  .2016microsoft office excelمنصوره کرمی .تهران :نارک /دانشگاهی
کیان332 .1396 .ص .وزیری .شابک9786009793129 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده :اکسل نرم افزاری از مجموعه نرم افزارهای آفیس است ،که صفحات آن در قالب جدول ارائه می شود و با این قابلیـت
میتوان خانه 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
این نرم افزار است .کتاب پیش رو که به طور مصور تدوین شده است در  14فصل مخاطب را با قابلیت های این نرم افزار آشـنا
می سازد .انتخاب یا حذف محدوده ،تعریف اسم برای یک محدوده ،انتقال و قالب بندی سلول ها ،هـم چنـین سـاخت فرمـول،
احضار کار برگهها و ایجاد کتاب کارهای جدید ،انتخاب افکتها و قلم برای کتاب کارها ،کـار بـا جـداول و تحلیـل داده هـا در
کتاب آموزش داده شده است.
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 .Boyd،Barbara .121خودآموزتصویری  .2016microsoft office PowerPointسیدمحمدحسن حسینی .تهران:
نارک /دانشگاهی کیان292 .1396 .ص .وزیری .شابک9786009793112 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:پاورپوینت نرم افزاری برای ارائه تصویری از مجموعه نرم افزارهـای آفـیس مـی باشـد ،کـه بـه وسـیله آن مـیتـوان
پروژههایی متشکل از گرافیک ،صوت و تصویر ساخت .در کتاب پیش رو در  16فصل به طـور مصـور مفـاهیم پایـه ،سـاخت و
استفاده از الگوها و تم های این نرم افزار تبیین شده است .کار با تصاویر و اشیا  ،افزودن رسانه مانند بـرش تصـویر یـا ارتقـای
اسالیدها به وسیله تصاویر متحرک و نهـایی کـردن ارائـه و بـه اشـتراک گـذاری آن از دیگـر مسـائل مطـرح شـده در کتـاب
است.همچنین تغییر تنظیمات مانند ویرایش و شخصی سازی تنظیمات ،ذخیره کردن و محتـوای نـوار اصـلی از دیگـر مسـائل
مطرح شده در کتاب میباشد.
 .Elaine Marmel.122خودآموزتصویری  .2016microsoft office wordامیر فروزنـده دهکـردی .تهـران :نـارک/
دانشگاهی کیان340 .1396 .ص .وزیری .شابک9786009793105 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهای ،فناوری اطالعات و ارتباطات 
چکیده :خود آموز تصویری نرم افزار ورد ،مخاطب را با این سیستم آشنا کرده و نحوه استفاده از آن را در رایانه یا تبلت بیـان
می کند 4 .فصل ابتدای کتاب پیش رو به وارد کردن متن ،تغییر دادن رنگ تم ،باز کردن مجدد سند ذخیره نشده ،کار کـردن
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
 13کار با جداول و نمود ارها ،کار با قطعه تصاویر ،سفارشی سازی ورد ،کار کردن با ابزارهای نامه نگاری انبـوه و سـپس ایمیـل
کردن و به اشتراک گذاردن سند از ورد و برنامه های آنالین بیان می شود .نویسنده اثر ،نکات تکمیلی برنامه برای زبان فارسی
از جمله فارسی نویسی را در فصل  14و پایانی آورده است.
طراحیاینفوگرافونقشوالگوبهکمکنرمافیزار.ADOBE ILLUSTRATORتهـران :مؤسسـه

.123حیدری ،علـی.
فرهنگی هنری دیباگران تهران336 .1396 .ص .وزیری .شابک9786001246272 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:کتاب پیش رو به معرفی نرم افزار " "ADOBE ILLUSTRATORمی پردازد.این نرم افـزار محـیط طراحـی بـرداری
است و به وسیله آن میتوان ایده و دیدگاه خود را با شکلها ،رنگهـا ،افکـتهـا و نوشـتههـای گرافیکـی بـه تصـویر در آورد.
نویسنده کتاب ،قابلیت های این نرم افزار از جمله اینفوگرافیک ،طراحی لوگو و نمودارها و نقش و الگوهای بسیاری را در قالـب
پروژههای مصور توضیح میدهد.
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.124قمری ،آزاده /میری لواسانی ،مصطفی /رحیمی ،رسول .کتابجامع:کتابجامعدهمهنرستانشبکهونیرمافیزار
رایانه.تهران :شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش164 .1396 .ص .رحلی .شابک9786000011468 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :زبانهای رایانه ،شبکههای رایانهای ،علم رایانه 
چکیده:در شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش هنرستان های فنی نیز الزم است کتابهای درسی بر پایه آمـوزش تعـاملی و
دو سویه طراحی شوند .به همین دلیل کتاب کمک درسی حاضر نیز تمرین های متنوعی از سطح دانشی تا مهارت و نگرش را
در ارتباط با توسعه فناوری و تاریخچه رایانه ،مبانی و الگوریتم تا حل مسأله و جامعه اطالعاتی دارد .در واقع اثر پیش رو دارای
فهرستی بر اساس پنج مضمون است .در بخش " درخت دانش " یک آشنایی کلی با مباحث کتاب ارائه میشود " .درسـنامه "
در ابتدای هر فصل حاوی خالصه نکات مهم برای یادگیری است و مهمترین موضوعات را بـه صـورت پـر رنـگ آورده اسـت" .
تمرینها " فصل دیگری از کتاب است که دارای سؤاالت چهار گزینهای ،جای خـالی ،صـحیح  /غلـط و پاسـخهـای کوتـاه یـا
تشریحی است " .پاسخ نامه " در پایان هر فصل نیز شامل پاسخ های کلیدی یـا تشـریحی مطالـب مربوطـه از جملـه کـاربری
رایانه ،طراحی گرافیکی ،تولید چند رسانهای و...میباشد.
.125محمودی ،علی .مرجعکامل.2018ds Max 3Autodeskتهران :دانشگاهی کیان592 .1396 .ص .وزیری .شابک:
9786003071834
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده DS MAX3:از برنامه های گرافیک رایانهای در زمینه طراحی سه بعدی و انیمیشن سازی است .این برنامه امکان این
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
در کتاب پیش رو که به شیوه ای مصور تدوین شده است ،میتوان با تمرینها و قابلیتهای این برنامه و نحوه نصب آن همـراه
با پیکر بندی مسیرها و شناخت اجزای تشکیل دهنده محیط آشنا شد .این اثر در  12فصـل مخاطـب را بـا ایجـاد و ویـرایش
موضوعهای پایه ای از جمله به کار بردن منوها و تغییر شکل و جهت دهی موضوعاتی نظیر چرخش یا حرکت آشنا مـی سـازد.
نسخه برداری از موضوعها ،کار با توابع اصالح گر و انواع دستورها ،کار با موضـوع هـای دو بعـدی و مـدل هـای مرکـب نیـز از
امکانات دیگر این برنامه است.
 .John ،Walkenbach.126مرجعکامل .2016Excelجـواد قنبـر .تهـران :دانشـگاهی کیـان704 .1396 .ص .وزیـری.
شابک9786003071780 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای /دهم کاردانش 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده :اکسل یکی از پر کار بردترین برنامه های صفحه گسترده است .یکی دیگر از ویژگیهای آن چند بعدی بودن است که
در عین حال محاسبه عددی را نیز انجام میدهد .آن چه در کتاب پیش رو بررسی میشود ،ویژگیهـای جدیـد اکسـل 2016
نسبت به اکسل  2013است .این اثر به شکلی مصور و در  29فصل به کاربردهای اکسل ،ویرایش دادههـای کـاربرگ ،عملیـات
اصلی مربوط به کاربرگ و سلولها اشاره میکند .همچنین اشاره به جدولها ،فایلها ،ساخت الگوها ،کار با فرمولهـا و توابـع و
ساخت نمودار از دیگر درسهای کتاب است .در فصلهای دیگر کتاب نمایش دادهها با قالب بندی شرطی ،استفاده از تصـاویر،
محافظت از دادهها ،تحلیل دادهها و ضمیمههایی در ارتباط با کلیدهای میان بر مطرح شده است.
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.127شیلد ،هربرت .مرجعکامل .Javaالناز قاسمی ،ایمـان سـلیمانی .تهـران :دانشـگاهی کیـان928 .1396 .ص .وزیـری.
شابک9786003070646 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،زبانهای رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:جاوا از زبان های برنامه نویسی و دارای کاربرد در برنامه نویسی اندروید برای تلفـنهـای هوشـمند اسـت .بـه همـین
منظور در کتاب حاضر که راهنمای جامع زبان برنامه نویسی جاوا ست دستورات نحوی ،واژههای کلیدی و اصول برنامه نویسی
جاوا برای توسعه ،اشکال زدایی و اجرای برنامه در  32فصل معرفی شده است .زبان جاوا ،توسعه نرم افزاری با استفاده از جـاوا،
انواع داده و متغیرها ،عملگرها ،عبارات کنترلی و برنامه ریزی چند نخی عنوانهای چند فصل این کتاب است .با مطالعه کتـاب
می توان با دیگر فصل های آن مانند حاشیه نویسی ،ورودی و خروجی ،شبکه و کار با پنجره ها و عبارتهـای منطقـی و سـایر
پکیج ها آشنا شد .در این اثر همچنین کتابخانه  A p Iنیز مطرح شده است.
.128محمودی ،علی .مرجعکوچککالرآموزشیی .10Windowsتهـران :دانشـگاهی کیـان160 .1395 .ص .رقعـی.
شابک9786006021850 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :زبانهای رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:از فراگیرترین سیستمهای عامل ،ویندوز است .در این میان ویندوز  10با تغییرات در نوع قبلی ،کنتـرل بیشـتری بـر
سیستم دارد .توجه بیشتر به محیط میز کار و کاربران سنتی آن باعث نشده که کاربران ابزارهـای لمسـی فرامـوش شـوند .در
کتاب پیش رو که به ویژگیهای ویندوز  10اشاره دارد ،کاربر میتواند راحتتر بین ماوس و صفحه کلید را هماهنگ کند .ایـن
اثر در سه فصل و همراه تصاویر پنجره های مربوط ،نصب ویندوز ،آماده سازی و آشنایی با منوها را آموزش میدهد .هم چنـین
در پایان کتاب ،مخاطب میتواند با کلیدهای میانبر نیز آشنایی یابد.
 .Tollefson/ Margot.129مرجعکوچککالربرنامهنویسی .Rجواد قنبر .تهران :دانشگاهی کیان260 .1395 .ص.
رقعی .شابک9786003071308 :
مخاطب :دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :برنامهنویسی رایانه ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:نرم افزار برنامه نویسی  Rدر اصل با اشیا سر و کار دارد .این اشیا ممکن است بردار ،ماتریس ،تـابع ،نتیجـه حاصـل از
یک تابع یا حتی ترکیبی از چند نوع تابع باشند .اشیای گفته شده همراه بستههای نرم افزاری  Rهسـتند R .قابلیـت دانلـود از
وب سایت  CRANرا دارد .برای این که بتوان  Rرا در یک پوشه راه اندازی کـرد ،بایـد آن را اجـرا نمـود .پـس از آن ،در نـوار
منویی که باالی صفحه قرار دارد ،روی  FILEو سپس روی گزینه DIR CHANG ...کلیک کنید .کتـاب حاضـر در  17فصـل و
در صفحاتی مصور ،مبانی اولیه  ،Rعملگرهای تخصصی ،حاالت و کالس های اشیا مانند  complexو  RAWرا و یا قـاب داده
و تاریخ را تبیین می کند .توابع ،ورود و خروج داده ها ،کنترل جریان ،توابع مثلثاتی یا استفاده از ترفندها از دیگـر بخـشهـای
این اثر است.
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مهارتهایآنالین.تهران :مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان256 .1395 .ص .وزیـری.

.130گروه مؤلفان بنیاد  ICDLایران.
شابک9789640812754 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :اینترنت ،راهنمای آموزشی ،فناوری اطالعات و ارتباطات 
چکیده ICDL:شامل هفت مهارت بوده که یکی از آنها اینترنت است .کتاب حاضر بر اساس سرفصـلهـای اسـتاندارد بنیـاد
جهانی  ، ICDLدر شانزده فصل به مباحثی مانند شروع کار با اینترنت ،جسـتجوی در وب ،اسـتفاده از مرورگرهـای وب ،نحـوه
تعامل با صفحات وب از دانلود فایل ،چاپ و کپی تا ترجمه صفحات ،همچنـین تنظیمـات و امنیـت در مرورگـرهـا ،ارتباطـات
آنالین ،نحوه ارسال و دریافـت پیـام توسـط ایمیـل و  ،Outlookذخیـرهسـازی و چـاپ پیـام و ایجـاد مخاطـب و تقـویم در
 Outlookمیپردازد.

شعر 
.131اســماعیللــو ،صــدیقه .امییروزمراتییوبییردار.تهــران :هنــر رســانه اردیبهشــت80 .1395 .ص .رقعــی .شییابک:
9786007973103
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،نوجوانان 
چکیده:این کتاب مجموعه ای از اشعار نو است که زبان ساده و روانی دارد .موضوع اغلب شعرها عشق است؛ اما شعرهایی هـم
درباره فقر ،کودکان گرسنه ،صلح و مادر سروده شدهاند .شاعر به حال پرندگان افسوس میخورد که میتواننـد پـرواز کننـد .او
درباره مادرش میگوید« :مادرم سالها قصه میبافت برایم ،هنوز ،گرمم میشود در زمستان ».در جای دیگری آمده است« :من
تمامشدنی نیستم ،امروزم را تو بردار ،قصههای فراوانی زاده میشوند در من». ...
.132قاضی زاده خسروشاهی ،محمود .اوزونآرزو ر:اشعارترکی.تهران :شرکت تعاونی خدمات فرهنگی نواندیشان محراب
علم124 .1396 .ص .رقعی .شابک9786009256907 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،اقوام و عشایر 
چکیده:کتاب شامل سرودههایی به زبان آذری ،از محمود قاضی زاده خسروشاهی ،است .این اشعار در قالبهای مثنوی و غزل
و با عناوینی مانند نصیحت ،ارباب و رعیت ،هدف ،والیت و قصاص سروده شده است .او از آرایـههـای ادبـی گونـاگون لفظـی و
معنوی استفاده کرده است.
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برآستانارادت:مصیبتنامهواشعارمحرم(جلیداول).تهـران :بـهنشـر.

.133اداره امور فرهنگی آستان قدس رضـوی.
220 .1395ص .پالتویی .شابک9789640225394 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر مذهبی ،امامان 
چکیده«:از دیرباز ،شعر ،آیینه اندیشهها و باورهای جامعه بوده است .اعتقادات مردم زمان متفاوت را در سیمای شعر آن زمان
به روشنی میتوان مشاهده کرد ».بخش اول کتاب «مصیبتنامه» نام دارد که بـه نثـر اسـت و توضـیحاتی دربـاره «مسـلمبـن
عقیل» ،خروج «امام حسین (ع)» از مدینه و ورود ایشان به کربال ،زندگی «حر» و ...مـیدهـد .بخـشهـای بعـدی ،سرگذشـت
افرادی که در بخش اول توضیح داده شده ،به نظم کشیده است.
.134اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی .برآستانارادت:مصیبتنامهواشعارمحرم(جلیددوم).تهـران :بـهنشـر.
192 .1395ص .پالتویی .شابک9789640225400 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر مذهبی ،امامان 
چکیده«:آیین و مکتب هر جامعه ای به مراتب بیشتر از هر جریان دیگری در شعر آن روزگار ثبت شده است و این امر نشـان
از اهمیت موضوع و تأثیرگذار بودن آیین و مکتب ،در دل جوامع است ».مجموعه اشعار این کتاب درباره روزهـای «تاسـوعا» و
«عاشورا» و همچنین درباره پسران امام حسین (ع)« ،حضرت علیاصغر» و «حضرت علیاکبر» ،سروده شده است .قالب شعرها
مثنوی ،غزل و قصیده است.
برآستانارادت:مصیبتنامهواشعارمحرم(جلدسیوم).تهـران :بـهنشـر.

.135اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.
140 .1395ص .پالتویی .شابک9789640225417 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر مذهبی ،اعتقادات مذهبی ،امامان 
چکیده :مجموعه اشعار کتاب درباره حضرت زینب (ع) سروده شده است .در پایان کتاب بخشی به نام «نوحههـا» آورده شـده
که اشعار آن درباره «عصر عاشورا» و نوحههای «حضرت مسلم»« ،حضرت رقیه»« ،حضـرت حـر» و ...اسـت .شـعرها در قالـب
مثنوی ،قصیده و غزل است .در بخشی از اشعاری که درباره حضرت زینب سـروده شـده اسـت ،آمـده « :دلـش دریـای صـدها
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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بیدلترازمجنون.تهران :هنر رسانه اردیبهشت104 .1396 .ص .رقعی .شابک9786007973202 :

.136زریان ،رحیم.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم/یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،نوجوانان 
چکیده:کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که در قالب غزل سروده شدهاند .در میـان ایـن اشـعار ،شـعرهایی دربـاره کـربال،
حضرت فاطمه(س) ،حضرت زینب (س) ،امام رضا (ع) امام زمان (عج) و امام خمینی آورده شده است .همچنین شـاعر دربـاره
شهرش« ،لنگرود»« ،مشفق کاشانی» ،سوگ پدرش و شهید «تندگویان» نیز اشعاری گفته است .در شعر «گلوی تشنه» آمـده
است« :من دلم را در میان کربال گم کردهام ،شاخهشاخه گل در این ویرانهها گم کردهام ،نینوا در نینوا». ...
پرندههایشعرمن.تهران :لوپه تو66 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008761228 :

.137شعباننژاد ،افسانه.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر 
چکیده:مجموعه شعر حاضر شامل  31شعر است .مضمون تمامی شـعرها پرنـده و پـرواز و آسـمان اسـت« .بـه خـاطر تـو»،
«خیال»« ،یک سار»« ،تنهایی»« ،التماس» و « رد پا» نام بعضی از این اشعار است .در شعر «تنهایی» شـاعر تنهـاییاش را بـا
کالغی که لب پرچین نشسته است ،شریک شده ،کالغی که به اندازه او غمگین است .شعر « رد پا» از جای پـای گنجشـکهـا
می گوید که روی برف به جا مانده است و شعر «یک سار» درباره ساری است که از کوچ جا مـیمانـد .شـایان ذکـر اسـت کـه
نقاشیهای کتاب به حال و هوای اشعار رونق بخشیده است.
چشمهایمهمهتوست.تهران :کانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان42 .1396 .ص .رقعـی.

.138پورکیوانی ،اشکان.
شابک9786000104511 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:این کتاب حاوی هفده شعر کوتاه است .نام بعضی از ایـن شـعرها بـه ایـن ترتیـب اسـت« :سـکههـا»« ،مـداد مـن»،
«خانواده»« ،سفره ناهار»« ،عید»« ،یاد» .شاعر در شعر «سکهها» پول خُرد را به آدمهایی تشبیه کـرده اسـت کـه سروصـدای
زیادی دارند و مرتب در حال حرف زدن هستند؛ ولی اسکناسها همیشه ساکتند .در شعر «یاد» از پدربزرگی یاد میشـود کـه
خودش دیگر وجود ندارد؛ ولی عینکش همچنان روی میز است و خاطره او را زنده نگه میدارد.
.139باقرزاده ،علی .درپیشگاهشم

چهیارم:چهیلگیوهرنیاب.تهـران :بـهنشـر100 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:

9789640225059
مخاطب :هنرآموز /هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،امامان ،احادیث 
چکیده :مجموعه اشعار این کتاب ،متن و ترجمه چهل حدیث از امام رضا (ع) است که به نظـم درآمـده اسـت .ایـن احادیـث
درباره بخشش ،دوری از زشتی ،سکوت ،کمک به دیگران ،توکل به خدا ،صله رحم و ...است .شایان ذکر است که ایـن احادیـث
از کتابهایی مانند «اصول کافی»« ،بحاراالنوار»« ،تحفالعقول» و «عیون اخبار الرضا (ع)» گزینش شدهاند که در پایان کتـاب
به آنها اشاره شده است.
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.140طاهریان ،امیرمسـعود .درپیشگاهشیم

دوم:سیپیدههشیتم.تهـران :بـهنشـر72 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:

9789640225073
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،امامان ،اعتقادات مذهبی 
چکیده 20:شعر این کتاب درباره امام رضا (ع) سروده شده است .شعرها در قالـب غـزل و شـعر نـو هسـتند و دربـاره حـرم،
زیارت ،غریبی امام در خراسان و شفاعت ایشان از گناهکاران است .از جمله این اشعار میتوان به پنجره فوالد ،سـپیده هشـتم،
کبوترانه ،خوشه پروین و کوچههای خراسـان اشـاره کـرد .در شـعر کوچـههـای خراسـان از «قیصـر امـینپـور» آمـده اسـت:
«چشمههای خروشان تو را میشناسند ،موجهای پریشان تو را میشناسند ــ پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی ــــ ریـگهـای
بیابان تو را میشناسند» ...
.141شنوائی ،حسین .درپیشگاهشم

سوم:سفرسبز:ترکیببندرضوی.تهران :بهنشر68 .1395 .ص .جیبی .شابک:

9789640225066
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،امامان ،اعتقادات مذهبی 
چکیده:این کتاب شامل ترکیببندهایی است که درباره امام رضا (ع) سروده شده است .قالب این ترکیببندها کهن است کـه
امروزه کمتر کاربرد دارد؛ اما در مقایسه با دیگر اشعار رضوی ،از بعضی جهات امروزی هستند و ویژگیهایی مانند روانی زبـان و
دور بودن از تشدید و تنافر در کالم را دارند .از جمله موضوعاتی که شاعر به آنها پرداخته ،هجرت ناخواسته امام بـه خراسـان
است .همچنین سعی کرده تا در هر بند ،به فرازی از تاریخ و رویدادها و معجزات آن حضرت اشاره کند.
.142سرساالری ،محمدرضا .درپیشگاهشم

یکم:پروانیهایرویگلدسیته.تهـران :بـهنشـر136 .1395 .ص .جیبـی.

شابک9789640225042 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،امامان ،اعتقادات مذهبی 
چکیده:کتاب شامل  20شعر درباره امام رضا (ع) است .این اشعار در قالب غزل و مثنوی سروده شدهانـد و دربـاره عشـق بـه
امام ،خصوصیات اخالقی ایشان ،زیارت ،استجابت دعا در حرم و ...است .از جمله این اشعار میتوان به شـعر روح اسـتجابت ،تـا
آخرین نفس ،سلطان خوبی ها و غزلی از حضور اشاره کرد .در شعر تب جنون از «علی گردویی» آمده است« :در بین محبـانش
اگر گم هستم ،پیدا شده امام هشتم هستم ـــ حاجت ندهد اگر مرا حرفی نیست ،تنها نگران حرف مردم هستم» ...
.143سعیدی طاهری ،مهدی .دیوانفجر.کاشان :مرسل210 .1395 .ص .وزیری .شابک9789649724812 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،انقالب اسالمی 
چکیده :این کتاب مجموعه اشعاری اسـت کـه دربـاره انقـالب اسـالمی ،دفـاع مقـدس ،امـام راحـل ،مقـام معظـم رهبـری و
مناسبت های انقالبی و ملی سروده شده است .نام برخی از این اشعار از این قرار است« :مقـام امـام»« ،پایـان هجـران»« ،پیـام
پیروزی»« ،نفس اماره»« ،تجلیل از بسیج» و «سالم بر صفای معلم» .شعرها در قالب قصیده و مثنوی سروده شدهاند .در شـعر
«پایان هجران» آمده است « :ای یوسف عزیز به کنعان خوشآمدی ،آواره وطن سوی ایران خوش آمدی». ...
50

وحرفهایوکاردانششماره17

کتابنامهدورهآموزشفنی

فهرست توصیفی کتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درسی دوره آموزش فنی و حرفهای و کاردانش

.144شــریفی ،محمــود .روضییهعشییاق:ترکیییببنییدعاشییورایی.کاشــان :مرســل96 .1395 .ص .رقعــی .شییابک:
9789649724881
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،امامان ،شعر مذهبی 
چکیده:کتاب حاضر مجموعهای از اشعار عاشورایی است که به شیوه ترکیببند سروده شدهاند .شاعر کوشیده است تا از زبانی
نو و ترکیبهایی تازه استفاده کند .هر قطعه شعر «منزل» نام دارد که از منزل اول تا بیستم ادامـه پیـدا مـیکنـد .در انتهـای
کتا ب ،بخشی با عنوان توضیحات و اشارات آورده شده است که درباره هر شعر توضیحاتی ،ازجمله معنای کلمات ،تشـبیهات و
کنایات را ارائه میکند.
زخمیترینشعر.قم :صحرایی سبز24 .1395 .ص .وزیری .شابک9786008545071 :

.145روستایی ،موسی.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر مذهبی ،نوجوانان 
چکیده:اشعار این کتاب درباره ده تن از شخصیتهای قیام عاشوراست که از آن جمله میتوان به این شخصیتها اشاره کـرد:
«امام حسین (ع)»« ،حضرت زینب»« ،علیاکبر»« ،حضرت عباس» و «امام سجاد(ع)» .اعتماد نکردن به آدمهـای دنیادوسـت،
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.
.146اسماعیلی ،رضا .سمتروشندنیا.تهران :هنر رسانه اردیبهشت168 .1395 .ص .رقعی .شابک9786007973110 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،نوجوانان 
چکیده :کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که شامل چهار بخش است .نام هر یک از این بخشها «مکث» است و هـر مکـث
شعری دارد .نام شعر مکث اول« ،زمین با دوستت دارم زبان باز کرد» است و نام شعر مکـث دوم « ،کـودکی بادبـادکهـا» و....
شاعر دل نگران کودکانی است که غریبانه ،فراموشی خیابان را مشق مینویسند« :پشت این آسـمان گمشـده ،بادبـادکی دنبـال
دستهای کودک پیری میگردد که مشق هر شبش ،بابا نان ندارد است! او شاعر سرزمینهای «درد مشـترک» اسـت و نگـران
«کودکان طالق» در چهارراههای مضطرب قرن« :دست نوازش هیک خانهای باالی سرش نیست و». ...
قلمدانهایفیروزه.تهران :بهنشر32 .1395 .ص .رقعی .شابک9789640220696 :

.147مهرابی ،عالیه.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،امامان 
چکیده:این کتاب شامل  25شعر مذهبی درباره زندگی امام رضا (ع) است .شعرها در قالب غزل سـروده شـده اسـت و اغلـب
بین  5تا  14بیت دارد .موضوع اصلی اشعار بیان عواطف و احساسات و ذکر زیبایی و کمال معشوق اسـت .برخـی از اشـعار بـه
پیشگاه حضرت معصومه (س) تقدیم شده است .در شعر «بذر اشک» آمده است « :مشتاق دشت گندمم ،آری کبوترم ــ باالتر
از خیال تو اما نمیپرم ،صیادها ز صید دلم دست میکشند ،از من که بچه آهوی صیاد دیگرم» ...
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.148رحماندوست ،مصطفی .کاشحرفیبزنی.تهران :کـانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان36 .1396 .ص .رقعـی.
شابک9786000105631 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات کودک و نوجوان 
چکیده:این کتاب مجموعهای از سیزده شعر است« .غول دلخوری»« ،دغدغه»« ،دلـم همـراه توسـت» « ،گـرگ و مـیش» و
«کاش حرفی بزنی» ،نام برخی از این اشعار است .شعر « دلم همراه توست» درباره فردی است که برای صـید مـاهی بـه دریـا
رفته است و دل شاعر همراه اوست تا بازگردد .در شعر «کاش حرفی بزنی» ،شاعر معتقد است که کدورت بین دو نفر فقـط بـا
گفتوگو رفع میشود و شعر «گرگ و میش» بازگشت دوستی را روایت میکند که گرچه شاعر از دیدنش خوشحال میشـود؛
اما خاطرات تلخی را نیز برای او زنده میکند.
.149عرب امیری ،نسیم .کجاییکهیادتبخیر.تهران :کتاب نیستان212 .1395 .ص .رقعی .شابک9789643378691 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،طنز 
چکیده:کتاب حاضر دربردارنده اشعار طنزی است که از دنیای امروز انتقاد میکند .در شعر تعارفات جدید در دنیای مدرن ،از
تعارفات بیجایی که برای ورود یا خروج از مکانی میشود ،انتقاد میکند .همچنین کودکان امـروز و دیـروز را بـا هـم مقایسـه
کرده و تأثیر مخرب رسانهها را گوشزد میکند و. ...
.150نظاری ،سید حبیب .کمیانسانموبسیارگنجشک:مجموعهدوبیتینوجوان.تهران :کانون پرورش فکری کودکـان
و نوجوانان28 .1396 .ص .رقعی .شابک9786000104481 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،نوجوانان 
چکیده:این کتاب حاوی دوبیتیهایی است که برای نوجوانان دوازده سال به باال سروده شده است .این شـعرها دربـاره بـاران،
برف ،سفر و گنجشکهاست .گنجشکهایی که بدون دام ،در سکوت ،در باران و در برف مـیمیرنـد .گنجشـکهـایی کـه کنـار
حوض مینشینند و به فواره پریدن یاد می دهند! شاعر خود را به گنجشک تنهایی تشبیه کـرده ،گنجشـکی کـه قفـس او را از
آسمان دور کرده است و ....شایان ذکر است که تصاویر کتاب در ارتباط مستقیم با مفهوم شعرهاست.
گیسوانههاوسحر.تهران :هنر رسانه اردیبهشت106 .1395 .ص .رقعی .شابک9786007973097 :

.151امامی ،صابر.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،نوجوانان 
چکیده:این کتاب مجموعه ای از اشعار است که در قالب غزل ،دوبیتی و شعر نو سروده شده است« .در جادههای بـیکسـی»،
«بیقراری»« ،سرگردان»« ،برف پاییزی»« ،فنجان قهوه» و «تمنای پرواز» ،نام برخی از این اشعار است .مضمون اغلب شـعرها
عاشقانه و لطیف است .در شعر «تمنای پرواز» آمده است« :شیهه سرکش اسب و هزاران گنجشک ،در هیاهوی به هم ریخته از
شور و سرور ،صبح را میبوسند و» ...

52

وحرفهایوکاردانششماره17

کتابنامهدورهآموزشفنی

فهرست توصیفی کتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درسی دوره آموزش فنی و حرفهای و کاردانش

.152پارسا ،مریم .ماهیسیاه.کاشان :مرسل84 .1395 .ص .خشتی کوچک .شابک9789649724713 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:این کتاب مجموعه ای از اشعار کوتاه است که در ابعاد پـانزده در پـانزده بـه چـاپ رسـیده و بـه دو زبـان فارسـی ـــ
انگلیسی ارائه شده است .شاعر پاییز را به انسانی تشبیه میکند که حرفهای زیادی برای گفتن دارد و گذشته خـود را آنقـدر
کم میداند که در لیوانی جا میشود .در بخشی از کتاب میخوانیم « :اگـر بـاز هـم ورق کـم بیـاورم ،زیـر شـعرهایم نـام تـو را
میآورم ».و «دلم شعر میخواهد و دستهایم خالیست از تمام آرایههای دنیا».
هایطنزوپند:حکایتهیایبهلیول.تهـران :آرایـان390 .1396 .ص .وزیـری.


مجموعهحکایت
.153قاسمزاده ،فریبـا.
شابک9786007133873 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :طنز ،حکایت ،ادبیات کهن ،پند و اندرز 
چکیده:در برخی از مقاطع زمانی نمیتوان بعضی از سـخنان را بـه آسـانی بـه زبـان آورد ،بـه همـین دلیـل از زبـان طنـز و
لفافهگویی استفاده میشود .این زبان ،زبانی است که در حکایتهای بهلول نیز دیده میشود که گزیدهای از آن در کتاب حاضر
ارائه شده است .در این حکایات از فضای جامعه به تندی نقد میشـود .هـدف ایـن مجموعـه تقویـت قـدرت بیـان کودکـان و
نوجوانان و نیز استفاده بهینه از قوه عقل و تدبیر است.
.154رهنمـا ،سـارا .مجموعیهشیعرنوجیوان:شیعرهایوصیلهدار.قـم :عمـو علـوی36 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9786007069561
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:این کتاب شامل شانزده قطعه شعر در قالب چهارپاره است« .کبوترانه»« ،ماه قبیلـه»« ،تولـد»« ،خنـدههـای آبـی» و
«بهانه» ،نام برخی از این اشعار است .طبیعت ،روابط اجتماعی ،توکل به خدا ،مهربـانی کـردن ،دیـدن حقیقـت و تفکـر در آن،
ترسیم آرزوها و ایمان داشتن برای رسیدن به آن ،حفظ محیط زیست و رشادتهای حضرت «عباس (ع)» در قیـام عاشـورا ،از
مضامین این اشعار هستند.
.155تجلیان ،مهشید .مجموعهشعر:رؤیایمهشید.کاشان :مرسل72 .1396 .ص .رقعی .شابک9789649724928 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان 
چکیده :این کتاب پنجمین مجموعه شعرِ شاعر بوده و حاوی بیست و نُه قطعه شعر است که در قالب قصیده سروده شدهانـد.
«تجاهل»« ،فریفته»« ،اهریمن»« ،اشتباه»« ،سکوت» و «رویای مهشید» نام برخی از این اشعار است .شاعر در شعر «اشتباه»،
خود را برای انتخاب اشتباهی که کرده است ،مالمت میکند و در شعر «سکوت» ،غمش را با سکوتش پنهان میکنـد .در شـعر
«رویای مهشید» آمده است « :برو تا مگر آسمانهای دور ،پِر خستهات را نوازش کنند ـــ نه این آسمان کوتاه و تنـگ ،کـه بـا
سنگِ نیرنگ سازش کنند».
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.156جاویدخواه ،طاها .مدیریتعشق.کاشان :مرسل120 .1395 .ص .رقعی .شابک9789649724744 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان 
چکیده :این مجموعه شعر ،حاوی پنجاه و پنج قطعه شعر بوده که در قالب قصیده سـروده شـده اسـت« .همسـفر»« ،دریـا»،
«فرود اضطراری»« ،قفس»« ،گل» و «مدیریت عشق» نام بعضـی از ایـن اشـعار اسـت .شـاعر در شـعر «فـرود اضـطراری» ،از
شکست تلخ و صدها دردش سخن میگوید و در شعر «دریا» ،صلح را نگه داشتن حرمتها میداند .در شعر «مـدیریت عشـق»
آمده است« :فرشِ دل زیر قدمهای کسی پهن مکن ،که بلد نیست نشستن سر این قالی را».
.157فکریان ،نیلوفر .من؟.کاشان :مرسل36 .1396 .ص .خشتی کوچک .شابک9789649724829 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان 
چکیده «:سکوت ترجیح دورانی است که دل خسته است ،توان هست؛ ولی اصراری به لب گشودن نیست .من در این دوران از
دریچه دل سخن گفتم و حاصل ،همین شی پانزده در پانزده روبهروست ».این کتاب مجموعه اشعاری است کـه دربـاره عشـق
سروده شده است .در هر صفحه تصاویری مرتبط با آن شعر ارائه شده و در صـورت لـزوم توضـیح و معنـای کلمـات در پـایین
صفحه آورده شده است .در صفحه پایانی کتاب میخوانیم « :زالل آب چه دردناک مینماید رو ،به دورهای کـه هـیک درکـی از
تبلور نیست».
.158امامی ،صابر .نینوا.تهران :هنر رسانه اردیبهشت104 .1395 .ص .رقعی .شابک9786007973073 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نوجوانان ،شعر مذهبی 
چکیده:کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که درباره واقعه کربال و روز عاشورا ،حضرت علی (ع) ،امام رضـا (ع) ،مـاه محـرم،
غزه ،کابل و ...سروده شده است و مضمون همه آنها مذهبی ــ ملی است« .نینوای دهم»« ،قصیده ظهر روز دهم»« ،محاصـره
غزه»« ،کابل» و «برای صلح» ،نام برخی از این اشعار است .شاعر در شعر «نینوای دهم» ،انـدوه و اسـتقامت حضـرت زینـب را
روایت میکند و در شعر «محاصره غزه» ،از آنچه بر این دیار گذشته است ،سخن میگوید و. ...
.159سـهرابینـژاد ،محمدرضـا .ییاقوتشکسیته.تهـران :دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی92 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9789644764615
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،شعر مذهبی ،قیام عاشورا 
چکیده:کتاب حاضر در دو بخش شعر «آیینی» و شعر «عاشورایی» تهیه شده است .شعر آیینی قدمتی به عمر زبـان فارسـی
دارد و موضوعات توحیدی ،نیایشی ،عرفانی ،اخالقی ،ارزشی و ...که با تعالیم اسالمی و باورهای دینی ارتباط تنگـاتنگی دارنـد،
در قلمرو شعر آیینی قرار می گیرند .شعر عاشورایی شعری است که موضوعش قیام امام حسین (ع) و وقایع مرتبط با آن اسـت.
شایان ذکر است که تمامی اشعار در قالب دوبیتی و رباعی سروده شده اسـت« .سـاده»« ،هبـوط»« ،سـوک»« ،شـقالقمـر» و
«گریههای بیصدا» ،نام برخی از شعرهایی است که دربخش «آیینیها» آورده شده است و در بخش «عاشوراییها» ،اشعاری با
نامهای «غریب»« ،فرزند آب»« ،آتش در حرم» و «گریه ماه» به چشم میخورد.
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علومتربیتی 
شناسیسیاستگذاریدربرنامهدرسیبراسیارمیدل.SWOTتهـران :آوای نـور.1396 .


آسیب
.160نیسینیا ،علی.
248ص .وزیری .شابک9786003093102 :
مخاطب :مدیر /کارشناسان 
کلماتکلیدی :برنامه ریزی درسی ،نمونهپژوهی ،ارزشیابی آموزشی ،آموزش عالی 
چکیده :نویسنده در این دانشنامه اطالعاتی دربارۀ طرز کار بدن انسان ارائه کرده است .این کتاب حاوی تصاویر رنگارنگ است
و مطالب آن میتواند به عنوان موضوع درسی یا سرگرمی مورد استفادۀ دانشآموزان قرار گیرد.در کنار هر تصویر اطالعـاتی بـه
خواننده داده میشود و با پیکان به تصویر مرتبط اشاره میکند .استخوانها و مفصلها ،کار ماهیچـههـا ،واقعیـتهـایی دربـارۀ
چشم ،حواس بویایی و چشایی و هورمونها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است.
.161احمدی ،مهناز /عابدی ،مریم /بدر ،فرشته .آموزشبلیوغدختیران.همـدان :فراگیـر هگمتانـه80 .1396 .ص .رقعـی.
شابک9786002191861 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :جنبههای روانشناسی ،بلوغ ،بهداشت ،آموزش و پرورش 
چکیده:نوجوانی و دوران بلوغ در دختران از مهمترین دوران زندگی محسوب میشود و زیربنـای زنـدگی سـالم در بزرگسـالی
است .کتاب حاضر حاوی مباحث بهداشتی ،شرعی ،روانی و اجتماعی بلوغ دختران است .در این کتاب به مسـائلی چـون نقـش
والدین در دوران بلوغ ،راهکارهای رفتار صحیح با فرزندان در این سن ،تأکید بر محبت و پرهیز از خشـونت و توصـیههـایی در
جهت رشد متعادل عقالنی -عاطفی دختران اشاره شده است .در انتهای کتاب ،پرسش و پاسخ در زمینۀ بلوغ و عالئم جسمانی
و روانی آن گنجانده شده است.
.162ابوالفضلی ،الهام /آقاجانی ،سیفاله .آنچهمعلمانبایددربارهروشتیدری

بداننید.تهـران :طلـوع دانـش.1396 .

128ص .وزیری .شابک9786006637419 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،روش تدریس ،روششناسی پژوهش 
چکیده :محور اصلی این کتاب آموزش روش تدریس بر مبنای رویکرد ساختار گرایی یا مفهومسازی از طریق درگیری ذهنـی
و شیوه های آن به معلمان است .کتاب در هفت فصل انواع روشهای تدریس ،تدریس تأثیرگـذار  ،ارزیـابی یـادگیری و شـکاف
تحقیق و عمل را مطرح میکند .مؤلفان ضمن تشریح انواع روشهای یادگیری دانش آمـوز محـور بـه مقایسـۀ انـواع روشهـا،
مزایای هریک و دالیل مقاومت معلمان در بهرهگیری از روشهای جدید میپردازند و همچنین راهکارهایی را ارائه میکنند.
.163رایان ،ام.جـی .اعجازقدردانیوحقشناسی:چهسانهرروزدرزنیدگیشیادیببخشییدوازآنسرمسیت
شوید؟  .امیر دیوانی .قزوین :پرک188 .1395 .ص .رقعی .شابک9786005414622 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :شادی ،آموزش اخالق ،فضائل اخالقی 
چکیده:حق شناس بودن یکی از فضایل اخالقی است که در نهایت خوشی و شادمانی را برای دارندۀ آن بـه ارمغـان مـیآورد.
کتاب حاضر با تأکید بر این مفهوم ،در فصل دوم با عنوان «هدیههای حقشناسی» نمونههایی از قدرشناسـی و نتـایج آن را بـه
مخاطب نشان میدهد .سپس به دیدگاههای قدرشناسانه و چشماندازهای پرورش این دیدگاه میپردازد .در فصـل بعـد ،یعنـی
تمرینهای قدرشناسی ،رهنمودهایی کاربردی برای پرورش این حس ارائه میدهد.
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.164شبافروزان ،صغری /عزتپناه اباتری ،سکینه .بهداشتزیستمحیطییدرمیدارر.تهـران :وانیـا162 .1395 .ص.
وزیری .شابک9786008496120 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :بهداشت ،محیط زیست ،مدارس 
چکیده:یکی از چالش های امروز حوزه محیط زیست مواجهه با تهدیدات زیست محیطی است .کتاب حاضر در واقع پژوهشـی
دانشگاهی است که موضوع آن «بهداشت زیست محیطی در مدارس» است .نویسندگان در بخش اول مبانی نظری و دیدگاههـا
را شرح میدهند و نظریههای سقراط ،افالطون ،جانالک و دکارت را در این باره میآورند .در فصل دوم طرح و برنامۀ آمـوزش
بهداشت مدارس و سازمانهای بین المللی بهداشت بررسی میشود .مراحل ایجاد مدرسۀ پایدار ،آموزشهـای زیسـت محیطـی
دانشآموزان و مراقیتهای بهداشتی دانشآموزان در مدرسه از دیگر موضوعات کتاب هستند.
هایسنجاقشده.تهران :اندیشه افرینش152 .1396 .ص .رقعی .شیابک:


پروازپروانه
.165صبری ،فاطمه /خسروی ،نگار.
9786009565191
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :خالقیت ،تدریس اثربخش ،اندیشه و تفکر ،مدارس 
چکیده :امروزه وجود تفکر خالق در بین اعضای جامعه یکی از عوامل پیشرفت هر کشور است .پرورش خالقیت به سیسـتمی
خالق نیاز دارد .کتاب حاضر در هشت فصل میکوشد به معلمان کمک کند شاگردان خالقی تربیت کنند .ابتدا نظام آمـوزش و
پرورش ایران ،موانع مسیر نوآوری های آموزشی و پرورش خالقیت در مدارس ایران بررسی و راهکارهـای گریـز از آنهـا اعـالم
شده اند .سپس مفهوم خالقیت بیان شده تا دیدی مشترک ایجاد شود .در فصل سوم نویسنده دربـارۀ پـرورش یـا ذاتـی بـودن
خالقیت ،و چرایی اهمیت آن و در نهایت چگونگی آموزش آن سخن گفته است .در فصلهای بعد ،چگونگی تقویت انگیزههـای
درونی و استفاده از انگیزانندههای بیرونی ،روشها و تکنیکهـای آمـوزش خـالق و مثـالهـای مربـوط ،و ارزیـابی خالقیـت و
راهکارهای ارزیابی مثبت 24 ،راهبرد آموزش خالق و نمونۀ عملی از آموزش خالقیت در کالس درس توضیح داده شده است.
تقویتمهارتهایاجراییدرنوجوانانبرایموفقیتتحصیلیواجتماعی .علـیاکبـر ابراهیمـی.

.166هنسن ،شارون.
اصفهان :نوشته152 .1395 .ص .رقعی .شابک9786003860483 :
مخاطب :والدین /مشاور /هنرآموز 
کلماتکلیدی :موفقیت تحصیلی ،مهارت ،نوجوانان ،مدیریت و سازماندهی 
چکیده:نویسنده در این کتاب ،هشت مهارت مختلف را که هر نوجوانی باید بتواند آنهـا را در مدرسـه ،خانـه و فعالیـتهـای
دیگر به کار گیردرا ارائه میکند .در این کتاب ایدههایی برای رفع ضعفها و تقویت قوتها ارائه شده است که به نوجوان کمک
میکنند که تصمیم بگیرد چه مهارتهایی را بهبود بخشد .در هر فصل ،جدولهایی برای انجام دادن تمرینهای مختلف در نظر
گرفته شده است .چگونه با همدیگر کار کنـیم ،اجـرای چـکلیسـت مهـارتهـا ،سـازماندهی ،برنامـهریـزی ،مـدیریت زمـان و
انعطافپذیری از عنا وین موضوعات مورد بررسی در این کتاب است .در آخر هر فصل یک راهنما وجـود دارد کـه باعـث بهبـود
مهارتهای نوجوان میشود.
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.167مکای ،استن /لبل ،الری /پندن ،شـری .تلفیقدیدگاههایبومیدربرنامههایدرسی:منبعیبرایتیدوینگیران
برنامهدرسی،معلمانومدیران .حسن نجفی ،عادل ظفرینژاد ،فرهاد مومنی .تهران :مؤسسه کورش چاپ120 .1396 .ص.
رقعی .شابک9786005022926 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،راهنمای آموزشی ،برنامه ریزی درسی 
چکیده:کتاب پیش رو تلفیقی از دیدگاههای بومی در برنامهریزی درسی را برای تدوینگران برنامۀ درسی و معلمان و مـدیران
فراهم کرده است .اهداف کتاب ،چشم انداز ،تاریخچه ،هندسۀ اعتقادی ،فرهنگی ،اخالقی ،اجتماعی ،آموزشی و زیستی مردمـان
بومی مانتویوبای کانادا در بخش اول کتاب مطرح شده اند .سپس نتایج بـومی سـازی برنامـۀ درسـی در حـوزههـای تخصصـی
یادگیری(در طول سه مرحلۀ رشدی) تشریح شدهاند .توصیف فهرستی از واژگان تخصصـی و پـروژههـای نشـاندهنـدۀ تلفیـق
دیدگاههای سنتی در برنامۀ درسی نیز در بخشهای دیگر آمدهاست.
.168زاهد بابالن ،عادل /نجفی ،حبیبـه .توانمندسازیمنابعانسانی.تهـران :آوای نـور200 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
9786003092952
مخاطب :مدیر 
کلماتکلیدی :مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت و سازماندهی 
چکیده:نویسنده در کتاب حاضر در پنج فصل به سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی در مدیریت ،رویکردها ،مدلها و مؤلفههای
آن ،توانمندسازی در راستای سیاستگذاری و ابزارهای اندازه گیری آن اشاره کرده است .توانمندسازی فراینـدی اسـت کـه بـا
استفاده از آن ،توانایی و اختیار کارکنان و مدیران در همکاری ،مشارکت و تصمیمگیری برای دستیابی به مدیریت مشـارکتی و
فراهم ساختن زمینۀ واگذاری مسئولیتها به گروهها و افراد ،افـزایش مـییابـد .نویسـنده در کتـاب از نمودارهـا ،جـدولهـا و
مدلهای جهانی بهره برده و پرسشنامههای مورد استفادۀ خود را نیز در کتاب گنجانده است.
.169نامآوری ،نیما /بناپور ،بهنام .تیزهوشان:آموزشاستعدادتحلیلی.9*9تهران :مهر و ماه نو270 .1396 .ص .خشتی.
شابک9786003172401 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آزمونها ،استعدادیابی ،تیزهوشان 
چکیده:امروزه در آزمونهای استخدامی و تحصیلی سؤاالت استعدادتحلیلی ارائه میشود .کتاب حاضر در دو قسـمت تـدوین
شده است؛ در قسمت اول انواع الگوهای مورد نیاز برای حل سؤاالت اسـتعداد تحلیلـی گنجانـده شـده اسـت .در قسـمت دوم
نویسنده انواع تیپها و زیرتیپها را آموزش می دهد .در انتهای هر الگو و تیپ ،تعدادی پرسش و پاسـخ در قالـب "تیـر آخـر"
ارائه شده است.
.170جاشی ،مانموهان .چگونهبامدیرخودرفتارکنید؟ .سپهر انصاری ،عصمت گلزار .تهران :پرنیان اندیش68 .1396 .ص.
رقعی .شابک9786008239055 :
مخاطب :مربی /هنرآموز 
کلماتکلیدی :پژوهش در مدیریت ،مدیران ،رفتارگرایی ،مهارت های رفتاری 
چکیده :نویسنده در کتاب حاضر در چهار فصل مباحثی چون نظریۀ نیروی انسانی در مدیریت ،راهنمـاییهـای علمـی بـرای
رفتار با مدیران ،عملکردهای اصلی مدیریت و مهارتهای رفتار با مـدیران گونـاگون را مطـرح مـیکنـد .در بخـش اول ،هـدف
مدیریت ،مهارت انسانی ،گامهایی به سوی قاطع بودن و فهم رفتار را توضیح میدهد و در بخش دوم مسئولیتهـای مـدیریتی،
نقش ارتباط ،مکاتبه و مذاکره و موانع ارتباط را بررسی میکند .در بخش سوم و چهارم نیز دربارۀ ده ویژگـی کلیـدی مـدیران،
اثربخشی مدیریتی ،مدیران سخت و رفتار با آنان سخن میگوید.
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.171علیدادیانی ،شـوکت .چگونهعملکردمعلمیانرابهبیودبخشییم؟(ارربخشییرهبیریخیدمتگزاروسیرمایه
روانشناختیمدیران).گرگان :نامآوران ماندگار98 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008848028 :

مخاطب :مدیر /هنرآموز 
کلماتکلیدی :مدیران ،مدیریت و سازماندهی ،ارزشیابی آموزشی ،مدارس ،رهبری 
چکیده :کتاب حاضر با طرح بحث مدیریت خدمتگزار ،به آموزش مدیران برای تربیت معلمان کارآمد و دلسوز پرداخته اسـت.
با مطالعه این کتاب درمییابیم که رهبری ،عامل اصـلی موفقیـت سـازمانهـا و جوامـع اسـت .درمـورد رهبـری ،رویکردهـای
گوناگونی وجود دارد که یکی از آن ها رهبری خدمتگزار است و هدف آن بهبود بخشیدن به امر رهبری در سازمانها و جوامـع
است .از مباحث موجود در کتاب میتوان بـه تعریـف و مفـاهیم رهبـری خـدمتگزار ،سـرمایۀ روانشـناختی ،عملکـرد شـغلی،
روشهای مختلف ارزیابی عملکرد ،معیارها و مدلهای ارزیابی و پیشینۀ تحقیق در داخل و خارج از کشور اشاره کرد.
.172جی.آدلر ،مارتیمر /لینکلنوندورن ،چارلز .چگونهکتاببخوانیم .محمد صراف تهرانی .تهران :بهنشـر426 .1395 .ص.
وزیری .شابک9789640223390 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :خواندن ،مطالعه ،مهارتهای مطالعه 
چکیده:خوانندگان اهل مطالعه و آنانی که هدفشان کسب دانش است ،کتاب «چگونه کتـاب بخـوانیم» را مـیشناسـند .ایـن
کتاب  75سال پیش چاپ شد ،اما همچنان با اقبال روبهروسـت و در واقـع یکـی از «کالسـیکهـای زنـدۀ جهـان» محسـوب
میشود .در این کتاب ،تکنیکهای کامالً مفیدی برای ردهبندی موضوعی کتابها ،خوانش هوشمندانۀ مـتن و ارتبـاط سـازندۀ
خواننده با نویسنده ارائه شده اند و میان چها سطح «خوانش ابتدایی ،اجمالی ،تحلیلی و منطقی» و « ادراک ،تفکر و یادگیری»
تمایز ایجاد شدهاست.
.173نصرالهی ،محمدرضا .چگونهمراقبفرزندانماندراینترنتباشیم.تهران :بـهنشـر88 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
9789640223352
مخاطب :والدین /مشاور /هنرآموز 
کلماتکلیدی :آسیبهای اجتماعی ،اینترنت ،بازی و سرگرمی کودکان ،والدین ،کنترل 
چکیده:این کتاب شامل چهار فصل است .در فصل اول مطالبی دربارۀ ضرورت مراقبت از کودکـان در اینترنـت مطـرح شـده
است .در فصل دوم ،آسیب ها و تهدیدات سایبری علیه کودکـان در حـوزه هـای مختلـف روحـی ،روانـی ،جسـمی ،اجتمـاعی،
اخالقی ،دینی و خانوادگی مورد بحث قرار گرفته است و در فصل سـوم ،ضـمن معرفـی چنـد نـرمافـزار عملـی ،نحـوۀ نظـارت
نرم افزاری و کنترل هوشمند بر گشت و گذارهای اینترنتی فرزندان به والـدین آمـوزش داده شـده اسـت .در نهایـت ،در فصـل
چهارم راهکارهای الزم برای نظارت بر فرزندان و کنترل آنها در اینترنت مطرح شده است.
.174سجادی ،سیدابوالفضل .درآمدیبرعللگرایشجوانانبهمصرفمشیروباتالکلیی.قـم :سـفیر صـادق.1396 .
258ص .وزیری .شابک9786008340164 :
مخاطب :مشاور /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :جنبههای مذهبی ،قوانین ،احکام اسالمی ،زندگی اسالمی ،طب اسالمی 
چکیده:این کتاب آسیب های اجتماعی جوانان  ،ازجمله مصرف مشروبات الکلی را که به تهدیدی جهانی تبـدیل شـده مـورد
بررسی قرار داده است .در ابتدا ،درآمدی بر واژه شناسی ،سابقۀ تقنینی و تحریمی مشروبات الکلی آمده و در ادامه علل گـرایش
جوانان به مصرف مشروبات الکلی و نیز تأثیر الکل بر بدن از لحاظ پزشکی  ،از لحاظ حقوقی و انواع مسائل مرتبط با مشـروبات
الکلی مطرح شده است.
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.175اسالمیه ،فاطمه /مصباحیان ،اعظم .رفتارشهروندیسیازمانی.تهـران :آوای نـور152 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
9786003092884
مخاطب :مربی /والدین /مدیر /دانشجومعلمان /هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :اخالق حرفهای ،مهارتهای رفتاری ،یادگیری سازمانی ،حقوق فردی و اجتماعی 
چکیده :در کتاب حاضر مفاهیمی مانند شهروند و حقوق شهروندی ،شهروند خوب و رفتار شهروندی سازمانی ،مدلهای رفتار
شهروندی سازمانی و انواع رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در هفت فصل بررسی شده اسـت .در فصـل هفـتم ابـزار سـنجش
رفتار شهروندی مانند پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی ،وظیفهشناسی ،نوع دوستی ،امتیازدهی و تفسیر نتایج گنجانده شده
است .در انتهای کتاب پرسشنامۀ مربوط به رفتارهای ضدشهروندی سازمانی نیز آمده است.
روایتپژوهی(:راهنمایعمل،ویژهاستادان،معلمانودانشجومعلمیاندرپیژوهشرواییی).

.176خروشی ،پـوران.
اصفهان :نوشته128 .1396 .ص .وزیری .شابک9786003861244 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :درسپژوهی ،روششناسی پژوهش ،تحقیق ،آموزش و پرورش 
چکیده:نویسنده در این کتاب عالوه بر ارائۀ مفاهیمی ازجمله روایت ،روایتنگاری و روایتپژوهی به آموزش پژوهشروایی نیز
اشاره کرده است" .روایتپژوهی" آموختن از تجربیات ثبت شدۀ دانشجو  -معلـم در دورۀ کـار ورزی  -معلـم و یـا معلمـان در
کالس درس است .این کتاب در پنج فصل تألیف شده است .در فصل اول مباحثی ازجمله روایتنویسی و اهداف آن و پیشـینۀ
کارورزی بررسی می گردد .در فصل دوم ابزارهای گردآوری اطالعات و فرایند تحلیل دادهها بررسی شده است .فصل سوم انـواع
کدگذاری ،مراحل کدگذاری ،ویژگی های مفاهیم و مضامین و یک الگوی کدگذاری آمده است .در فصل چهارم فراینـد تحلیـل
ساختاری و تحلیل سهب عدی ارائه شـده اسـت و در فصـل پـنجم همکـاری بـا مشـارکتکننـدگان ،اسـتفاده از نقـل قـولهـا،
محدودیتها و مخاطرات پژوهشروایی مطرح شده و راهبردهای ارزشیابی یادگیری درس روایتپژوهی پیشنهاد شده است.
.177گالتنی،جاناف .روشتحقیقکاربردیعملیبارویکردکارگاهی .ابوالفضل بختیاری ،مـریم اکبـرزاده ،رقیـه ولـدان.
تهران :آوای نور182 .1396 .ص .وزیری .شابک9786003092464 :
مخاطب :مشاور /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :پژوهشهای علمی ،تحقیق علمی ،روششناسی پژوهش 
چکیده:کتاب حاضر در پنج بخش شیوههای علمی و عملی (کارگاهی)پژوهش را به مخاطب میآموزد .بخـش اول بـه تـدوین
طرح تحقیق ،یافتن موضوع ،زمینۀ جستو جو و مطالعۀ مقاالت و منابع  ،اخالق پژوهش ،استفاده از شیوهنگاری علمـی و آمـار
توصیفی پرداختهاست .طرحهای پژوهشی غیرآماری ،همبستگی ،پیمایشی و دیگر طـرحهـای غیرآزمایشـی ،و نیـز طـرحهـای
دوگروهی و تک آزمودنی محتوای بخشهای دوم وسوم هستند .در بخش چهارم طراحی ،گزارش پژوهش و شیوۀ نگـارش و در
بخش پنجم نیز پیوستها ،دستورالعمل نگارش مقاالت و دستورالعمل اس.پی.اس.اس آمدهاند.
.178علوی ،سیدحمیدرضا .روشهاوفنونتدری

باتأکیدبرروشتدری

سخنرانیوپرسشوپاسخ.تهـران :آوای

نور224 .1396 .ص .وزیری .شابک9786003092990 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :سخنرانی ،روش تدریس ،پرسشها و پاسخها ،راه و روش 
چکیده:کتاب حاضر در هشت فصل به تحلیل جزئیات و روشها و فنون تدریس ،به ویژه روش سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ
اختصاص دارد .روش تدریس سخنرانی به همراه فنون اجرای بهتر آن از فصل اول تا ششم تشریح شده و در فصل هفـتم روش
پرسش و پاسخ تشریح گردیده است .در آخرین فصل کتاب ،دیگر روشهای تدریس به طور فشرده بررسی شدهاند.
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روشهایسادهمدیریتاسترر .مهدی نادریفـر ،زهـرا حسـنی .تهـران :تیمـورزاده154 .1396 .ص.

.179پرومود ،باترا.
رقعی .شابک9786002384362 :
مخاطب :والدین/هنرآموز /مشاور 
کلماتکلیدی :انعطافپذیری روانی ،مدیریت ،پیشگیری ،رفتار اجتماعی ،مهارت های رفتاری 
چکیده:وجود استرس در زندگی اجتنابناپذیر است .استرس در شکل مفید خود میتوانـد انگیـزهای بـرای حرکـت و رقابـت
سالم باشد اما از آنجا که ممکن است به بروز مشکالتی بینجامد ،باید قدرت مدیریت آن در همه نهادینه شود .نویسنده در ایـن
کتاب با ارائه مطالب علمی و تصاویر طنزآمیز و گویا ،نکاتی را دربارۀ کنترل رفتار و مدیریت استرس بیان میکند .کتاب در 33
بخش تدوین شده و حاوی مباحث مختلف با عناوینی چون "خشم خود را با خالقیت و ابتکار کنترل کنید"" ،فقط افکار خوب
داشته باشید"" ،خودتان را فقط با خودتان مقایسه کنید" و "هر وقت استرس دارید فریاد بزنید" ،است.
.180ریرز ،رابرتای /دمپسی ،جان وی .روندهاومسائلتکنولوژیآموزشی .حسین زنگنه ،مرضیه سعیدپور ،سونیا موسی
رمضانی .تهران :آوای نور544 .1396 .ص .وزیری .شابک9786003092846 :
مخاطب :مدیر /دانشجومعلمان /هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :برنامهریزی ،تکنولوژی آموزشی ،نظامهای آموزشی 
چکیده :رشته طراحی و تکنولوژی آموزشی به شناخت بیشتر نیاز دارد تا افراد حرفهای در این رشته بتوانند وضعیت فعلی آن
را به خوبی درک کنند .کتاب حاضر جلد دوم از مجموعهای دوجلدی است .در این جلد به توصـیف امـور و حـوزههـای کـاری
متخصصان حوزۀ مربوط ،چگونگی کسب موقعیت طراحی و تکنولوژی آموزشی و موفقیتهای حاصـله،گرایشهـای جهـانی در
زمینۀ طراحی طراحان آموزشی ،و پیشنهادهایی به جویندگان کار و معرفی سازمانهـا و نشـریات مـرتبط بـا ایـن رشـته و در
نهایت نیز بررسی مسائل کنونی این رشته پرداختهمیشود.
ایتسلط:فوتوفنمطالعهویژهدانشآموزانکلیهمقاطع

.181محمدزاده بفراجرد ،مرتضـی .سریکتابهایمشاوره
تحصیلی.تهران :تسلط64 .1396 .ص .وزیری .شابک9786008305750 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش و یادگیری ،موفقیت تحصیلی ،برنامه ریزی درسی 
چکیده:به عقیده نویسندۀ این کتاب ،کنترل استرس و اضطراب در شرایط خاصی که دانشآموز نیازمند آرامش برای رسیدن
به بهترین نتیجه است ،می تواند رمز موفقیت باشد .در این کتاب ،خوانندگان عالوه بر شناختن روشهای تستزنی و شیوههای
نوین مطالعه ،با موارد دیگری که در فراگیری مفاهیم درسی مؤثرند ،آشنا می شوند .نقش والدین درکنترل اسـترس واضـطراب
دانش آموزان ودستیابی آنان به موفقیت نیز در این کتاب مهم شمرده شده است.
.182فری ،بروسبی .سنجشکالسینوین .اسماعیل سعدیپور ،رها عابدی ،فاطمه رسولی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسـه
برهان416 .1396 .ص .وزیری .شابک9789640811795 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :آزمونها ،سنجش آموزش و پرورش ،ایاالت متحده 
چکیده:کتاب پیش رو در باره ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در کالس درس است .نویسنده بر راهبردهای سنجش کالسـی و
نیز به ارائۀ مثالهای متواتر از سؤالهای چندگزینه ای و سنجش مبتنی بـر عملکـرد تمرکـز دارد .پـنج روش مـدرن سـنجش
کالسی (تکوینی ،مدادکاغذی ،مبتنی بر عملکرد ،اصیل و آزمون جامع) محتوای اصلی کتـاب را تشـکیلمـیدهنـد .هـر فصـل
مباحثی مثل داستانهایی از کالس ،یک سؤال خوب ،انتخابهای معلمان در دنیای واقعی و تکنولوژی را دربر میگیرد.
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هاییاددهنده:بالهایپرواز.تبریز :هنـر اول308 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:


شناختویژگی
.183سیفیزاده ،اقبال.
9786007460597
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :معلمان ،تدریس اثربخش ،دانشآموزان 
چکیده:شناخت وظایف و ویژگیهای یاددهنده به معلم کمک میکند بهتر به تدریس بپردازد .این کتـاب در سـه فصـل ایـن
ویژگی ها را در دو دستۀ کلی (عمومی و اختصاصی) بررسی میکند .در فصل اول ،مبـاحثی مثـل شـناخت خـود ،نظریـههـای
یادگیری ،ارتباط و تأثیر آن در یادگیری ،اهمیت زمان و شناخت ابعاد و سبکهای یادگیرنده مطرح میشوند .در فصل دوم نیز
اصول کلی آموزش و روشهای تدریس مورد نظر بودهانـد .طبقـهبنـدی اهـداف آموزشـی ،آزمـونهـای پیشـرفت تحصـیلی و
عملکردی ،و شرایط اجرای آزمونها نیز در فصل آخر عنوان شدهاند.
.184پیریایی ،حسین /مهدیان ،محمدجعفر .شیوههاومعیارهایانتصابمدیراندرآمیوزشوپیرورش.تهـران :وانیـا.
120 .1395ص .وزیری .شابک9786008496205 :
مخاطب :مدیر 
کلماتکلیدی :مدیریت ،مدیریت آموزش و پرورش ،مدیریت نیروی انسانی 
چکیده:در مدیریت ،منابع انسانی سرمایه اصلی سازمانها و مدیران به عنوان یکی از عناصر مهم بهرهوری شناخته میشـوند.
در این اثر ضمن تبیین کلیاتی پیرامون انتصاب مدیران ،قوانین انتصاب مدیران در آمـوزش و پـرورش ایـران و دیگـر کشـورها
بررسی شده است 35 .شیوه رایج انتصاب مدیران و مؤلفه های انتصاب از دیگر مطالب کتاب است .در فصـل پایـانی بـر اسـاس
نتایج یک تحقیق ،عوامل مؤثر بر انتصاب و ارتقای مدیران آموزش و پرورش و مدلی مناسب برای آن ارائه شده است.
.185حاجیاسحاق ،سهیال .طراحیآموزشازنظرتاعمل.تهران :مؤسسه کورش چـاپ84 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
9786005022728
مخاطب :مربی /دانشجومعلمان /هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :یادگیری ،نظامهای آموزشی 
چکیده:معلم حرفهای انواع نظریههای آموزشی را میشناسد و از آنها آگاه میشود و بـرای پیشـرفت کـار آمـوزش و بنـا بـه
موقعیت و مخاطبان خود از آنها بهره می گیرد .کتاب حاضر انواع نظریههای یادگیری و فلسفۀ آنهـا را از قبـل قـرن بیسـتم
بررسی میکند .نظریههای آموزشی جان دیویی ،مونتهسوری ،روسو ،برونر و هلیگارد ،و دیدگاههای برنامۀ درسی در بخش سوم
بررسی میشوند .طراحی آموزشی مبتنی بر نظریهها و انواع الگوهای آموزشی نیز مباحث بخش چهارم کتاب هستند.
.186اسمیت ،پاتریشیاال .طراحیآموزشی(جلد .)1سونیا موسـی رمضـانی ،زینـب اسـماعیلی ،مرضـیه سـعیدپور ،عظیمـه
نجفقلینژاد ،الهام فردوسیان .تهران :آوای نور536 .1396 .ص .وزیری .شابک9786003093157 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :نظامهای آموزشی ،برنامهریزی آموزشی ،آموزش و یادگیری ،طراحی 
چکیده:کتاب حاضر جلد اول مجموعۀ "طراحی آموزشی" و شامل نُه فصل است .در این کتاب مبانی نظری طراحی آموزشی،
مزایا و محدودیتهای آن ،ویژگی های طراحان مبتدی و خبره و واژگان پرکاربرد این حوزه بررسی شده است .در آغاز ،واژگـان
مطرح در مدلهای طراحی آموزشی به دقت تش ریح شده و در ادامه ،موضوع تحلیل و ارزیابی نیازهای یادگیرنـدگان و وظـایف
یادگیری مورد بحث قرار گرفته است .راهبردهای هدایتکنندۀ یادگیری به هشت طبقۀ دانش بیانی ،مفاهیم ،اصـول ،رویـههـا،
حل مسائل در حوزههای خاص ،راهبردهای شناختی ،تغییر نگرش و مهارتهای روانی-حرکتی تقسیم شدهانـد .در هـر فصـل،
نمودارها و مدل های فرایند طراحی آموزشی آمده و در انتهای هر فصل خالصۀ مباحث فصـل در یـک نمـودار گنجانـده شـده
است.
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.187اسمیت ،پاتریشیاال /راگان ،تیلمنجی .طراحیآموزشی(جلد .)2سونیا موسـی رمضـانی ،زینـب اسـماعیلی ،مرضـیه
سعیدپور ،عظیمه نجفقلینژاد ،الهام فردوسیان .تهران :آوای نور552 .1396 .ص .وزیری .شابک9786003093164 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :طراحی آموزشی ،آموزش و یادگیری ،نظامهای آموزشی ،برنامهریزی 
چکیده:کتاب حاضر جلد دوم "طراحی آموزشی" و شامل فصلهای دهم تا بیستم است .در این جلـد راهبردهـای آموزشـی،
حل مسئله ،راهبرد شناختی ،یادگیری عاطفی و یادگیری مهارت روانی -حرکتی مورد بررسی قرار گرفته است .هر فصل حاوی
مثال های درسی دربارۀ موضوع ارائه شده است .از فصل دهم تا پانزدهم راهبردهای سطح خُرد مطرح شده و فصل شانزدهم بـه
سطح برنامه درسی طوالنی مدت ،چند موضوعی و گروه گسترده اختصاص دارد .در ادامه ،ساختارهای برنامه درسـی متنـاوبو
مسائل اولیه برنامه درسی مانند فصل بندی و تلفیق مورد بحث قرار گرفته اند .در هر فصل تمرینهایی برای ارزشیابی بازخورد،
پردازش اطالعات،جلب توجه و تمرکز آمده و در انتهای هر فصل خالصه مباحث آن در نموداری گنجانده شده است.
هایشبکههایاجتماعیبرایتروی کتابخوانی.تهران :مؤسسه خانـه کتـاب.1396 .


ظرفیت
.188افشار نادری ،نیما.
92ص .رقعی .شابک9786002224057 :
مخاطب :هنرآموز /کتابدار 
کلماتکلیدی :خواندن ،شبکههای اجتماعی ،پژوهش ،مطالعه 
چکیده:نویسنده در پنج فصل تاثیر شبکههای اجتماعی بر ترویج کتابخوانی را بررسی مـیکنـد .در فصـل اول دادهکـاوی یـا
تحلیل دادهها مورد مطالعه قرار گرفته و نگاهی به تاریخچۀ شبکههای اجتماعی مانند :فیسبـوک ،تـوییتر و گوگـل مـیشـود.
کاربرد داده کاوی در فضای آنالین در اندونزی ،مدلی برای ایران ،توانمندسازی نشر ایران از طریق دادهکاوی از مباحـث مطـرح
شده است .چرخۀ پولساز ترویج کتاب ،بررسی یک سایت بین المللی به عنوان الگویی برای ایـران ،کتـابخوانی بـرای کودکـان،
مروری بر تاریخچۀ بازاریابی و تبلیغات آنالین از دیگر موضوعهای مورد بررسی است.
فرآیندهایمدیریتدانشدرآموزشوپرورشباتأکیدبرراهبردهایکاربردی.تهـران :لـوح

.189عسگری ،منصوره.
سفید254 .1396 .ص .وزیری .شابک9786009552481 :
مخاطب :هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :نمونهپژوهی ،آموزش و پرورش ،مدیریت و سازماندهی 
چکیده :این کتاب با هدف ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران و ارائۀ راهکارهایی بـرای بهبـود
آن تدوین شده است .مدیریت دانش یک رویه یا عمل برای رسیدن به فرایندی درمـورد دانـش اسـت کـه بـه بهبـود عملکـرد
داخلی و خارجی سازمان منجر می شود .نویسنده در این کتاب چالشها ،مفاهیم و مدلهای ارزیابی آموزش و پرورش در ایران
و جهان را با چندین الگوی طراحی و تنظیم پرسشنامه بررسی میکند.
.190عارفنیا ،سیدعلی /ملک حسینی ،سیدبهاالدین .فنونمطالعهکنکور.یاسوج :چویل382 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
9786004450379
مخاطب :مشاور /هنرآموز 
کلماتکلیدی :مهارتهای مطالعه ،موفقیت تحصیلی ،برنامه ریزی درسی 
چکیده:برای پیشرفت تحصیلی کتابهای زیادی تدوین شده اند .این کتاب پنج فصلی در فصل اول شـرایط صـحیح مطالعـه،
اعم از روش ،اصول و تکنیک ساماندهی ،و مدیریت زمان و مکان مطالعه رابیان میکند .در فصل دوم چیسـتی برنامـهریـزی و
نحوه جمعبندی درس ها در سه ماه آخر آمده است .مهارتهای کسب موفقیت تحصیلی و راهکارهای تقویت حافظه در بخـش
سوم و خالصهنویسی و مرور و تکنیکهای مربوط در فصل چهارم مطرح شده اند .شیوههای تست زدن و پـنج کلیـد سـاده در
حل انواع تستهای دشوار نیز محتوای فصل آخر کتاب را تشکیل میدهند.
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کاربردروانشناسیدرتدری

.191درویل ،لئونور ام.تی.

 .سیدحسین سجادی بـافقی .تهـران :آوای نـور224 .1395 .ص.

وزیری .شابک9786003092518 :
مخاطب :مربی /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :روانشناسی ،علوم تربیتی ،راهنمای تدریس ،روش تدریس 
چکیده:کاربرد روان شناسی در تدریس از جمله موضوعاتی است که توجه به آن نتایج مثبتی در آمـوزش دارد .کتـاب حاضـر
کوشیده است واقعیتهایی بنیادی از روان شناسی تربیتی ارائه دهد تا بر استفاده از حس مشـترک در کـاربرد روانشناسـی در
تدریس تأکید کند و نیز لزوم رفتار با هر کودک به عنوان یک فرد را متذکر شود .در کتاب ،اصطالحات فنی و نیـز اصـطالحات
ناآشنا درشت شدهاند و معنای آنها در واژهنامۀ انتهای کتاب آمدهاست .مطالب در  17بخش عرضه شدهاند.
.192قلتاش ،عباس /حسن زاده ،حسین /غالمیان ،رضا /علیپور ،یعقوب .کاربردروشهیاینیوینتیدری

درآمیوزشو

یادگیریدانشآموزان.تهران :آوای نور216 .1396 .ص .وزیری .شابک9786003093249 :

مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :روانشناسی یادگیری ،یادگیری فعال ،تدریس اثربخش ،روش تدریس 
چکیده:در کتاب حاضر ،کاربرد روش های نو در تدریس در پنج فصل بررسی شده است .در فصل اول مباحثی چـون تعـاریف
یادگیری ،عوامل مؤثر بر یادگیری و ابعاد آن و نظریههای انگیزش در یادگیری مطرح شده است .نویسنده در فصل دوم قـوانین
یادگیری ،نظریۀ شناختگرایان ،رفتارگرایان و گشتالت و سبک شناختی را بررسی مـیکنـد .فصـل سـوم بـه مبـانی تـدریس،
دیدگاه ایدهآلیسم دربارۀ تدریس و اثباتگرایی دربارۀ آموزش و تـدریس اختصـاص دارد .در فصـل چهـارم الگـو و راهبردهـای
آموزشی بررسی میشود و در فصل پنجم روشهای فعال و نوین تدریس معرفی میگردد.
.193رنجبر ،محمدرضا .کاربردفنونتسهیلگریومهارتهایمسئلهیابیوتصمیمگیریدرعلومانسانی(مددکاری
اجتماعی).تهران :آوای نور176 .1396 .ص .وزیری .شابک9786003092594 :
مخاطب :مدیر /مشاور /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :خدمات امدادی ،مددکاران ،علوم اجتماعی ،حل مسئله 
چکیده:تسهیلگری استفاده از مجموعه مهارتها و روشهایی است که به آسانتر کردن امور کمک میکنند .کتـاب پـیش رو
راهنمای آموزش تسهیلگری است و در واقع مددکاری اجتماعی را میآموزد .در بخش اول کتاب با عنوان«فنون تسـهیلگری»،
چیستی تسهیلگری و کیستی تسهیلگر معرفی و شرح داده شدهاست .اهداف ،قوانین ،مهارتها ،و ارتباط تسهیلگری با زبـا ن و
زبان شناسی ،تسهیلگری در مددکاری اجتماعی و وظایف مددکاران اجتماعی تسهیلگر در نهادها از جمله موضوعات بخـش اول
هستند .بخش دوم کتاب به «مهارتهای مسئلهیابی و تصمیمگیری» پرداختهاست.
.194زارعی محمودآبادی ،احسـان .کیدامرشیتهراانتخیابکینم؟.تهـران :دریافـت172 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:
9786006193717
مخاطب :مشاور /هنرآموز 
کلماتکلیدی :انتخاب رشته ،کنکور سراسری دانشگاهی 
چکیده:دانشآموزان سالهای آخر دبیرستان درگیر ودار کنکور و انتخـاب رشـته بـه منـابعی بـرای آگـاهشـدن نیـاز دارنـد.
نویسندگان کتاب حاضر کوشیده اند زیر و بم هر رشته را به مخاطب نشان دهند تا راحتتر و آگاهانهتـر بتوانـد انتخـاب رشـته
کند .کتاب بخشهایی دارد از جمله «حرف دل» که تجربههای شخصـی را در اختیـار او قـرار مـیدهـد .در بخـش «تصـورات
اشتباه» ،اشتباهات معمول دربارۀ رشتهها اصالح میشوند .در بخش «ادامه تحصیل» دربارۀ گرایشهای بعدی هـر رشـته و بـه
استادی رسیدن در آن صحبت شده و در «آیندۀ شغلی» مخاطب میفهمد با مدرکش چهکارهایی میتواند بکنـد« .دانشـگاه و
استادان برتر» و«نمونۀ کارنامه» نیز از دیگر بخشهای کتاب هستند.
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.195باغبــانی ،امــین .مبییانیواصییولتعلیییموتربیییتاسییالمی.تبریــز :هنــر اول96 .1396 .ص .رقعــی .شییابک:
9786007460528
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،اسالم ،تعلیم و تربیت 
چکیده:تعلیم و تربیت مقوله ای است که برای رسیدن انسان به سعادت مورد توجه قراردارد .کتاب حاضر ابتدا مبانی تعلـیم و
تربیت اسالمی را برای خواننده بازگو میکند .سپس ماهیت و نیاز انسان به تعلیم و تربیت را بررسی مـیکنـد و پـس از آن بـه
تعریف تعلیم و تربیت میپردازد .در ادامه ،از تطهیر و تزکیه می گوید .تعلیم تربیت اسالمی کودکان از راه تشـویق ،و سـپس از
راه رغبت ،و ارکان اخالقی جهتساز در جامعه ،فصل های بعدی کتاب هستند.
هایزندگیمثبت:سهکارمهمیکهافرادموفقانجاممیدهند .مهسار مشتاق.


مجموعهکتاب
.196مکسول ،جانسی.
تهران :ابوعطا160 .1396 .ص .رقعی .شابک9789641702825 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :موفقیت ،موفقیت شغلی ،جنبههای روانشناسی 
چکیده:کسب موفقیت در زندگی کار پیچیده ای نیست و تنها به چند تمرین نیـاز دارد .در کتـاب حاضـر ،نویسـنده توضـیح
میدهد چگونه با رعایت سه اصل «هدف ،رشد و سخاوتمندی» میتوان به موفقیت رسـید .نویسـنده مخاطـب را بـه شـناخت
هدفش از زندگی و موفقیت راهنمایی می کند .سپس او باید برای شکوفایی استعدادهایش رشد کند .این کتاب کوشیده اسـت،
در هشت فصل ،به مخاطب بیاموزد :تعیین کند دوست دارد به کجا برود ،چقدر میتواند دورتر برود ،چگونه میتواند برود ،چـه
وسایلی الزم دارد ،چگونه از مسیر منحرف نشود و با چه کسانی همراه شود.
.197اصالنی ،ابراهیم .مدرسهکاویبرایمدیرانمدارر111:نکتۀکاربردیبیرایمیدیریتدرمیداررمتفیاوتو
موفق.تهران :پیشگامان پژوهشمدار256 .1396 .ص .وزیری .شابک9786008529095 :
مخاطب :مدیر 
کلماتکلیدی :مدیران ،مدارس ،پژوهش در مدیریت ،مدیریت و سازماندهی 
چکیده:نویسنده در این کتاب به حساسیتهای مدیران مدارس دربـارۀ مسـائل تربیتـی و آموزشـی اشـاره مـیکنـد .مـدیریت
آموزشی ،به ویژه شاخه ای از آن که به امور مدارس اختصاص دارد ،در زمرۀ علوم میان رشتهای طبقهبندی شده است .نویسنده
با اتکا به تجربۀ سالها حضور در مدارس گوناگون ،ن کـات ریـز و درشـتی ماننـد مـدیر و نقـش راهنمـایی ،مـدیر و نقـش او در
برنامهریزی و هماهنگی را مورد توجه قرار داده است 111 .نکتۀ کتاب در قالب  10فصل به اضافۀ یک نکتۀ آخر آمده است .هر
فصل با مقدمهای کوتاه آغاز میشود و با یک خودارزیابی به پایان میرسد.
.198سلطانی ،حمیدرضا /ذوالفقاری ،حسین /قرق دردوست ،زهره .مدیرموفق=مدرسهموفق:برنامیهرییزیومیدیریت
استراتژیک.تهران :کالج برتر170 .1395 .ص .وزیری .شابک9786005065190 :
مخاطب :مدیر 
کلماتکلیدی :مدیریت آموزش و پرورش ،موفقیت ،مدیریت و سازماندهی 
چکیده:نحوه مدیریت مدرسه از جمله عواملی است که در موفقیت مدرسه تأثیر بسیار دارد .این کتاب در سه فصـل بـه ایـن
موضوع میپردازد .موضوعاتی مثل کیستی مدیر موفق ،توصیههایی برای موفقیت مدرسه ،برنامۀریزی برای طراحـی مدرسـهای
اثربخش ،تنظیم برنامۀ ساالنۀ آموزشی و پرورش مدارس ،کیفیتبخشی به شـورای معلمـان و برنامـهریـزی بـرای موفقیـت در
مدرسه ،مدیریت تغییر ،و مدیریت مشارکتی از جمله مطالب کتاب هستند.
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مدیریتآموزشی:مهارتهایمعلمی.تهران :مؤسسه کورش چاپ256 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:

.199حاتمی ،زهرا.
9786005022810
مخاطب :مربی /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :مهارتهای آموزشی ،معلمان ،اخالق حرفهای ،کالس درس 
چکیده:تدریس خوب به داشتن اطالعات حرفهای نیز نیاز دارد .کتاب حاضر چکیدهای است از ایـدههـای منطقـی و عملـی و
راهنمای سریع تدریس برای مرور نکات معلمی ،تا آموزگارانی که در حرفۀ تدریس تازه کار هستند ،بتوانند به درستی هـدایت
شوند .نویسنده همۀ دوره های تحصیلی را در نظر دارد و کوشـیده اسـت دسـتورالعملهـایش بـا بافـت و سیسـتم آموزشـی و
فرهنگی-اخالقی حاکم بر جامعۀ ایران سازگار باشد .پنج فصل اول کتاب به ویژگیهای شخصیتی ،مدیریتی ،برقـراری ارتبـاط،
انگیزشی و فنون تدریس معلم اشاره میکنند و گزیده ای از مجموعه مقاالت برخی مشاهیر دربارۀ معلمی در فصل آخـر جمـع
شدهاند.
هاییادگیرنیده.تهـران :کـالج برتـر184 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:


مدیریتدانشوسازمان
.200قربانیان ،حسـین.
9786005065664
مخاطب :مدیر /هنرآموز 
کلماتکلیدی :رشد دانش ،عناصر مدیریت ،یادگیری سازمانی 
چکیده:امروزه روشهای قدیمی ادارۀ سازمانها پاسخگوی تغییرات سریع محیط نیستند .در کتاب حاضر موضـوع «مـدیریت
دانش و سازمانهای یادگیرنده» تعریف و مفهوم دانش و مدیریت و تعارضات آن تبیین میشود .طبقهبنـدی مـدیران ،مراحـل
سازمان دهی رسمی ،تعارض در سازمان ،خالقیت و نوآوری ،کنترل و عوامل مؤثر بر آن ،تعاریف مدیریت دانش ،نمونـههـایی از
بهکارگیری دانش ،و بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای آموزشی دیگر مطالب کتاب را تشکیل میدهند.
.201شبافروزان ،صغری /صفری ،محمود .مدیریتوآموزشحفاظتازمحیطزیستدرمدارر.تهـران :وانیـا.1396 .
160ص .وزیری .شابک9786008496342 :
مخاطب :والدین /مدیر 
کلماتکلیدی :محیط زیست ،مدیریت آموزش و پرورش ،مدرسهها 
چکیده :توجه به محیط زیست به منظور حفظ سالمت روحی و روانی کودکانمان اهمیت بسزایی دارد .کتاب حاضر پژوهشـی
است به منظور بهبود رفتارهای چالشبرانگیز کودکان و هدف آن عبارت است از بهبود سبک تربیتی والدین دربـاره کودکـان و
استفاده از روشهای تعاملی کارامد .اصول چهاردهگانه بهبود کیفیت در مـدیریت مدرسـه ،تبیـین مفهـوم مـدیریت مـدارس و
روشهای افزایش انضباط در دانشآموزان ،محافظت از محیط زیست و فراهمکردن فضای سبز برای دانشآموزان ،تأثیر آموزش
و مهارتهای حل مسئله بر تعامل و در نهایت چگونگی داشتن مدرسهای شاد و بانشاط از جمله مطالب این کتاب هستند.
.202رفیعی ،بهروز .مربیانما:تاریخاندیشههایتربیتیمربیانمسلمان،جلدنخستقرندومتاپنجمهجری.قـم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه352 .1396 .ص .وزیری .شابک9786002981622 :
مخاطب :مربی /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :تاریخ اسالم ،فلسفه اسالمی ،آموزش و پرورش ،فیلسوف 
چکیده:شناخت واقعیتهای هر جامعه و بزرگان آن از جایگاه ویژهای برخوردار است .مجموعۀ حاضر با معرفـی اندیشـههـای
تربیتی مربیان بزرگ مسلمان از قرن دوم تا قرن پانزدهم هجری ،می کوشد هـم مربیـان بنـامش را معرفـی کنـد و هـم متنـی
آموزشی برای تدریس آرای تربیتی آنان فراهم سازد .کتاب حاضر جلد نخست این مجموعهاست و به چندی از مربیان قرنهای
دوم تا پنجم اختصاص دارد که عبارتاندا ز « :عمروبن بحـر جـاحظ ،محمـدبن ابـن سـحنون ،ابـو نصـر محمـد فـارابی ،گـروه
اخوانالصفا ،شیخالرئیس ابن سینا و امام محمد غزالی.
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.203پورطاهری ،کاظم .مسیر:راهرسیدنبهشخصیتیمقتدروخودساختهازدوراننوجوانی.تهران :رازنهان.1396 .
218ص .رقعی .شابک9786004481144 :
مخاطب :هنرآموز /مشاور 
کلماتکلیدی :شیوۀ زندگی ،جنبههای روانشناسی ،خاطره ،نوجوانان 
چکیده :نویسنده در این کتاب برای کسب موفقیت نوجوانان راهکارهایی را به شیوۀ داستانی پیشنهاد میکند .او معتقد اسـت
یکی از باالترین میلها و گرایشهای انسان رسیدن به قدرت است به گونهای که با رسیدن به هـر امتیـاز دیگـری مـیخواهـد
مقتدرتر باشد" .داستان من"" ،توی کوله پشتیت چی داری"" ،تعهدی برای شروع"" ،عالئـم انحرافـی را جـدی بگیریـد"" ،از
کجا به کجا"" ،شیرینیتو دیرتر بخور"" ،مواجهه با پیک مسائل"" ،اینجا سبقت آزاده"" ،مسـیر دوراهـه مـیشـود"" ،همسـفر
خوب نعمته" و "انتهای مسیر" عناوینی است که نویسنده داستانهایی را در آنها مطرح کرده است.
معلمانموفقمتفاوتعملمیکنند17،نکتهبسیارمهیم .فرمهینـی فراهـانی ،شـیرین .تهـران :وانیـا.

.204ویتکر ،تاد.
154 .1396ص .وزیری .شابک9786008496335 :
مخاطب :مربی /هنرآموز 
کلماتکلیدی :تدریس اثربخش 
چکیده:تفاوت بین معلمان مؤثر و ضعیف در میزان دانش علمی و سواد آنهـا نیسـت ،بلکـه در چگـونگی بـه انجـامرسـاندن
دانستههاست .این کتاب میکوشد متفاوت عملکردن را به معلمان بیاموزد .چارچوب فکری معلمان موفـق ،برداشـت آنهـا از
مشاهدۀ کالس و دانشآموزان ،موضوع اصلی مورد تمرکز آنها ،چگونگی مدیریت انرژی و زمان ،و اصول تصمیمگیری آنهـا از
موضوعات این کتاب هستند که در نوزده فصل ارائه شدهاند .کتاب بر نظریات و عملکردها ،شیوهها و تعامل در چارچوب اصـلی
زندگی در کالس و مدرسه تمرکز دارد و تمام مواردی را که معلمان موفق انجام میدهند ،شرح داده است.
.205مجدیانخو ،مصطفی .منشورتربیت.قم :موعود اسالم554 .1395 .ص .وزیری .شابک9786002071385 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :ایران ،سیاست ،آموزش و پرورش ،رهبران دینی ،سخنرانی 
چکیده :موضوع اصلی کتاب حاضر نقش و جایگاه آموزش و پرورش و دانشگاه در تربیـت دینـی ،سیاسـی و اجتمـاعی ،و نیـز
تربیت علمی است .موضوعات دیگری مثل آشنایی با چگونگی به قدرت رسیدن استعمار ،به خصوص انگلیس ،سیر تاریخی علم
در غرب ،چگونگی تشکیل کشور آمریکا ،سیر تحول علمی در جهان ،اصول ،آرمانهاو ریشـههـای انقـالب اسـالمی ،انتخابـات،
جنگ لبنان ،حملۀ عربستان به یمن ،انرژی هستهای و تحریمهای ایران ،همه از بیانات رهبر انقالب استخراج و در ایـن کتـاب
عرضه شدهاند.
.206محمد خانی ،شهرام /موسوی چلک  ،حسن /نوری ،ربابه /موتابی ،فرشته .مهارتهایزندگی(مهارتهایرفتاریویژه
والدین).تهران :طلوع دانش344 .1396 .ص .رقعی .شابک9786006637396 :
مخاطب :مشاور /دانشجومعلمان /کارشناسان/هنرآموز 
کلماتکلیدی :جنبههای روانشناسی ،آموزش والدین ،نوجوانان ،شیوۀ زندگی ،مهارتهای رفتاری 
چکیده:نویسنده در کتاب حاضر در یازده فصل مهارت های زندگی ازجمله شناخت خصوصیات نوجوان ،آشنایی بـا مشـکالت
روانی و اجتماعی ،اصول اولیۀ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،تفکر نقادانه و خالق ،کنترل خشم ،مقابله بـا اسـترس ،منـابع
یاریرسان ،خودآگاهی و همدلی ،حل مسئله و تصمیمگیری مؤثر ،جرأتمندی و برقراری ارتباط مؤثر ویـژۀ والـدین را بررسـی
می کند .نویسنده از نمودار ،شکل و جدول برای نوشتن نکات توسط والدین استفاده کرده است .در ادامه فعالیتهـایی بـا ذکـر
اهداف و مراحل انجام آن گنجانده شده است.
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.207محمد خانی ،شهرام /نوری ،ربابه /موتابی ،فرشـته .مهارتهایزندگی(مهارتهایرفتاری،وییژهدانیشآمیوزان).
تهران :طلوع دانش280 .1395 .ص .رقعی .شابک9786006637310 :
مخاطب :مشاور /دانشجومعلمان /هنرجو /کارشناسان
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم 
کلماتکلیدی :شیوۀ زندگی ،مهارتهای رفتاری ،دانشآموزان ،نوجوانان 
چکیده:در این کتاب مهارت های زندگی ازجمله مهارت خودآگاهی و همدلی ،حل مسئله و تصمیمگیری مؤثر ،جرأتمنـدی،
برقراری ارتباط مؤثر ،مقابله با استرس ،کنترل خشم و تفکر نقادانه و خالق ویژۀ دانشآموزان بررسی مـیگـردد .در هـر فصـل
پس از بیان مثال های واقعی از اتفاقات روزمرۀ زندگی ،نکات و اهداف مربوط به آن مهارت به صـورت مـوردی آمـده اسـت .در
ادامه یک یا چند فعالیت فردی یا گروهی برای انجام مهارتها گنجانده شده است .نویسنده از نمودارها ،جـدولهـا و شـکلهـا
برای طراحی فعالیتها استفاده کرده است.
.208مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جـوان .مهارتهایمطالعهدرمحییطهیایآموزشیی.تهـران :مؤسسـه
فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان254 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008775010 :
مخاطب :هنرآموز /مشاور /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :مهارتهای مطالعه ،برنامهریزی آموزشی ،کارکرد های آموزشی ،آمادگی برای خواندن 
چکیده :نویسنده در این کتاب مهارت درست مطالعه کردن را به مخاطب آموزش میدهد .او ضـمن بررسـی عوامـل مـؤثر در
مطالعۀ کارآمد ،آسیبشناسی مطالعۀ ناکارآمد را مطرح میکنـد .در مرحلـۀ بعـد مقـوالتی چـون مـدلهـای مطالعـۀ مرسـوم،
مدلهای یادداشتبرداری ،مرور مطالب و عوامل تمرکز حواس را مورد بررسی قرار میدهد.
هایمعلماندرتربیتسیاسیواجتماعیدانشآمیوزان


مهارت
.209مرادیان ،مهدی /محبی راد ،محمد /شیبانی ،بهاره.
ودانشجویان.تربت حیدریه :چشمانداز قطب96 .1395 .ص .وزیری .شابک9786008153771 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :علوم سیاسی ،اخالق حرفهای ،معلمان 
چکیده:یکی از ارکان نظام آموزشی معلم است .کتاب حاضر بر همین اساس شایستگیهای مورد نیاز معلم در تربیت سیاسـی
و اجتماعی دانشآموزان را برمیشمارد .از ویژگیهای معلم تا جایگاه او در جامعهپذیری سیاسی میگوید .نقـش معلمـان را در
تربیت سیاسی و اجتماعی گوشزد می کند و از نقش معلم در جامعه تا نقش او در سالمت روان دانشآموز میگویـد .در نهایـت
نیز دربارۀ تشکلهای دانشجویی و تربیت سیاسی ،اجتماعی دانشجو معلمان توضیح میدهد.
مهارتهایمعلمیوتدری

.210خادمی ،حمیدرضا /مظفری ،زهره /وحدانی ،مریم.

اصولی.شیراز :تخت جمشید.1396 .

126ص .وزیری .شابک9786002832467 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :معلمان ،تدریس اثربخش ،راهنمای تدریس 
چکیده :کتاب حاضر در دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول درباره مراحل تدریس است .نویسنده در فصـل دوم رسـانههـای
آموزشی و اهمیت آنها را در نظام آموزش و پرورش بررسی میکند .در فصل اول دربارۀ داشتن طرح درس مناسـب و مراحـل
نوشتن آن توضیح داده شده و نمونه فرم طرح درس و نحوه چینش کالس برای تدریس نیز آمده است .در بخـش دیگـر فصـل
اول به مهارت ایجاد انگیزه در دانشآموزان ،فن بیان ،توجه به تفاوتهای فـردی فراگیرنـدگان و جـذابسـازی محتـوای درس
اشاره شده است .در فصل دوم ،مباحثی مانند جهانی شدن و فناوری اطالعات ،آموزش الکترونیکی و ضرورت استفاده از فناوری
مطرح شده است.
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ترینمعلمانهها.تهران :پیشگامان پژوهشمدار320 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008529088 :

.211مؤیدنیا ،فریبا .
ناب
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :خاطره ،آموزش و پرورش ،معلمان ،حکایت 
چکیده:نویسنده تجربهها و خاطرات خود از  20سال خدمت در آموزش و پرورش را در ایـن کتـاب جمـعآوری کـرده اسـت.
کتاب حاضر در دو فصل تألیف شده است؛ فصل اول نمونه هایی است که به تناسب موضوع و بـه فراخـور موقعیـت ،در کـالس
درس درباره آنها صحبت می شود؛ همان حاشیههایی که برای فراگیرندگان از خود درس مفیدترند .همان بخشهایی از برنامۀ
درسی پنهان برای بچه ها که در کتاب درسی وجود ندارد .نویسنده در فصل دوم به حکایتها و حکمتهایی اشاره میکنـد کـه
مرور و بازخوانی آنها میتواند برای معلمان مفید باشد.
.212گلیکمن ،کـارل .نظارتوراهنماییآموزشی .اکبـر فرجـی ارمکـی ،غالمعلـی بوسـلیانی ،سـمانه بـاقر پنـاهی ،شـیما
طبیبزاده .تهران :آوای نور168 .1396 .ص .رقعی .شابک9786003092792 :
مخاطب :مدیر /هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :مدرسهها ،تدریس اثربخش ،آموزش و یادگیری ،ایاالت متحده امریکا 
چکیده":نظارت و راهنمایی آموزشی یا تعلیماتی" رشته ای از علوم آموزشـی اسـت کـه در ایـن کتـاب بررسـی شـده اسـت.
نویسنده در این کتاب در هفت فصل مباحثی چون نگاهی به فرایند یاددهی و یادگیری در کالس ،سازوکارهایی برای کمک به
کالس درس ،چهارچوبهایی برای مشاهدۀ کالس ،رویکردهای کار با معلمان ،شاخصهای ارزیـابی قابلیـت و رشـد و بالنـدگی
معلم را مطرح کرده است .مثالهایی ملموس از کمک به معلمان در جدولها و نمودارها آمده است.
.213نصیری ،مهدی .نقشنظامآموزشیبرتوسعهایرانمعاصر.قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه250 .1395 .ص .وزیـری.
شابک9786002981516 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :ایران ،آموزش و پرورش ،جامعهشناسی 
چکیده:آموزش و پرورش بنیان و پایۀ اولیۀ توسعه را تشکیل می دهد و امروزه از آن به عنوان معیـار ارزیـابی و انـدازهگیـری
پیشرفت و توسعۀ جوامع استفاده میشود .در این کتاب ،ارتباط نظام آموزش و پرورش نوین بـا ابعـاد و شـاخصهـای توسـعه
بررسی می شود .هدف اصلی کتاب ،مطالعه و بررسی تحوالت اقتصادی -اجتماعی ایران در دوران حکومت قاجـار و پهلـوی اول
از زاویۀ دگرگونیهایی است که در ویژگیها ،ساخت و بافت نظام آموزشـی صـورت گرفـت و بـر توسـعۀ اقتصـادی -اجتمـاعی
جامعه تأثیر گذاشت .تحوالت نظام آموزشی جدید دستاوردهای مثبت و منفی بسیار داشت.
.214غفاری ،حسین .نگاهیبهتاریخآموزشوپرورشارومیه.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسـه برهـان584 .1396 .ص.
وزیری .شابک9789640814208 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :تاریخ ،آموزش و پرورش 
چکیده :تاریخچه و پیشینۀ آموزش و پرورش در ارومیه ،تاریخ آموزش و پرورش به سبک جدید را نیز تا حدودی مـینمایانـد.
این کتاب ،به قصد بیان تاریخ آموزش و پرورش ارومیه ،ابتدا مختصری از آموزش و پـرورش دوران باسـتان سـخن مـیگویـد.
تاریخ آموزش و پرورش ایران بعد از اسالم ،و نقش مکتبهاو مسجدها و حوزههای علمیه در آن زمینه ،تا شکلگیری دارالفنون
و تغییرات نظامهای آموزشی ،از دیگر مباحث این کتاب هستند .فعالیت مدرسههای خارجی و تغییر و تحوالت آنها بـا توجـه
به انقالبهای ارومیه ،و اقدامات مدیران کل در آموزش و پرورش ارومیه ،و همچنین تأثیر وزیران آمـوزش و پـرورش ،از ابتـدا
تاکنون ،بحثهای اختصاصی کتاب را شکل میدهند.
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نگرشینودرارزشیابیتغییرهیچوقتآساننیست .سودابه تنکانبی .تهران :منظومه خرد.1395 .

.215واتروت ،کتی.
136ص .رقعی .شابک9786006475561 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،آزمونها ،ارزشیابی آموزشی 
چکیده:به عقیده نویسنده این کتاب ،امروزه در سیستم ارزشیابی مدارس بـرای تکمیـل بـهموقـع فعالیـتهـا جـایزه و بـرای
بی نظمی و رفتار نامناسب ،تنبیه در نظر گرفته میشود .نمره پیش از آنکه میزان یادگیری دانشآموز از مفاهیم را نشان دهد ،از
میزان انطباق آنها با سیستم آموزشی حکایت دارد .نویسنده در این کتاب نظام ارزشیابی سنتی یا نمرهای را زیر سؤال می برد
و الگوی ارزشیابی بر پایه استاندارد را جایگزین آن میکند .او با ارائۀ مثالهایی ملموس از همۀ دورههای آموزشی ،کاستی هـای
نظام نمرهای را بررسی میکند و الگوهای جدیدی را پیشنهاد میدهد.
ویژگیهایشخصیتیمعلمانوسبکتیدری

.216جرفی ،هیام /صولتی اصل ،پروین /انصاری ،سـعید.

آنهیا.گرگـان:

نوروزی125 .1395 .ص .وزیری .شابک9786004490382 :
مخاطب :مربی/هنرآموز 
کلماتکلیدی :اخالق حرفهای ،معلمان ،جنبههای روانشناسی ،روش تدریس 
چکیده :معلمان بیشترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی مدارس ایفا میکنند .بدیهی است که
دانش تخصصی آنان هنگامی میتواند کارایی مطلوبی داشته باشد که با روش تدریس مناسب مورد توجه مخاطـب قـرار گیـرد.
نویسنده در این کتاب موضوعات مورد نظر خود را در قالب چهار فصل تدریس ،انـواع تـدریس ،شخصـیت و ویژگـیهـای آن و
ارتباط سبک تدریس و ویژگیهای شخصیتی معلمان ارائه میکند.
.217دیوانی ،امیر .یککالغ،چهلکالغ :شایعهپیردازیوآفیاتآن.قـزوین :پـرک224 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9786005414806
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :رذایل اخالقی ،فضائل اخالقی ،مسائل اجتماعی و اخالقی 
چکیده :شایعه و شایعه سازی یکی از مسائلی است که جامعۀ ما به آن مبتالست .نویسـندۀ کتـاب حاضـر بـا تأکیـد بـر ایـن
موضوع ،کوشیده است پس از بیان دل نوشتهای ،دربارۀ شایعه و آفات گزندۀ آن شرحی مبسوط بدهـد (بـه نظـم ،نثـر ،مثـل و
سخنان حکمتآموز) .در بخش بعد ،مقالههایی ترجمه شده دربارۀ شایعه افکنی آورده است .بخش آخر کتاب نیز شماری از آثار
معتبر دربارۀ شایعه ،شایعهاندازی و راهکارهای ضروری آن را دربرگرفتهاست.
کنهیاهمیهچییزراپیاک
اشتباهوالدیندرتربیتفرزندان:پاک 

.218علیمرادی ،بهمن /غفوریان نوروزی ،پریسا28 .
نمیکنند.تهران :بهنشر80 .1395 .ص .رقعی .شابک9789640223154 :

مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :کودکان ،والدین ،رفتار اولیا و فرزندان ،تربیت 
چکیده:والدین میدانند که نباید اشتباه کنند اما در تلههای تربیتی گرفتار میشوند و به درسـتی نمـیداننـد چـه کـار بایـد
بکنند .در ابتدای این کتاب مباحثی چون الزمههای پذیرفتن نقش والدین ،فرزنـدپروری و اشـتباهات والـدین در فرزنـدپروری
مطرح شده است .در انتهای هر بخش یک کاربرگ برای نوشتن اهداف والدین از تربیت فرزندان ،بیـان انتظـارات از فرزنـدان و
شناخت خصوصیات تحولی و شخصیتی کودک وجود دارد .در این کتاب ضمن اشاره به  28اشتباه والدین در رابطه بـا تربیـت
فرزندان ،رفتارهای صحیح جایگزین آنها نیز توضیح داده شده است.
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عمران 
.219مظاهری تهرانی ،اشرف /مطلبی کاشانی ،مسعود /عطاملکی ،علی /رضـوانی قـالهری ،محمـد .کیاربردنیرمافیزارautocad
درمهندسیییبهداشییتمحیییطومهندسیییبهداشییتحرفییهای.کاشــان :مرســل250 .1396 .ص .وزیــری .شییابک:
9789649724904
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :نرم افزار ،بهداشت ،مهندسی 
چکیده AutoCAD:یکی از معروفترین نرم افزارهای نقشه کشی ،معماری و طراحی صنعتی است .کتـاب در یـازده فصـل تنظـیم
شده است .در فصول ابتدایی ،کاربران با محیط رسم نرمافزار ،انواع سیستمهای مختصاتدهـی ،دسـتورات پایـهای ،دسـتورات رسـم،
دستورات ویرایش ،رسم سهبعدی و به طور کلی انواع ابزارها و نوارهای موجود جهت رسم و ویرایش آشنا میشوند و در چهار فصـل
انتهایی کتاب تمرین هایی برای دانشجویان مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفهای پیرامون مبـاحثی ماننـد طراحـی
شبکه ،بهداشت مسکن و طراحی تصفیهخانه گردآوری شده است.

عمومی 
.220نوذری تهرانی ،مـریم .کاربردیترینواژگانراهیافتهبهزبانپارسی(همراهبابرابرهایپارسیی)وییژهنویسیندگان،
پژوهشگران،دانشجویانودانشآموزان:.مریم نوذری تهرانی192 .1395 .ص .پالتویی .شابک9786000445485 :

مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :زبانها ،آموزش زبان فارسی ،واژهنامهها 
چکیده:زبان فارسی بافتی آهنگین و گوشنواز دارد که آوای آن بر دل مینشیند .این کتاب برای پاسداشـت زبـان کهـن فارسـی و
استفاده از واژههای ریشهدار زبان مادری و همچنین پاالیش زبان نوشتاری و گفتاری از واژگان بیگانه تهیه شدهاست .کاربردیتـرین
واژهها به همراه برابرهای فارسی آنها و به ترتیب حروف الفبا فهرست شدهاند تا مخاطب عالقهمند بتواند واژههای فارسی را بـه کـار
گیرد.
.221کراولـی ،آنجـال.LeamersOxford Elmentary .تهـران :پـویش اندیشـه خـوارزمی428 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9786009801107
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :واژهنامهها ،زبان انگلیسی ،راهنمای آموزشی 
چکیده:در فراگیری زبان ،فرهنگهای لغت ابزار مفید و کارامدی هستند .در فرهنگ موجود ،پس از آشنایی بـا جـدول اسـتفاده از
تلفظ کلمات و توضیحات اولیۀ کاربردی ،معادلهای فارسی لغات به صورت زیرنـویس ،در پـایین صـفحه ،بـهگونـهای آمـدهانـد کـه
مخاطب را از فرهنگهای لغت انگلیسی به فارسی نیز بینیاز کنند .همچنین ،در ابتدای کتاب ،چند صـفحهای بـه عنـوان راهنمـای
تلفظ آمده است تا مخاطب طرز تلفظها را به خوبی فراگیرد.

70

وحرفهایوکاردانششماره17

کتابنامهدورهآموزشفنی

فهرست توصیفی کتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط برنامه درسی دوره آموزش فنی و حرفهای و کاردانش

کشاورزی 
هایپرورشقارچهایخیوراکیوداروئیی


هایشغلی:روش

افزایشمهارت
.222صداقتحور ،شهرام /عباسی قادی ،ناصـر.
(خانگیوصنعتی).تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران214 .1395 .ص .وزیری .شابک9786001244728 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای /یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :تغذیه ،اقتصاد 
چکیده:مؤلفان در کتاب پیش رو ضمن توضیح درباره تاریخچه قارچ ،به روش های کشت انواع قارچ نیز اشاره کردهانـد .از مطالـب
دیگر کتاب طرز تهیه انواع غذا و هم چنین تهیه بذر و کمپوست و برآورد هزینههای عملیاتی کاشت قارچ است.
تکنیک،دستورالعملوطرحالهامبخشبیرایخیوراکیهیایمحبیوبو

.223تیبیولت ،بریجیـت .تزیینکاپکیک51:
شیرینشما  .المیرا محمودجانلو .تهران :شرکت انتشارات ویژه نشر112 .1395 .ص .جیبی .شابک9789647440486 :
مخاطب :والدین /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :شیرینی پزی ،آموزش آشپزی 
چکیده:کاپ کیکها شیرینی هایی هستند که در قالبی گرد و شبیه فنجان ،برای یک نفر و در زمانی کوتاه پخته میشـود .کتـاب
پیش رو  51دستور العمل کرم مالی کاپ کیک یا رنگ کردن کرمهای ویژه کاپ کیک را در صفحاتی مصور توضیح میدهد.
.224باسوک ،نینا .درختاندرمنظرشهری .معصومه علیپور .تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی310 .1395 .ص .وزیری.
شابک9786006594491 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :معماری ،کشاورزی ،فضا ،طراحی 
چکیده :در این کتاب به نکاتی پیرامون کاشت درختان در منظر شهری اشاره شده اسـت .نویسـنده پیرامـون شـناخت ،ارزیـابی و
تجزیه و تحلیل سایت ،اصالح خاک و انتخاب گیاه ،کاشت و نگهداری درختان شهری و انتقال گیاه بحـث مـینمایـد .بافـت خـاک،
فشردگی خاک PH ،و مواد مغذی موجود در خاک ،محدودیت های فضایی ،زهکشی خاک از دیگر مباحث کتاب است .طراحی برای
رسیدن به تنوع بیولوژیکی ،شباهت بصری و چگونگی مراقبت از مکان درختکاری نیز از عناوین فصلها انتهایی کتاب حاضر است.
شکمپایانآبشیریناییران.رودسـر :جیسـا184 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:

.225سماعی ،عاطفه /منصوریان ،الهبداشت.
9786007358320
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم کاردانش 
کلماتکلیدی :بیماریها ،حیوانات دریایی ،حیوانات 
چکیده:نرم تنان به ویژه شکم پایان مانند حلزون ،ناقل بیماریهای انگلی در دامپزشکی و بهداشت عمومی شـناخته مـیشـوند.از
این نظر شناخت بیولوژی ،جنس و گونه آن ها دارای اهمیت اسـت .در کتـاب پـیش رو رده بنـدی نـرم تنـان ،انـدامهـای درونـی،
حلزونهای آب شیرین ایران و کلیدهای شناسایی آنها و نقش نرم تنان به عنوان ناقل بیماری ،در  8فصل بیان شده است.
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.226فاتحی ،فواد /حسینی ،سیدهحسیبه .کشتگیاهانداروئی.تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران154 .1396 .ص.
وزیری .شابک9786001246241 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای /یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :داروها ،جانوران و گیاهان 
چکیده:در این اثر ضمن آشنایی با مشخصات گیاهان دارویی مانند مریمگلـی ،نعنـاعفلفلـی ،بابونـه ،گلرنـگ ،گـلهمیشـه-بهـار،
گل گاوزبان ،آویشن ،بادرنجبویه ،رزماری ،بیدمشک ،کرفس ،اسطوخودوس ،صـبرزرد ،مـرزه ،زیـرهسـیاه ،سـیاهدانـه و خاکشـیر ،بـا
تاریخچه و پراکنش آنها نیز آشنا می شوید .مراحل مختلف کاشت ،داشت و برداشت مانند فواصل کاشت و روش آن ،مواد و عناصر
غذایی مورد نیاز ،آماده سازی خاک ،مراقبت و نگهداری حین داشت ،آفات و بیماریهـا و روش برداشـت محصـول از دیگـر مطالـب
کتاب است.
تناسباندامباگیاهان:روشهیای ویریشیکم،ران،پهلیو،

.227عماد ،مهدی .مجموعهسالمتوزیباییباطبیعت:
سلولیتوچاقشدنصورت.تهران :مؤسسه فرهنگی آرمان رشد212 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008693314 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای /یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :درمان ،داروها ،طب سنتی 
چکیده:گیاهان و میوه های دارویی مانند چای ،دارچین ،کیوی ،سیر ،بادام و ...به دلیل داشتن ویتامینها و مواد معـدنی بـا ارزش،
از دیر باز مورد شناخت و استفاده انسان برای بیماریها یا ضعف خود بودهاند .در این میان یکی از دغدغههای افراد داشـتن انـدامی
مناسب با استفاده از این محصوالت طبیعی بوده است .بنابر این نویسنده در این اثر برای رهایی از چاقی ،الغـر کـردن صـورتهـای
چاق و حتی چاق شدن یا کاهش چربی خون چندین مورد استفاده از این گیاهان را بیان کرده است.
.228زجـاجی ،سـیدعبـاس /میرشـجاعیان ،مهتـا100 .گییاهمعجیزهآسیا.تهـران :بـهنشـر112 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
9789640223215
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم/یازدهم کاردانش /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :داروها ،داروسازی ،طب سنتی 
چکیده:اهمیت گیاهان دارویی نیز مانند داروهای شیمیایی هر روز بیشتر میشود .برای دادن اطالعات مهم از گیاهان دارویـی ،در
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
دهها نمونه دیگر در این اثر ذکر شده است.
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مدیریتخانواده 
سوری:گامهاینخست60:فعالیت .مهرناز کرانـی .تهـران :دیبایـه.1396 .


آموزشبهروشمونته
.229پالس،ماری آلن.
180ص .وزیری .شابک9786002123091 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :علوم تربیتی ،روانشناسی کودک 
چکیده :کودک از بدو تولد تا شش سالگی بیش از هر زمان دیگر قدرت کسب اطالعات از دنیـای پیرامـون خـود را دارد .ایـن
دوره را دوره حساس تأثیر پذیری کودک می دانند .نویسنده در این کتاب با ارائه پیشنهادها و فعالیتهایی ،والدین را در تربیت
کودک در دوره تأثیر پذیری یاری می رساند .آماده سازی محیط پذیرای نوزاد ،فراهم کردن ابزارها و لوازم مناسـب ،روشهـایی
برای تقویت استقالل کودک و راههای ایجاد محیط آرام و مثبت در خانه از جمله مباحث کتاب حاضر است.
.230میرمحمدصادقی ،مهدی .آموزشپیشازازدواج.تهران :بهنشر232 .1395 .ص .وزیری .شابک9789640222201 :
مخاطب :والدین /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :خانواده ،شیوۀ زندگی ،عشق 
چکیده :ازدواج خشت بنای خانواده و فرایند تبادل اطالعات و عواطف بین دو نفر از جنس مخالف است و به آموزش نیاز دارد.
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.
آموزشحقوقبهدانشآموزان.تهران :سیاهرود108 .1395 .ص .رقعی .شابک9786007617342 :

.231عبدی ،عادل.
مخاطب :والدین /دانشآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :حقوق مدنی ،دانشآموزان ،ایران ،ادبیات کودک و نوجوان 
چکیده:آموزش حقوق با هدف رشد آگاهی فردی و اجتماعی دانشآموزان نسبت به حقوق خویش از مباحث مطـرح شـده در
این کتاب است .نویسنده در این کتاب نوجوانان و دانشآموزان را با قانونمداری و مسئولیتپذیری آشنا میکند .او معتقد است
که اگر افراد از حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند ،میتوانند تکالیفی را کـه جامعـه بـر دوش آنهـا گذاشـته اسـت ،بـا
احساس مسئول یت انجام دهند .کتاب در شش فصل بـه مباحـث حقـوق فـردی ،شـهروندی ،خـانواده ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و
فرهنگی و در نهایت حقوق و تکالیف دانشآموزان در محیط آموزشی اشاره کرده است.
.232حسینی بیرجندی ،سیدمهدی .آموزشومشاورهقبلازازدواجبیارویکیرداسیالمی.تهـران :آوای نـور.1396 .
216ص .وزیری .شابک9786003092655 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :زندگی اسالمی ،شیوۀ زندگی ،ازدواج 
چکیده:کتاب پیش رو ،در  10فصل به مسائل مربوط به مشاوره ازدواج با رویکرد اسالمی می پردازد .اهـداف ازدواج ،مشـاوره
در رابطه با اصول درمانی ازدواج ،رویکرد اسالمی ازدواج در نظریه های گوناگون از جمله تکمیل و کفویت ،تعـدادی از مباحـث
مطرح شده در کتـاب اسـت .هـم چنـین پیرامـون شـناخت و عوامـل مـؤثر در ازدواج ،اصـول و فنـون همسـریابی ،معیارهـای
همسرگزینی و خدمات تسهیلکننده ازدواج مطالبی بیان شده است .آسیبها و تحمیل در ازدواج مانند ازدواجهای نامناسـب و
یا خدمات مشاوره ای ازدواج ،خدمات حمایتی و ازدواج موقت و انواع آموزشهای قبل از ازدواج از دیگر موضوعات کتاب است.
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باهوشباش:چگونهدرهرزمینهایمانندافرادموفقورروتمندبیندیشیم .زینـب حیـدربیگی.

.233تریسی ،برایـان.
تهران :آرایان224 .1396 .ص .رقعی .شابک9786007133897 :
مخاطب :والدین /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفکر ،تصمیمگیری ،ثروتمندان ،موفقیت شغلی 
چکیده :انسان همیشه در آرزوی پیشرفت و بهبود شرایط زندگی خویش است .نویسندۀ کتاب حاضر معتقد اسـت ،ابـر رایانـۀ
ذهن چنان قدرتمند است که اگر صدبار هم زندگی کند ،باز نمیتواند از تمام تواناییهای بالقوۀ خود استفاده کند .ایـن کتـاب،
در راستای همین موضوع ،به آموزش شیوههای فکری موفقترین و خوشبختترین افـراد مـیپـردازد تـا ذهـن مخاطـب را بـا
روش های متفاوت اندیشه و تغییر درونی شخصیت آشنا کند .محتوای این کتاب تفکر آگاه در مقابل تفکر ناآگـاه ،تفکـر هـدف
گرا در مقابل تفکر واکنش گرا ،تفکر کند در مقابل تفکر سریع و تفکر مثبت در مقابل تفکر منفی را به مخاطب می آموزد.
تر،بهتر:رمزموفقیتدرزندگیوکسبوکیار .المیـرا محمـدی .تهـران :آرایـان.


سریع
باهوشتر،

.234دوهیگ ،چارلز.
340 .1396ص .رقعی .شابک9786007133880 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :موفقیت ،کار و زندگی 
چکیده:فرایند بهرهوری یاد میدهد تا با تحمل فشار کمتر ،کارها و وظایف خود را با موفقیت بیشتری انجـام دهیـد و نتیجـه
بهتری به دست آورید .کتاب پیش رو در هشت فصل نتایج کاوشهای مؤلف در زمینه بهرهوری و تالش است و نشان میدهـد
هر کاری را چطور شروع کنید و چگونه سریعتر عمل کنید.
رومهایایرانی.تهـران :انجمـن اولیـا و مربیـان.1395 .
بررسیچگونگیکاربریجوانانازچت 

.235منطقی ،مرتضی.
424ص .وزیری .شابک9789644513091 :
مخاطب :والدین 
کلماتکلیدی :اینترنت ،وسایل ارتباطی 
چکیده:چت رومها یا اتاق های گپ اینترنتی ،به عنوان بخشی از فضای مجـازی ،آمیـزهای از فرصـتهـا و تهدیـدها هسـتند.
نویسنده در چهار فصل ،تاریخچه فناوریهای ارتباطی ،تاریخچه چت کردن ،فرصتهـا و تهدیـدهای گـپ اینترنتـی ،دالیـل و
انگیزههای چت کردن و اثرات زیستی ،روانی ،اجتماعی آنها را بررسی مینماید .در فصل انتهایی رویکردهای جاری مبتنی بـر
نفی و انکار فناوریها ،مورد تردید قرار گرفته شده و اقدامهایی برای مواجهه مناسب با این فنـاوریهـا پـیش روی خواننـدگان
قرار داده میشود.
.236نیستانی ،محمدرضا .برنامه ریزیآموزشی:راهبردهایبهبیودکیفییتدرسیطحواحیدآموزشیی(مدرسیه،
دانشگاه،آموزشمجازی).اصفهان :یار مانا264 .1395 .ص .وزیری .شابک9786007768662 :
مخاطب :مدیر /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :برنامهریزی آموزشی ،نظامهای آموزشی ،برنامهریزی راهبردی 
چکیده:اصول و مبانی کلی و نظری برنامهریزی باید در عمل و با مهارت در برنامهریزی راهبردی و عملیـاتی در سـطح واحـد
آموزشی همراه شود .کتاب حاضر راهبردهای عملی و عینی در بهبود کیفیـت در واحـدهای آموزشـی و دانشـگاهی را بررسـی
میکند .نویسنده کوشیده است گامهای برنامهریزی آموزشی رادر سه حوزۀ مدرسه ،واحد دانشگاهی و دانشگاه مجـازی تبیـین
کند .شناسایی مبانی و فرایندهای برنامه ریزی آموزشی در سطح یک واحد و تشریح دقیق و گام به گام هر یک ،عناصـر اصـلی
این اثر را تشکیل میدهند.
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.237بیغم ،زهرا .تربیتکودکآرام:راهنمایعملیبرایداشتنکودکانیآراموپویا.تهران :بهنشر152 .1395 .ص.
وزیری .شابک9789640223468 :
مخاطب :هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :آموزش خانواده ،آموزش و یادگیری ،تربیت 
چکیده :مسائلی از قبیل اضطراب جدایی از والدین ،اضـطراب امتحـان و رفتارهـای وسواسـی بـه ایجـاد نـاآرامی در کودکـان
می انجامد .بر عهده والدین است که با آشنایی به مشکالت کودک در راه آرامش او قدم برداشته و عزت نفس و اطمینان خـاطر
را به کودک باز گردانند .کتاب حاضر به بررسی راههای برخورد با مشکالت سد راه کودک از جملـه تـرس و اضـطراب ،مراحـل
اجتماعی شدن و حس مسئولیت ،لجبازی و...میپردازد.
.238بیغم ،زهرا .تربیتکودکسازگار:راهنمایعملیبرایداشتنکودکانیسالموسازگار.تهران :بهنشـر.1395 .
176ص .وزیری .شابک9789640223451 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش انفرادی ،آموزش و یادگیری ،اختاللهای رفتاری 
چکیده:با گذشت زمان و افزایش سن کودک مشکالت او هم بیشتر میشود .بنا بر این والدین در رویارویی بـا ایـن مشـکالت
نیاز به کسب آگاهیهای روانشناسانه و مهارتی دارند .کتاب حاضـر بـا بررسـی ایـن مسـائل ،اطالعـاتی در زمینـه دیـر یـا زود
خوابیدن کودک ،مشکالت تغذیه ،بد غذایی ،ناتوانی در کنترل دفع و آداب طهارت ،مشکالت تکلم و هویت جنسـی و  ...عرضـه
میکند.
.239بیغم ،زهرا .تربیتکودکسالم:راهنمایعملیبرایپیشگیریوحلمشکالتدورانکودکی.تهران :بـهنشـر.
216 .1395ص .وزیری .شابک9789640223444 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش خانواده ،خانواده ،پیشگیری 
چکیده:تربیت کودک و شناخت موضوعات مربوط به سن او برای هر خانوادهای مهم است .نویسنده در این کتاب ،با توجه بـه
تربیت کودک سالم در فصول گوناگون به آموزشهای کودک ،ویژگیهای خانواده سالم ،مشکالت مربوط به همسـاالن ،تربیـت
دینی و...اشاره کرده است.
.240مهری ،فتانه .تغذیهکودک.قم :بزم قلم144 .1396 .ص .رقعی .شابک9786007294765 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :رژیم غذایی ،رشد جسمی ،غذا 
چکیده :در جوامع بسیاری تغذیه ،مترادف مراقبت است .بی شک برای رشد و تکامل خردساالن نه تنها بـه نیازهـای جسـمی
بلکه باید به نیازهای روانی آن ها توجه کرد و این دو ،امری اساسی در تغذیه و رشد کودک است .کتاب پیش رو بـا توضـیحاتی
درباره نکات تغذیهای به زمان تغذیه مناسب و انواع غذاهای مناسب کودک اشاره کرده است.
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تکنیکهایویژهدرارزیابیروانیکودکان.تهران :آوای نور256 .1396 .ص .وزیری .شیابک:

.241پیوستهگر ،مهرانگیز.
9786003093188
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آزمونها ،آسیبشناسی ،روان شناسی خانواده 
چکیده:امروزه توجه به کودکان و اختالالت روانی مربوط به آنها نقش پر رنگـی یافتـه اسـت .مشـکالت کودکـان از نقـایص
جسمانی تا اختالالت رفتاری دایره وسیعی را در بر می گیرد .بنـا بـر ایـن در کتـاب حاضـر سـعی شـده اسـت مجموعـهای از
تکنیک های تشخیصی و آزمون های تخصصی روان شناختی توصیف و تبیین شود .این مجموعه به تشخیص مشـکالت خـاص
کودکان مانند بیش فعالی ،پرخاشگری ،یادگیری و اضطراب کمک میکند .در اثر پیش رو هـم چنـین اصـول کلـی مصـاحبه،
مقاومت در ارزیابی ،تکنیک های کالمی و غیرکالمی و پرسشنامههای رفتاری در شناخت اختالالت رفتاری بـه بحـث گذاشـته
شده است .اوتیسم ،آزمونهای فرافکن سنجش شخصیت و بررسی اختالالت شنوایی و بینایی از دیگر مطالب کتاب است.
چاقیومثررترینتوصیههابرایکاهشوزنماندگار.تهران :بـهنشـر.

.242غیور مبرهن ،مجید /نیکبخت جم ،ایراندخت.
120 .1395ص .رقعی .شابک9789640225134 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم کاردانش /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :پیشگیری ،آموزش تغذیه ،تغذیه 
چکیده:دریافت بیش از اندازه انرژی و در نتیجه چاقی ،بیماری های مرتبط با آن و حتی خطر مرگ را به دنبـال دارد .امـروزه
الگوی زندگی افراد با گذشته متفاوت است .نویسنده در کتاب حاضر با تبیین علل چاقی مانند فعالیتهای ناکافی بدنی به ذکر
الگوهای زندگی سالم و ناسالم اشاره کرده است .هم چنین کسب آمادگی برای کـاهش وزن و پیشـگیری از پرخـوری و نحـوه
افزایش فعالیتهای بدنی از دیگر مطالب کتاب است.
.243اسعدی ،سیدهنگار /اسعدی ،سیدحسن .حقوقمتقابلاعضایخانواده.تهران :انجمن اولیا و مربیان592 .1395 .ص.
وزیری .شابک9789644513169 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :حقوق فردی و اجتماعی ،خانواده ،ازدواج 
چکیده:افراد یک جامعه با آشنایی و رعایت حقوق خانواده میتوانند خانوادههای سـالم ،شـاد ،آرام و متعـادلی را دارا باشـند.
نویسنده در ده فصل ،به عوامل زمینهساز زندگی مشترک ،ریشهیابی حقـوق خـانواده از آغـاز تمـدن و شاخصـههـای سـالمت
خانواده در عصر پسامدرن اشاره می نماید .مفهوم ازدواج ،اقسام ازدواج و تعدد زوجات ،تکالیف و حقوق زوجین ،حقـوق مـالی و
غی ر مالی زن در خانواده ،حقوق شوهر بر زن ،حقوق فرزندان بر والدین و حقوق والدین بر فرزندان ،طالق و اقسـام آن از دیگـر
مباحث کتاب است.
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.244وفایی ،امیره .خانوادهآرمانیدرقرآنوحدیث .انعام جـاپلقی .شـهرری :سـمیع404 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
9786005622751
مخاطب :والدین /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جامعهشناسی دین ،ازدواج ،حقوق فردی و اجتماعی 
چکیده :اسالم به خانواده به عنوان اولین بخش اجتماعی هر جامعه توجه ویژه داشته و بر حفظ آن تأکید بسیار دارد .علما نیز
در تربیت انسان نمونه به جایگاه وی در یک خانواده نمونه تأکید دارند .بنابراین در کتـاب پـیش رو در تبیـین ایـن زمینـه بـه
مفهوم خانواده ،معیارهای ازدواج ،اصول تربیتی حاکم در خانواده نمونه و جایگاه والـدین و فرزنـدان در قـرآن و حـدیث اشـاره
شده است.
خانوادهدرمانیوسالمترواننوآوریدرنظریهوعمل .کیومرث فرحبخش ،الیاس بیگدلی،

.245مک فارالن ،مالکولمام.
ارسالن احمدی ،معصومه تختـی ،فرحنـاز جلویـاری ،بختیـار ملکـاری .تهـران :آوای نـور480 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
9786003092914
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :روان شناسی خانواده ،رواندرمانی ،روشهای رواندرمانگری 
چکیده :خانواده درمانی با رویکرد جامعه نگرانه به سالمت روان ،از اواخر دهه  1950و پـس از برخـی اظهـارات در کنفـرانس
ساالنه انجمن روان پزشکی آمریکا ،توجه متخصصان بسیاری را جلب کرد .آنان ابراز کردند که عالوه بر خود فرد ،با خـانوادههـا
هم کار خواهند کرد .خانواده درمانی دارای زمینههای متنوع بوده و ریشـه در زناشـویی درمـانی ،جنـبش راهنمـایی کودکـان،
خدمات اجتماعی با تاکید بر کار با خانوادهها ،آموزش زندگی خانوادگی و پیشرفتهای مشاورهای دارد .کتـاب پـیش رو در 15
فصل خانواده درمانی بر اساس سالمت روان ،بررسی اختالالت ،خانواده درمانی افسردگی ،خانواده درمانی برای اختالل وحشـت
زدگی و اختالل وسواس فکری عملی مورد بررسی قرار گرفته است .روش آموزش روان شناختی و مدیریت بیمار بـا توجـه بـه
نقش زوج درمانی ،توجه به جمعیتهای خاص مانند مصرف کنندگان مواد مخدر و مدلهای درمان؛ از دیگر مباحث این کتاب
است.
.246منطقی ،مرتضـی .راهنمایوالدیندراستفادهفرزندانازفناوریهایارتباطیجدیید:بیازیهیایوییدئویی،
رایانهای.تهران :انجمن اولیا و مربیان460 .1395 .ص .وزیری .شابک9789644513107 :

مخاطب :والدین /مشاور /هنرآموز 
کلماتکلیدی :بازی و سرگرمی ،فناوری اطالعات و ارتباطات 
چکیده:با وقوع انقالب اطالعاتی در عصر حاضر شاهد ظهور فناوریهای نوین ارتباطی هستیم و تنها با افزایش شناخت از این
فناوریها است که میتوان مواجههای درست در مقابل آنها داشت .نویسنده در این کتاب به نقش بـازیهـای الکترونیکـی در
عرصه اوقات فراغت ،تاریخچه بازیهای ویدئویی-رایانهای ،آثار آنها بر تندرستی ،آثار شناختی بازیها و نقش آنها در تربیـت
و آموزش اشاره کرده است .آثار فرهنگی و اجتماعی بازیها ،آثار اخالقی بازیها ،القائات سیاسی و عقیدتی بازیها و راهنمـایی
اولیا در جهت استفاده بهینه فرزندان از دیگر مباحث کتاب پیش رو است.
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روانشناسیزنوخانواده.تهران :آوای نور.1395 .

.247شعاع کاظمی ،مهرانگیز /فتحعلیزاده ،معصومه /شهابینژاد ،زهرا.
184ص .وزیری .شابک9786003092341 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش خانواده ،خانواده ،شیوۀ زندگی 
چکیده :کتاب پیش رو و در سه بخش به بحث های زن و سـالمت روان ،اخـتالالت خواب،بهداشـت جسـمی و جنسـی زن و
تعادل عاطفی و موضوع زن و خانواده می پردازد.
.248گلیان تهرانی ،شهناز /بیاتی پایانی ،سپیده /بیاتی پایانی ،سمانه .روشهایافزایشهوشکودکان(روشهایکلیدی
وکاربردیتقویتهوشکودکان).تهران :مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران326 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
9786001245336
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :روان شناسی خانواده ،آموزش و یادگیری ،علوم تربیتی 
چکیده:هوش ،تفکر عاقالنه و رفتار مؤثر در محیط است و انواعی دارد .راهکارهای شناسایی کودکـان بـا اسـتعداد معمـوال بـا
تستهای هوش انجام میشود .اما روشهای افزایش هوش کودکان کدام است؟ در کتـاب حاضـر بـرای شناسـایی کودکـان بـا
استعداد و نحوه افزایش هوش آن ها راهکارهایی در  13فصل بیان شده است .پـرورش خالقیـت ،بـازی هـای تقویـت دقـت و
تمرکز ،راهکارهای تقویت تکامل کودک و تحریک حس های نوزاد از جمله این روش هاست .دیگر روشهای مورد نظر در ایـن
اثر تا فصل پایانی ،بازی های تقویت حواس ،راهکارهـای تقویـت هـوش زبـانی ،تقویـت هـوش ریاضـی ،تقویـت تفکـر علمـی و
راهکارهای افزایش هوش دیداری و فضایی کودک است .همچنین نویسنده در این اثر به هوش فیزیکی و کنتـرل فعالیـتهـای
روزانه ،هوش شخصی و رشد شناخت فرد از خود ،هوش اجتماعی و انجام دادن کار مشترک با دیگران و تقویـت آن هـا اشـاره
دارد.
بانصبنرمافزارهایکنترلیی.تهـران:

.249شبافروزان ،صغری /اسداللهی ،حسن .روشهاینظارتوالدینبرفرزندان
وانیا190 .1395 .ص .وزیری .شابک9786008496212 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :اینترنت ،رسانههای گروهی 
چکیده :بسیاری از کشورهای در حال توسعه بـرای بـاال بـردن سـطح آمـوزش و پـرورش خـود بـه دنبـال جـایگزین کـردن
آموزشهای الکترونیکی بهجای آموزش های سنتی هستند .به همین دلیـل نویسـندگان کتـاب بـرای حفـظ امنیـت فرهنگـی
کودکان و نوجوانان در این فضای خاص ،استفاده از نرم افزارهای کنترلی را پیشنهاد میکنند که به وسـیله آنهـا فرزنـدان در
هنگام استفاده از آموزش رایانهای ،در مسیرهای مطمئنتری قرار خواهند گرفت.
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.250مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان .زمانتکوککن.تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگـان
جوان198 .1395 .ص .خشتی کوچک .شابک9786007857984 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :مدیریت و سازماندهی ،راهنمای آموزشی ،روانشناسی شخصیت 
چکیده:مدیریت زمان یکی از رمزهای موفقیت انسانهای بزرگ بـه شـمار مـیرود .در ایـن کتـاب مخاطـب جـوان راههـای
مدیریت صحیح زمان را می آموزد .کتاب در هفت فصل تنظیم شده است .در فصل اول مخاطب دربارۀ دریـافتن زمـان حـال و
ارزش آن نکاتی می آموزد .در فصل های بعد دزدان زمان ،بازی زمان و مراحل فرمول بازی با زمان مطرح شدهاند .فصل چهـارم
به پلههای هدف ،واقعبینـی ،مسـئولیتپـذیری ،پشـتکار ،ابتکـار و میانـهروی اختصـاص یافتـه و در فصـلهـای چهـار و پـنج
هدفگذاری ،ساختن و اجرای نقشۀ زمانی ،و درمان اهمالکاری مطرح شدهاند .محتوا به صورت داستانی و زبان آن اول شخص
است و نویسنده در خالل تعریف داستان ،چگونگی مدیریت زمان را به مخاطب می آموزد.
.251هایت ،مایکل /هارکیوی ،دنیل .زندگیروبهجلو:طرحییاربیاتشیدهبیرایرسییدنبیهآنچیهدرزنیدگی
میخواهید ....آزیتا نجاتمهر .تهران :آرایان216 .1396 .ص .رقعی .شابک9786007133828 :

مخاطب :والدین /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جامعهشناسی ،پیشرفت ،برنامهریزی راهبردی 
چکیده:بدون برخورداری از برنامهای جامع در زندگی ،به مقصد نخواهیم رسید .کتاب پـیش رو بـا اشـاره بـه طـرح زنـدگی،
برنامهای را مطلوب میداند که با بهره گیری از آن می توان در مسیر زندگی بهتر ،باقی ماند .درک نیازهـا و اجـرای طـرحهـای
عملیاتی شفاف ،مقصدی درست و یک زندگی رو به جلو را نشان خواهد داد.
شبکههایمجازیوخانواده.کاشـان :مرسـل128 .1396 .ص .رقعـی.

.252خباز راوندی ،محمدرضا /فرحبخش ،کیومرث.
شابک9789649724898 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :شبکههای رایانهای ،نرمافزار رایانهای ،فناوری اطالعات و ارتباطات 
چکیده:گسترش فناوریهای دیجیتال در چند دهه گذشته موجب پدیـدار شـدن اقسـام لـوازم ارتبـاطی رایانـهای از جملـه
اینترنت ،تلفن همراه و بازیهای رایانه ای شده است.به دنبال این نو آوریها ،شبکههای اجتماعی مجازی و بر خـط نیـز پدیـد
آمدهاند که از طریق ایمیل ،وب سایتها ،پیامک و اشتراک گذاری عکس و ویدئو ،به ارتباط مردم با یکدیگر کمک میکنند .بـر
این اساس دیده میشود این رسانه ها ،در کنار کارکردهای مثبت ،هم چنین گاهی موجب کـم رنـگ شـدن روابـط و تعـامالت
اجتماعی و خانوادگی افراد از نظر عاطفی نیز میشوند .بنا بر این ،این کار کرد منفی به دنبال خود بحرانها و تعارضات خاصـی
پیش میآ ورد .مولفان کتاب حاضر به همین دالیل در سه بخش به بررسی مسائل و تاثیرات رسانهها و شبکههای مطـرح شـده
اقدام کرده اند .هم چنین در این کتاب تأثیر شبکههای مجازی بر زندگی زناشویی ،ارتقای سواد رسانهای در خانواده و مدیریت
رسانهها تبیین شده است.
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قدرتپشتکار:اشتیاقوتالشدوقانونجداییناپذیربرایرسیدنبهاهداف .گیتی شـهیدی.

.253داکورث ،آنجال.
تهران :آرایان332 .1396 .ص .رقعی .شابک9786007133934 :
مخاطب :والدین /مشاور /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :موفقیت ،جنبههای روانشناسی ،روانشناسی شخصیت 
چکیده :موفقیت در زندگی به سطح پشتکار بستگی دارد و عالقه و ثبات قدم برای رسـیدن بـه اهـداف بلندمـدت فـرد را بـه
پیروزیهای فردی و اجتماعی میرساند .کتاب حاضر میکوشد به مخاطب بیـاموزد کـه توجـه بـه اسـتعدادها او را از حقیقـت
موفقیت دور میکند و در عوض ،رمز موفقیت آدمی در ارتقای سطح پشتکار اوست .در سه بخش ایـن کتـاب دربـارۀ چیسـتی
ثبات قدم و دلیل اهمیت آن ،تمرینها و راههای پرورش پشتکار از درون آدمی به بیـرون ،و راههـای تلقـین پشـتکار بـه خـود
مطالبی ارائه شدهاند.
.254کی.تاو ،موراگ /گراهام ،کری /لی ،چوی .قلبسالم .مصطفی رحیمی جونقانی .تهران :بهنشر180 .1395 .ص .وزیـری.
شابک9789640223024 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :بیماریها ،پیشگیری 
چکیده:قلب سالم ،در افرادی وجود دارد که سیگار نمیکشند ،به دور از تنش و اضطراب زنـدگی مـیکننـد و اگـر حملـه یـا
جراحی قلبی را پشت سر گذاشته اند ،اهمیت داروهای تجویز شده خود را می دانند .در این کتاب مؤلف به ذکر تغییرات سـبک
زندگی در داشتن سالمتی طوالنی مدت اشاره دارد .همچنین شناخت بیمـاریهـای قلبـی و نیـز ارائـه برنامـهای در  3حیطـه
فعالیت ورزشی ،تغذیه سالم و کنار آمدن با استرسها برای پیشگیری و درمان بیمـاریهـای رایـج قلبـی و عروقـی از مطالـب
مطرح شده در این کتاب است.
.255ابوطالبی احمدی ،تقی .کاربردروانشناسیدرازدواجموفقوروشهمسرداری.تهـران :انجمـن اولیـا و مربیـان.
184 .1395ص .وزیری .شابک9789644513077 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :ازدواج ،روانشناسی ،خانواده 
چکیده :نویسنده در کتاب حاضر با استفاده از مباحث روانشناسی ،در پی تبیین مسائل پیرامون ازدواج و خانواده است .تعریف
خانواده و راز تشکیل آن ،ضرورت روانشناختی ازدواج ،اهمیت و کارکردهای ازدواج ،روشهای شناخت همسر قبل از ازدواج و
جلسه خواستگاری و سواالت آن از جمله مباحث کتـاب اسـت .سـن مناسـب ازدواج و علـل افـزایش آن ،انگیـزههـای ازدواج،
خطاهای دوران آشنایی زوجین ،آموزش های قبل از ازدواج و اهمیت آن ،معیارهای یک ازدواج موفق و رهنمودهـای کـاربردی
برای زوجین در زندگی مشترک از دیگر مباحثی است که در کتاب به آنها اشاره شده است.
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.256گرشاسبی ،معصـومه .کتابهایباشگاهمغز:مغزمنورنگآمیزی()2تمرینآرامشدرباغپروانیههیا.تهـران:
مهرسا102 .1396 .ص .خشتی .شابک9786009751013 :
مخاطب :والدین /دانشآموز /مشاور
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :رنگآمیزی ،خالقیت ،جنبههای روانشناسی 
چکیده:رنگآمیزی از تمرینهایی است که به گردش خون و فعالیت سلولی مغز کمک میکنـد .کتـاب حاضـر شـامل نمونـه
نقاشیهایی است که از آثار هنرمندان انتخاب شدهاند و برای رنگآمیزی در این اثر جمع شدهاند تـا مخاطـب بـزرگسـال ،بـا
انجام درست این تمرینهای رنگآمیزی ،بتواند ضمن کاهش اضطراب و اسـترس ،خالقیـت و توانـایی مـدیریت احساسـات یـا
تمایالت خود را بهبود بخشد .گردآورندۀ کتاب توصیه کرده است تمرینها ترتیب خاصی ندارند و در هـر زمـانی کـه مخاطـب
میل داشته باشد انجام پذیر هستند.
کتابهایدامیز،کاربردیوسیودمند:رژییمهیایپرهییزی.For Dummies

.257پتروچی ،کلیان /فلین ،پاتریک.
مهرک ایروانلو .تهران :آوند دانش304 .1396 .ص .وزیری .شابک9786007022993 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش تغذیه ،پیشگیری 
چکیده :روش پرهیز از غذا به عنوان مکانیسمی شفابخش ،عاملی مؤثر در کاهش چربی ،چربی سوزی و عضله سازی در بـدن
است .پرهیز از خوردن یکی از قدیمیترین روشهای درمانی است.کتاب پیش رو در  16فصـل در خـالل مطـالبی همچـون بـا
رژیم پرهیزی آغاز کنید ،مروری بر علم پرهیز از غذا ،پرهیز دورهای و  10راه افزایش انرژی در طول پرهیز ،بـه دسـتور پخـت
غذاهای حاوی  500و  600کالری برای دورههای رژیمی پنج به دو اشاره میکند.
کتابهایدامیز،کاربردیوسودمند:نقشیهذهین .For Dummiesعزیـزاهلل سـمیعی گیالنـی،

.258راسلر ،فلورین.
سعید گرامی .تهران :آوند دانش226 .1396 .ص .وزیری .شابک9786008668114 :
مخاطب :مشاور /دانشجومعلمان /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفکر ،تفکر خالق ،چالش ذهنی ،حافظه 
چکیده:بازسازی نحوۀ تفکر و شیوۀ جذب اطالعات توسط مغز را "نقشۀ ذهن" مینامند .وقتی دربارۀ چیزی فکـر مـیکنـیم،
مغز ما بالفاصله شروع به متصل کردن آن فکر با تصورات ،افکار و مفاهیم دیگر میکند .در کتاب حاضر ،نویسـنده بـه خواننـده
نشان میدهد که این سیستم چگونه کار میکند .در عین حال ،تکنیکهای آزمایش شده ،نقشهکشی ذهن را برای اسـتفاده در
هر موقعیتی ،از مدیریت پروژه گرفته تا افزایش خالقیت ،بهبود حافظه و مطالعه برای امتحان ،آماده میکند و ارائه میدهد.
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کتابهایدهفرمان:دهفرماندربابخودشناسی.اصفهان :نوشـته84 .1395 .ص .خشـتی

.259سوادکوهی ،علیاصغر.
کوچک .شابک9786003860407 :
مخاطب :هنرآموز /مشاور /هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :خودسازی ،خودشناسی ،روانشناسی ،روانشناسی شخصیت 
چکیده :انسان سرشار است از صفات نیک و بد که اگر با تأمل به آنها بنگرد ،میتواند بدها را رفع و ضعفها را تقویـت کنـد.
کتاب حاضر از مجموعه کتابهای «دهفرمان» به موضوع خودشناسی اختصـاص دارد .نویسـنده کوشـیده اسـت در ده فرمـان
مخاطب را به شناخت خود و داشتن اراده واعتماد به تحقق خواستهها سوق دهد .روح و روان خود را درست تغذیه کـن ،نقـاط
ضعف خود را به نقاط قوت و توانایی تبدیل کن ،ذهن بهاری داشته باش ،و روزی خودت رابـه روزی دیگـران سـنجاق نکـن از
جمله فرمانهای کتاب هستند.
کتابهایدهفرمان:دهفرماندربابهنرتأریرگیذاریونفیوذ.اصـفهان :نوشـته.1395 .

.260سوادکوهی ،علیاصغر.
72ص .خشتی کوچک .شابک9786003860414 :
مخاطب :هنرآموز /مشاور 
کلماتکلیدی :روابط بینفردی ،جنبههای روانشناسی ،ارتباط غیرکالمی 
چکیده :برقراری رابطۀ تأثیرگذار با دیگران و نفوذ در آنان هنری اسـت کـه نیـاز بـه تمـرین و آگـاهی دارد .کتـاب حاضـر از
مجموعه کتابهای «ده فرمان» می کوشد رموز این هنر را به مخاطب بیاموزد .از جمله توصیههای کتاب عبارتاند از :شادمانی
را به خودت و دیگران هدیه کن؛ زبان بدنتان را تقویت کنید؛ کار تو رسیدگی به وضعیت خودت اسـت؛ اول انتقادپـذیر بـاش و
آنگاه انتقاد کن؛ حساب بانکی عاطفۀ خود را پر نگهدارید.
شاهکلیدزنیدگی.اصـفهان :نوشـته144 .1395 .ص.
هایدهفرمان:دهفرماندرباب 


کتاب
.261سوادکوهی ،علیاصغر.
خشتی کوچک .شابک9786003860438 :
مخاطب :هنرآموز /مشاور 
کلماتکلیدی :موفقیت ،راه و روش ،جنبههای روانشناسی 
چکیده:اگر خود ما نمیتوانیم وضعیت آینده و زندگیمان را تعیین کنیم ،به ناچار محیط این کار را میکند .پس بهتـر اسـت
هدف مطلوب خود را معلوم کنیم و به سمت آن در حرکت باشیم .کتاب حاضر از مجموعه کتابهای «ده فرمان» میکوشد راه
رسیدن به شاه کلید زندگی را در ده فرمان به مخاطب بیاموزد .از جمله توصیههای کتاب عبارتاند از :ناشـناختههـا را دریـاب؛
آینده را به بها دهند نه به بهانه؛ هدفت را عوض کن ،زندگیات عوض میشود؛ شیوه و سبک خارپشت یا سبک و روش روباه.
.262سپهری شاملو ،زهره /ساالری ،ملیحه .کلیدروابطپایداردرزندگیزناشویی.تهران :بهنشر168 .1395 .ص .وزیری.
شابک9789640222928 :
مخاطب :والدین /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :شیوۀ زندگی ،ازدواج ،زناشویی ،ارتباط 
چکیده:یکی از بزرگترین دغدغه زوجهای جوان ،ارتقای میزان رضایت مندی در رابطه زناشویی اسـت .چـرا نیـاز بـه عشـق و
محبت در روابط زوجین برآورده نمیشود و چگونه میتوان در تغییر آن سـهمی فعاالنـه داشـت؟ در ایـن اثرضـمن برشـمردن
الگوهای ناکارآمد ارتباطی ،روشهای دوری جستن از آنها و همچنـین روشهـای شناسـایی چـالش هـای موجـود در زنـدگی
مشترک و راهکارهای کارآمد برای حلوفصل آنها بیان شدهاست .تمرین های موجود در هر بخش در تفهیم بهتـر و کـاربردی
کردن مباحث کمککننده میباشند.
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.263مدینا ،جـان .کلیدهایتربیتکودکانونوجوانان:اصولکارکردمغزدرکودکان:پرورشکودکشادوباهوش
ازتولدتاپن سالگی .شهریار نظری .تهران :صابرین320 .1395 .ص .رقعی .شابک9789642785810 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :رشد جسمی ،یادگیری ،بازی و سرگرمی کودکان 
چکیده :در این مجلد از مجموعه کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان ،قوانین مغـزی در پـنج سـال ابتـدایی زنـدگی بررسـی
می شوند .نویسنده در کتاب پیش رو اصول کارکرد مغز در دوران بارداری و نقش استرس بر رشد مغزی در ایـن دوران ،روابـط
ب ین زوجین و تأثیر آن بر عملکرد مغزی کودکان را شرح میدهد .تأثیر والدین در هوش کودکانشـان و نحـوه تربیـت کودکـان
شاد و با اخالق از دیگر مباحث کتاب است ،هم چنین نکات عملی پیرامون هر یک از موضوعات مطرح شـده در انتهـای کتـاب
گردآوری شده است.
کلیدهایتربیتکودکانونوجوانان:والدینهشیار:متحولساختنخیود،نیرومنیدسیاختن

.264ساباری ،شـفالی.
فرزندان .اکرم کرمی .تهران :صابرین288 .1395 .ص .رقعی .شابک9789642785834 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :رفتار اولیا و فرزندان ،روان شناسی خانواده ،تربیت 
چکیده:نویسنده در این مجلد از مجموعه کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان ،در پی معرفی راههای مـوثر متحـول سـاختن
والدین ،برای تربیت فرزندان نیرومند است .چالشهای زندگی در دوران نوزادی و سالهای مدرسه ،راهکارهایی برای رهاسـازی
فرزندان از نیاز به توجه ،نحوه کنار گذاشتن ایگو توسط والدین ،توجه به شگفتی نهفته در تجربههـای معمـولی و بازگشـت بـه
سادگی ،خطرپذیری والدین در مسیر هشیار شدن خود و نحوه رهایی از آرزوهای بزرگ از جمله مباحث کتـاب اسـت کـه بـه
هشیاری والدین در مسیر تربیت فرزندان یاری میرساند.
.265گلدستاین ،رابین /گاالنت ،جنت .کلیدهایتربیتوطرزبرخوردباکودکان6تا9سال .فرزانه قائدی .قم :بزم قلـم.
192 .1396ص .رقعی .شابک9786007294680 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :تعلیم و تربیت ،آموزش خانواده ،روانشناسی کودک 
چکیده:تربیت کودکان یکی از مهمترین و سختترین وظایف والدین است .کتاب شامل کلیدهای تربیـت و طـرز برخـورد بـا
کودکان  6تا  9سال میباشد .استقالل و مسئولیت پذیری کودکان ،توضیح موارد سخت مانند جنسیت ،زایمان ،اعتیـاد ،ایـدز و
 ، ...نحوه برخورد با دروغگویی ،پرخاشگری ،خودخواهی ،کمرویی ،فخرفروشی در کودکان از موضوعات کتاب پیش رو میباشد.
هم چنین روابط کودک با خانواده خویش ،مشکالت کودکان در مدارس و بازی و اوقات فراغت آنها از دیگر بخـشهـای کتـاب
است.
شوندوچراشکستمیخورند .ویدا


هاچراموفقمی

کلیدهایهمسرانموفق:ازدواج
.266گاتمن ،جان /سیلور  ،نن.
لطفی .تهران :صابرین324 .1395 .ص .رقعی .شابک9789642785780 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :ازدواج ،زناشویی ،شیوۀ زندگی 
چکیده:در این مجلد از مجموعه کلیدهای همسران موفق ،دالیل موفقیت و شکست ازدواجها بررسی میشـود .عوامـل موفـق
بودن یک ازدواج ،تاثیر افکار و ذهنیات افراد در نحوه برخورد با دیگران ،تفاوتهای میان مردان و زنـان ،چهـار عنصـر مخـرب
زندگی و چهار راهکار کلیدی برای بهبود زندگی مباحث کتاب را تشکیل میدهند ،همچنین نویسنده شیوههای زندگی خـوب،
بد و مشاجرهجو را با ذکر مثالهایی از زندگی افراد شرح میدهد .در انتهای هر فصل خودآزماییهایی مرتبط با موضـوع همـان
فصل برای خوانندگان قرار داده شده است.
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.267فروهان ،حمید .گزارشیکجلسهازمجتمعمسکونیخلی فارر.اصفهان :مؤسسه انتشاراتی نقش نگین.1395 .
184ص .رحلی .شابک9786003291416 :
مخاطب :والدین /هنرجو
پایۀتحصیلی:یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :شیوۀ زندگی ،ایران ،مدیریت ،فرهنگ شهرنشینی 
چکیده:آپارتمان نشینی یکی از امور عادی زندگی امروزی به خصوص در شهرهای بزرگ است .کتاب حاضر در همین باره ،بـه
صورت گزارشی موردی می کوشد قوانین مربوط به زندگی آپارتمانی را به مخاطب بیاموزد.در این ماجرا ،نکات بسیاری در قالب
یادداشتهای موردی و مختصر عرضهشدهاند که مخاطب میتوانـد از آن هـا کپـی بگیـرد و اسـتفاده کنـد .راهکارهـایی بـرای
صرفه جویی در مصرف برق ،آب و گاز  ،و نمونههایی از مصادیق تأمین نیاز همسایگان همچنین حقالنـاس و اسـراف در کتـاب
تذکر دادهشدهاند.
 .268کوین ،لیزا /مورل ،آمی .لذتفرزندپروری:راهنمایکاربردیپیذیرشوتعهیددرمانیبیرایفرزنیدپروریدر
سالهایاولیهکودکی .احمد عابدی ،ناهید وکیلزاد ،علیرضا محسنی اژیه .اصفهان :نوشته256 .1395 .ص .وزیری .شابک:

9786003860636
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش خانواده ،خانواده ،رفتار اولیا و فرزندان 
چکیده:در کتاب پیش رو ،روش هایی به منظور دستیابی به مهارت تعلیم و تربیت فرزند از راه فلسفه پذیرش و تعهد درمـانی
طرح شده است .این اثر در ده فصل به مطالبی از قبیل سـالهـای اولیـه فرزنـد پـروری ،ارزشهـای فرزنـد پـروری ،مـدیریت
احساسات در برابر مدیریت رفتار ،درک کردن کودک ،ایجاد رابطه و تشـویق رفتارهـای خـوب و حمایـت از کـودک مضـطرب
میپردازد.
.269سپهری شاملو ،زهره /صفرزایی ،مهرناز .ماهمباتومتولدمیشویم:راهنمایپدرانومادرانآینده.تهران :بهنشـر.
160 .1395ص .وزیری .شابک9789640222935 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :خانواده ،روان شناسی خانواده ،رفتار اولیا و فرزندان 
چکیده :تصور داشتن یک فرزند ،شاید بی نظیرترین تصویر زندگی یک زوج باشد .اما "والد شدن" دغدغههـایی دارد .در ایـن
ارتباط ضروری است زن و شوهر نظرات و یافتههای تخصصی را مطالعه و از مراحـل فرزنـد آوری تـا فرزنـد پـروری را مطالعـه
کنند .کتاب پیش رو با هدف آماده کردن پدران و مادران برای تغییرات و چالشهای عـاطفی ،اجتمـاعی و روانـی فرزنـد آوری
مطالبی را گردآوری کرده است .به سوی مادر شدن ،مراقبت از خود ،مراقبت از کودک ،افکار سالم و به جمع پـدران و مـادران
خوش آمدید ،چند عنوان از  9فصل این اثر است.
مجموعهکتابهایزندگیمثبت:تصمیمبگیرید؛رن یاگن  .آیسان درویشی .تهران :ابوعطـا.

.270مککالتچی ،استیو.
224 .1396ص .رقعی .شابک9789641702894 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :جنبههای روانشناسی ،تصمیمگیری ،انگیزه ،حل مسئله 
چکیده:پیشرفت در کار و زندگی شخصی از خواستههای بسیاری از افراد است .کتاب پیش رو میکوشد به خوانندگان کمـک
کند روشهای گرفتن تصمیم های بهتر بر مبنای نتایج را بیاموزد ،و بداند چگونه باید کارها را اولویتبنـدی کنـد و کارهـایی را
که مجبور به انجامشان نیست انجام ندهد .ارزش زمان و چگونگی تأمین انرژی را بداند و راهکارهای اولویتبندی ،برنامهریـزی،
مدیریت وقفهها و سازمانیابی برای مهارتهای عملی زندگی را بهکار گیرد.
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.271زارعی ،علی .مربیکارآفرینیکودکونوجوان(سطحمقدماتی).تهران :مؤسسه فرهنگی هنـری دیبـاگران تهـران.
374 .1396ص .وزیری .شابک9786001246135 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :فرصتهای شغلی ،مهارتهای شغلی ،تربیت 
چکیده :وظایفی که مربی کار آفرینی کودک و نوجوان از مشاغل حوزه خدمات گروه امور مـالی و بازرگـانی انجـام مـی دهـد
عبارت است از :شناخت شایستگیهای استعداد یابی و شناسایی ویروسهای فکـری ،ترسـیم جـدول  ، SWOTبرنامـه ریـزی
عصبی  -کالمی ،مهندسی ذهن و پرورش خالقیت .الزم است مربی ضمن در نظر گرفتن پیادهسازی مهارتهای کـار آفرینـی،
ابداع بازیها و هدایت شغلی و تحصیلی و ...استانداردهای نهگانه را به کار بندد .کتاب پـیش رو بـا بررسـی اسـتانداردها در نـه
فصل ،بیان می دارد که کارآفرینی ،آموزش فرهنگی از خانواده شروع میشود و سپس آموزشگاهها و جامعـه تغییـرات را ایجـاد
میکنند.
مهارتهایاولیهنوزاد:بهنوزادخودکمککنیدازطرییقبیازیهیایخالقانیه،بییاموزد.

.272استوپارد ،میریـام.
محمدعلی شیخعلیان .تهران :صابرین120 .1396 .ص .وزیری .شابک9786008733003 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :مراحل رشد و تحول ،بازی و سرگرمی کودکان ،ترانههای کودکانه 
چکیده:نوزادان در فرآیند تکامل طبیعی و رشد مغزی و جسمی خود ،از مراحلی عبور میکنند که به آن نقشه مهـارت نـوزاد
گویند .نویسنده در دوازده بخش هر یک از مهارتهای نوزادان در زمینههای ذهـن ،حرکـت کـردن ،صـحبت کـردن ،حرکـات
دستها و صمیمیت را در هر ماه از بدو تولد تا یک سالگی توضیح میدهد .در انتهای کتاب فعالیتهایی اضافی مانند موسـیقی
و شعرهای کودکانه ،کارهای انجام دادنی و ساختنی و تفریحات فیزیکی برای افزایش هر یک از مهـارتهـای کودکـان معرفـی
شده است.
.273راث ،تام .نقاطقوتشما:راهنمایکشف34استعداددرونیشما .امیرحسین میرزائیـان .تهـران :آرایـان.1396 .
176ص .رقعی .شابک9786007133941 :
مخاطب :دانشآموز /هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :استعدادیابی ،مدیریت نیروی انسانی ،روانشناسی شخصیت ،برنامهریزی 
چکیده:کشف توانمندیها و تالش برای موفقیت به آگاهی و مطالعه در اینباره نیاز دارد .کتاب حاضر با ایـن اعتقـاد کـه هـر
کسی باید بر اساس توانایی درونی خود به کار مشغول شود ،در دو بخش کلی اطالعاتی را بـه مخاطـب مـیدهـد .نویسـنده در
بخش اول که به کشف توانمندیها اختصاص دارد ،مخاطب را مجاب میکند الزم نیست به کسی تبدیل شود که نیست ،بلکـه
باید توانایی درونی خود را بیابد .در بخش دوم با ارائۀ  34درونمایۀ استعداد انسانی ،به مخاطب کمک میکند نوع استعداد خود
را از این میان تشخیص دهد و با ایدههای عملی که در کتاب آمده است ،در بهرهگیری و شکوفایی آنها بکوشد.
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خمهایبحران.تهران :بهنشر140 .1395 .ص .رقعـی.
نوجوانانوجواناندرپیچو 

.274بنیاسدی ،علی /فوالدیان ،احمد.
شابک9789640223611 :
مخاطب :والدین /مشاور /هنرآموز 
کلماتکلیدی :روانشناسی ،روانشناسی نوجوان ،آسیبشناسی ،جنبههای روانشناسی 
چکیده:دورۀ نوجوانی از بحرانی ترین دوران زندگی است .مشکالت این دوره مورد توجه جامعهشناسان و روانشناسان است و
مهم ترین اقدام برای حل آنها «تشخیص و شیوۀ برخورد» با آن است .اثر حاضر کوشیده است نمابری از عمدهترین مشـکالت
روانی و رفتاری نوجوانان و جوانان و نیز شیوۀ برخورد و راهنمایی والدین را تقدیم کند .در این کتاب مشخصههـای نوجـوانی و
جوانی تشریح می شود؛ مواردی مثل :بحران هویت ،اضطراب ،خیالپردازی ،کمرویی ،شهوتگرایی ،دروغگـویی ،عـزت نفـس و
اعتماد به نفس ،خودکشی ،اختالالت عاطفی و رفتاری ،و بیماریهای جسمانی.
هایخوددرسریعترینزمانممکن .زینب حیدربیگی .تهران :آرایـان.


هدف:دستیابیبهخواسته
.275تریسی ،برایان.
352 .1396ص .رقعی .شابک9786007133989 :
مخاطب :والدین /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :موفقیت ،روابط بینفردی 
چکیده:هر فرد برای رسیدن به هدف ،توانمندیهایی دارد که میتواند نحوه دسترسی به آنها را بیاموزد .کتـاب پـیش رو در
 21فصل برای افراد آرمانگرا و بلند پرواز ،گفتارهایی نظیر توانمندی و مسـؤولیت ،برطـرف سـازی موانـع پیشـرفت ،سـنجش
میزان پیشرفت و...را مطرح ساخته تا با سرعت بیشتری به هدف دستیابند.
.276حسینی ،سیدمحمد /جوکار ،حبیب .هیاهوبرایهیچ بررسیخشمدرخانوادهوروابطزوجین.تهـران :آوای نـور.
224 .1396ص .وزیری .شابک9786003092822 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :هیجان ،روان شناسی خانواده 
چکیده:به نظر می آید در میان حاالت روحی و هیجانی مردم ،خشم ناسازگارترین آن هاست .خشـم حـالتی اسـت کـه اکثـر
مردم در کنترل آن ناتوان هستند .کتاب پیش رو در زمینه خشم و تأثیر آن در روابط زوجین سـعی دارد خطـرات جسـمی یـا
روانی این حالت را در زندگی مشترک بیان ک ند .در این اثر دید گاه های نظری پرخاشگری یا تحریک مسـتقیم بررسـی شـده
است .در بخش هایی دیگر از کتاب روش های کنترل خشم و خشـونت خـانگی و آسـیب هـای حاصـل از پرخاشـگری ،مـورد
بررسی و نقد قرار گرفته است .اما چه مهارتهایی مورد نیاز است تا خشم کنترل شود؟ بـرای پیشـگیری از تبعـات نـاتوانی در
کنترل خشم باید نسبت به آن آگاهی پیدا کرد .هم چنین تًأمل در این زمینه و تصمیم به ابراز یا پنهان کردن آن نیـز از دیگـر
مکانیسم های کنترل پرخاشگری و خشم است ،که در این اثر به آن ها اشاره شده است .در صفحات پایـانی ضـمن آشـنایی بـا
هوش هیجانی ،ابعاد دیگری از خشم و نقش آن در روابط خانوادگی مطرح شده است.
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.277نیون ،دیوید100 .رازخانوادهشاد .عطیه کارگر دولتآبادی .تهران :مؤسسه فرهنگی آرمـان رشـد /ابـر و بـاد.1396 .
222ص .رقعی .شابک9786008693017 :
مخاطب :والدین /مشاور /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :خانواده ،روان شناسی خانواده ،ارتباط ،جنبههای روانشناسی 
چکیده :ساختار خانواده قدمتی به طول تاریخ دارد وحفظ بنیان آن بسیار مهم مینماید .کتاب حاضر دربارۀ رفتارها ،عادتهـا
و نگرشهایی است که خانواده را راضی نگهمیدارند .تمام موارد از بزرگ کردن بچهها تا برقراری رابطۀ خوب با خانوادۀ همسر،
با مثالهای واقعی در هر مورد و درگیریها و لذتهای زندگی وآنچه افراد میتوانند برای بهتر شدن زندگیشان انجـام دهنـد،
بیان شده است .به اعتقاد نویسنده ،این صد راز مانند ابزاری به کمک مخاطب میآیند تا عادتها و نگرشهای خـود را بررسـی
کند و به نیروی مثبتی برای خود و خانواده تبدیل شود.

مرجع 
کتابمرجعترافیک:راهنمایراهآهنشیهری(مترو).تهـران :قـدیانی40 .1396 .ص .خشـتی.

.278برآبادی ،محمود.
شابک9786002518620 :
مخاطب :والدین/هنرجو /هنرآموز /کارشناسان
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :وسایل حملونقل زمینی ،ترافیک ،نقشه 
چکیده:مترو یکی از وسایل حمل و نقل دورن شهری امروزی است که مسافران زیادی را جابهجا مـیکنـد .اسـتفاده از متـرو
آداب و مقرراتی دارد که دانستن آنها به استفادۀ بهتر و ایمنتر از این وسیله کمک میکند .کتاب حاضر راهنمـایی اسـت بـه
منظور این کار .راهنمای نقشه های متروی تهران ،مفاهیم تابلوها و عالئم ایستگاههای متـرو ،چگـونگی تهیـه و شـارژ بلـیط ،و
آداب سوار و پیاده شدن از مترو در این کتاب تشریح شدهاند.
کتابمرجعترافیک:فرهنگمصورحملونقل.تهران :قـدیانی96 .1396 .ص .خشـتی .شیابک:

.279برآبادی ،محمود.
9786002515148
مخاطب :والدین/هنرجو/هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :وسایل حملونقل زمینی ،ترافیک 
چکیده:آشنایی با واژههای مربوط به ترافیک ،دانسـتن مفهـوم موضـوع حمـل ونقـل و آگـاهی از مقـررات آن بـرای مامفیـد
است.این کتاب فرهنگنامهای است جامع و مختصر که دانشآموزان را با حمل و نقل و ترافیک آشنامیکند تـا بتواننـد بهتـر و
سالم تر درشهر زندگی کنند .مفاهیم با زبان ساده و همراه با تصویرهای گویا ارائه شدهاند و در زیر برخی واژهها مطالب تکمیلی
آمدهاند .ترتیب الفبایی در ارائه واژهها رعایت شده و در انتهای کتاب نیز فهرست انگلیسی و معـادل کلمـههـا دیـده مـیشـود.
مجموعهای از ده ها عالمت و نشانه مربوط به عبور و مرور که هر روز در اماکن شهری و غیرشـهری مـیبینـیم ،در ایـن کتـاب
توضیح داده شدهاند.
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مکاترونیک 
آسانبرفضایی(آشناییبافناورینانو).تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسـه برهـان.1396 .

.280علیرضازاده باقری ،سمانه.
84ص .رقعی .شابک9789640813645 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :فناوری و علوم تجربی ،آموزش و یادگیری ،داستان 
چکیده :کتاب حاضر در قالب داستان در پی معرفی فناوری نانو به کودکان و نوجوانان است .جریان داسـتان در کـالس درس
فناوری اتفاق میافتد و خواننده در جریان گفتوگوی معلم درس فناوری با دانشآموزان کالس ،بیشـتر بـا فنـاوری نـانو آشـنا
میشود .مسائل علمی که در داستان به آنها اشاره می شود ،خارج از جریان داستان ،تشریح شده است .کتاب مصور است و در
جای جای کتاب برای ارائه توضیحات بیشتر از تصاویر رنگی استفاده شده است.
هایشغلی:آموزشنصبدربهایاتوماتییک.تهـران :مؤسسـه

.281هنرمند ،سعید /عربیان ،امیرنیمـا .افزایشمهارت
فرهنگی هنری دیباگران تهران250 .1395 .ص .وزیری .شابک9786001245039 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :طراحی صنعتی ،علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده :سیستم های در باز کن اتوماتیک یا خودکار برای رفاه و اهداف امنیتی ساختمانها اسـتفاده مـیشـود .ایـن سیسـتم
روی انواع درهای کشویی ،لوالیی ،چند تکه ،شیشهای و کرکره ای کار میکند .در این کتاب و در شش فصل ،بخشها و نحـوه
کار انواع درها بیان شده است .هم چنین قسمت های اصلی یک در اتوماتیـک دو لنگـه یـا بـازویی کـه عبـارت انـد از :موتـور
الکتریکی ،برد الکترون یکی ،شستی های کنترل دستی و ریموت ،معرفی شده است .تشریح سیم کشیها و تحلیل مـدار فرمـان
نیز از سایر مختصات کتاب حاضر است .با دقت در نقشههای ترسیمی این کتـاب مـیتـوان بـا منـوی تنظیمـات هـر کـدام از
سیستمها آشنا شد.

مکانیک 
.282مظاهری تهرانی ،اشرف /عطاملکی ،علی /میرانزاده ،محمـدباقر .آموزشجامعنرمافزارsewercadجهتطراحیی
شبکهجمعآوریفاضالب.کاشان :مرسل278 .1396 .ص .وزیری .شابک9789649724911 :

مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :آموزش و یادگیری ،برنامهنویسی رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:نرم افزار  CAD Sewerدر مدلسازی شبکههای جمعآوری فاضالب و نمایش گرافیکی شـبکه کـاربرد دارد .در ایـن
کتاب با مباحثی مانند نصب و به روزرسانی برنامه ،آشنایی با پنجره اصلی ،مراحـل آغـاز یـک پـروژه در نـرم افـزار و ابزارهـای
طراحی و ویرایش آشنا خواهید شد .همچنین پیرامون ویرایشگرهای عناصر طراحی FlexTable ،یا ابـزار مـدیریت اطالعـات،
طراحی و مدلسازی توسط نرمافزار ،روشهای نمایش نتایج و کتابخانه مهندسی و مدیریت آن مطالبی بیان شـده اسـت .لـوح
فشرده همراه کتاب ،حاوی نرمافزار و فایلهای تمرینی است.
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.283مارتیر ،آنتونی .اصولتجربیوتئوریتستموتورهایاحتراقداخلی .علی میرمحمدی ،فرامـرز آشـنای قاسـمی.
تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی316 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006594675 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :آزمایشها ،اصول و مبانی ،طراحی صنعتی 
چکیده:امروزه موتورهای احتراق از پرکاربردترین دستگاههای تبدیل انرژی محسوب میشوند .در هر یـک از فصـول چهـارده
گانه کتاب پیش رو به مباحثی مانند تجهیزات اتاق تست ،کلیات طراحی اتاق کنترل ،فرآیند احتراق ،بـازده حرارتـی و تلفـات
مکانیکی اشاره شده است .همچنین طراحی تهویه مطبوع ،تحلیل ارتعاشات ،طراحی سیستم آب خنک کننده ،طراحی مخـازن
و سیستم های انتقال روغن و سوخت از دیگر مباحث کتاب اسـت .طراحـی سیسـتم بـرق سـلول تسـت و طراحـی تجهیـزات
اندازهگیری سوخت و هوا مطالب فصول انتهایی کتاب را تشکیل میدهند.
.284جباری ،اقبال /رحیمی ،حمیدرضـا .افزایشمهارتهایشغلی:آموزشکاربردیطراحیقالبهایفلزی(بیرش،
خم،کشش).تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران274 .1395 .ص .وزیری .شابک9786001245176 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :طراحی ،طراحی صنعتی ،آموزش گروهی 
چکیده:قالب سازی و پرس کاری پایه و اساس صنایعی مانند رایانه ،الکترونیک و خودروسازی بـوده و نیازمنـد طراحـیهـای
پیچیده است .به همین منظور و برای آشنایی با موضوع  ،در کتاب پیش رو انواع قالب ها از جمله قالـب خـم ،کششـی وبـرش
بررسی شده است .اثر حاضر در چهار فصل به اصول تولید با قالب ،طراحی قالب ،آشنایی با پرس ها ،فرایند برش و جنس قالب
ها اشاره کرده است .همچنین در ادامه به محاسبات قالبسازی و مونتاژ ،روانکاری در کشش ،عملیات حرارتـی و سـختکـاری
و ...به همراه تصاویر پرداخته شده است.
کاراتومبیلهایسواریبنزینی(درجهیک).تهـران:


هایشغلی:تعمیر

افزایشمهارت
.285فریدونی برزآباد ،داریـوش.
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران564 .1395 .ص .وزیری .شابک9786001244353 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :فنون و ابزار ،خدمات امدادی 
چکیده:فن آوری و تولید خودرو در نوع خود پیچیده است .این صنعت به شناخت قطعات ،کار آنهـا و هـمچنـین در صـورت
نیاز به تعمیر و تعویض نیاز دارد .مؤلف کتاب بر اساس همین اصول در  16فصل و بـه طـور مصـور دربـاره ایمنـی ،موتورهـای
دیزلی ،سیستم سوخت رسانی ،شناخت و عیبیابی قسـمت هـای گونـاگون موتـور خودروهـای بنزینـی صـحبت کـرده اسـت.
همچنین در ابتدای هر فصل با بیان الزامات دانشی ،مهارتی ،نگرشی یا محیط زیستی و معرفی منابع آموزشی در این زمینه در
یادگیری بحثها تأکید داشته است .از بخش های دیگر کتاب اشاره به الکترونیک خودرو ،موتورهای دوگانه سوز ،مالتی پلکـس
و طراحی خودرو است.
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.286کشاورزی ،احمد /مرزبانراد ،جواد .افزایشمهارتهایشغلی:IJSراهنمایکاربردیعیبییابیوتعمییرموتیور
سیکلت.تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران164 .1395 .ص .وزیری .شابک9786001245695 :
مخاطب :والدین /هنرآموز 
کلماتکلیدی :فنون و ابزار ،طراحی صنعتی 
چکیده:کتاب پیش رو عالوه بر معرفی قابلیتها و ارگونومی موتورسیکلت ،در شکلی فنـی بحـثهـای شـناخت قسـمتهـای
موتور را در نه فصل و به گونهای مصور مطرح کرده است .موتورسکلت نیز همانند دیگر وسایط نقلیه متحرک به سیستم ترمـز،
سیستم انتقال قدرت ،سوخت رسانی و سیستم تعلیق مجهز است .بنا بر این ضروری است کاربر این وسیله با کاربرد و کـارکرد
قسمت های مختلف آن آشنا و در صورت لزوم به عیب یابی مشغول شود.
.287هنسی ،کـاترین .خودروسازیازصفرتاصددرایرانوجهان .حسـین عسـگری .تهـران :طالیـی218 .1396 .ص.
خشتی .شابک9786006229928 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :طراحی صنعتی ،رشد اقتصادی 
چکیده:وقتی فکر حمل و نقل شخصی با ابداع " موتور واگن " در سال  1885عملـی شـد ،در پـی آن بـه تـدریج سـاخت و
استفاده از نخستین خودروها تا سال  1920برای عموم فراهم شد .این دهه را عصر طالیی صنعت خودرو نامیده اند .به همـین
منوال طی دهه های  30تا  90میالدی با توجه به شرایط اقتصادی و تفکرات در ارتباط با خودرو ،تغییرات بسیاری در صـنعت
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.
.288پیرکندی ،جاماسب /میرمحمدی ،علی .مبانیوکاربردهایانرژیزمینگرمایی.تهران :دانشگاه تربیت دبیـر شـهید
رجائی194 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006594606 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :اصول و مبانی ،پژوهشهای فیزیک ،زمینشناسی 
چکیده:امروزه انرژی زمین گرمایی به عنوان یکی از انواع انرژیهای تجدید پذیر کاربرد فراوانـی یافتـه اسـت .در ایـن کتـاب
پیرامون مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی بحث شده است .نویسنده در شش فصل انواع انرژیهای تجدید پذیر ،مزایـا و
معایب استفاده از انرژی زمین گرمایی و انواع منابع زمین گرمایی را بررسی مینماید .هم چنین تاریخچه انرژی زمین گرمـایی،
جایگاه آن در ایران وجهان ،سامانههای موجود در انرژی زمین گرمایی ،کارکرد پمپهای حرارتـی و نمونـهای از طراحـی آن از
دیگر مطالب کتاب است.
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.289مرزبانراد ،جواد /رحیمنژاد ،شبنم .موتورسیکلت:مبانیوایمنی.تهران :دانشگاه تربیت دبیر شـهید رجـائی.1395 .
396ص .وزیری .شابک9786006594620 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :وسایل حمل و نقل ،اصول و مبانی ،ایمنی 
چکیده:کتاب حاضر با هدف آشنا نمودن خواننده با مبانی موتورسیکلت در شش فصل نگارش شـده اسـت .نویسـنده در ایـن
کتاب به انواع موتورسیکلت و کارکردهای آنها ،اجـزای موتورسـیکلت ماننـد اجـزای مکـانیکی و الکتریکـی ،دینامیـک و نـرم
افزارهای تحلیل دینامیک در موتورسیکلت اشاره مـینمایـد .هـم چنـین معـادالت مـرتبط بـا پایـداری موتورسـیکلت ،ایمنـی
موتورسیکلت و روشهای بررسی آن ،تجهیزات ایمنی مخصوص سرنشینان و استانداردهای مرتبط با موتورسیکلتهای موجـود
در ایران از دیگر مباحث کتاب پیش رو است.
.290شیری ،عباس /شوالیی ،عباس .موتورهایالقاییخطی:تحلیل،طراحیومدلسازی.تهران :دانشـگاه تربیـت دبیـر
شهید رجائی200 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006594514 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :طراحی صنعتی ،وسایل حمل و نقل 
چکیده:موتورهای القایی خطی در قطارهای مغناطیسی استفاده می شوند .کتاب در پنج فصل تدوین شده است .در فصل اول
انواع موتورهای القایی ،کاربرد و تاریخچه آنها بررسی شده اند .در فصل دوم پیرامـون محاسـبات نیـروی محرکـه مغناطیسـی
والکتریکی بحث میشود .موضوع فصل سوم محاسب ه عملکرد موتور القایی خطی است .در دو فصل انتهایی نیز طراحی موتورها
و مدلسازی دینامیکی آنها بررسی شدهاند .هم چنین دو پیوست با موضوعات تعیین پارامترهـای مـدار معـادل موتـور القـایی
خطی و تعیین منحنی مغناطیسشوندگی آهن در انتهای کتاب قرار داده شده است.

نثرادبیوخاطره 
اررانگشت:خاطراتووصایایشهدادرموضوعانتخاباتهمراهبابیاناتحضیرت

.291موسسه فرهنگی حماسـه .17
امامخمینیومقاممعظمرهبری.قم :حماسه یاران120 .1396 .ص .پالتویی .شابک9786007874578 :

مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :خاطره نویسی ،حکومت اسالمی ،سخنرانی 
چکیده :این کتاب حاوی خاطرات و وصایای شهدا درباره انتخابات و سخنان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره این
موضوع است .از جمله این شهدا میتوان به محسن روحانی ،احمد جعفرنژاد ،سعید سامانلو ،منصور جاللی ،یوسـف سـجادی و
محمد سلیمانی اشاره کرد .پایان کتاب تصاویری از شهدا و رزمندگان ،هنگام رای دادن آورده شده است .در وصیتنامه شـهید
ترک آمده است « :اسالم آدم بیتفاوت و کنارهگیر از مسائل سیاسـی نمـی خواهـد .حضـور در انتخابـات یعنـی راه سـعادت را
انتخاب کردن و دنبال وسوسههای شیطان نرفتن».
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هاییازدکترحسینمحیالیدینالهیی


ادبیاتعرفانی:کوینومیدیمروامیدهاست:یادداشت
.292سینایی ،زهرا.
قمشهای.تهران :صابرین60 .1395 .ص .خشتی کوچک .شابک9789642785858 :

مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :یادداشت ،شعر ،نوجوانان 
چکیده:کتاب حاضر متن هایی است که نویسنده خطاب به دخترش نوشته است .او درباره آفرینش ،خُلق تنـگ ،نـوروز ،تولـد
مسیح ،گنجهای تو کجاست؟ ،صبر ،نماز ،روزه و ...میگوید .او علت خُلـق تنـگ را گـذر نکـردن بـه کـوی دوسـت مـیدانـد و
گنج های هر کسی را مهربانی و عشق و بخشندگی .نویسنده درباره نماز میگوید« :گفت و شنودی پر رمز و راز میان آفریـده و
آفریدگار ».و درباره روزه« :پرهیز کردن از هر آنچه آدمی را شایسته نیست و این روزه را همه عمر باید گرفت».
.293کاجی ،حسین .ازدواجبهسبکشهدا:خاطراتیکوتاهازازدواجشهدا.قم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص .رقعـی.
شابک9786007874196 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ازدواج ،جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی 
چکیده«:ازدواج یک سنت الهی است که در تربیت انسان ،به ویژه در رشد فضایل اخالقی (ر وحـی ،عـاطفی ،رفتـاری) تـأثیر
دارد ».نویسنده گزیده ای از خاطرات همسران شهیدانِ  8سال جنگ تحمیلی را بازنویسی کرده است تا سادهزیستی در زندگی
زناشویی را ترویج دهد .ضمن آنکه رهنمودهایی از حضرت آیتاهلل خامنهای به زوجهای جوان ،درباره اهمیـت ازدواج و کسـب
زندگی دینی بیان شده است.
بااینستارهها.مشهد :مناجات176 .1396 .ص .رقعی .شابک9786008682011 :

.294حسینی ،محدثهسادات.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامهها ،جنگ ایران و عراق 
چکیده:کتاب حاضر شامل دو بخش میشود .بخش نخست که زندگینامه شهدای منا بوده ،با تکیه بر اسناد و روایات مسـتند
خانواده های این شهدا نوشته شده است .بخش دوم درباره شهدای جنگ تحمیلی و مدافع حرم است .این بخش را دانشآموزان
نوشتهاند که حاوی چکیده مقاالتی درباره شهیدان است .همچنین در این بخش عالوهبر ذکر چکیده مقاله ،تصویر هر شـهید و
خالصهای از زندگینامه آنها آورده شده است.
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بدونسانسور:گزیدهایازخاطراتیکمدیرمدرسه.تهران :رازنهان224 .1396 .ص .رقعی.

.295مصدق صدقی ،زهرا.
شابک9786004480864 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :خاطره نویسی ،مدارس ،تعلیم و تربیت 
چکیده:این کتاب خاطرات نویسنده در سال های قبل از انقالب اسالمی ایـران اسـت .زمـانی کـه او بـه عنـوان دبیـر و مـدیر
دبیرستان انجام وظیفه می کرده است .خاطرات با نگاهی انتقادی و با هدف اصالح رفتارها نوشته شده است و از شهریور 1356
شروع می شود و ماجرای برگزاری رژه دانشآموزان در چهارم آبان را روایت میکند .برکناری نویسـنده از تـدریس و مـدیریت،
بازگشت مجدد به کار تدریس ،استعفای از مدیریت به دلیـل کشـتار  17شـهریور و پیـروزی انقـالب از موضـوعاتی اسـت کـه
نویسنده درباره آنها نوشته است.
.296حشمتی ،حمیده /هاشمزاده صراف ،فیـروزه .خاطراتتیرکخیورده:طیرحسرگذشیتپژوهیی(شیهیدپژوهی،
ایثارپژوهی)،چکیدهمقا تدانشآموزاندبیرستاندورهاولشاهدمعرفیت.مشـهد :ضـریح آفتـاب84 .1396 .ص.

رقعی .شابک9786004760003 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها 
چکیده «:آنچه برای نوجوانان و جوانان این زمان ضروری به نظر میرسد ،آشنایی با افکار  ،ایدهها ،رشـادتهـا و نیـز شـیوه و
سبک زندگی شهیدان است ».این کتاب حاوی چکیده مقاالت دانـشآمـوزان دبیرسـتان دوره اول «شـاهد معرفـت» در طـرح
سرگذشتپژوهی (شهیدپژوهی ،ایثارپژوهی) است .نگاهی به زندگی ،وصیتنامه و ویژگـیهـای اخالقـی شـهیدان «محمدرضـا
ایزدی»« ،حسین توفیقی»« ،ناصر کاظمی»« ،احمد متوسلیان»« ،حسن باقری»« ،علی صیاد شیرازی» و ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت در جامعه از اهداف کتاب است.
.297موسسه فرهنگی حماسه  .17خاکریزاقداموعمل(اقتصادمقاومتیدرسیرهشهدا).قـم :حماسـه یـاران.1395 .
168ص .پالتویی .شابک9786007874332 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :اقتصاد ،جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی 
چکیده«:اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص فشارها بر کشور و تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن فشارهاسـت ».نویسـنده
کوشیده با بهرهگیری از خاطرات شهدای جنگ تحمیلی ،عالوهبـر یـادآوری زنـدگی سراسـر معنویـت آنهـا ،موضـوع اقتصـاد
مقاومتی و یکی از پیامدهای آن ،یعنی تولید و اشتغال را با توجه به مباحث قناعت ،اسراف ،اصالح الگوی مصـرف و  ...بررسـی
کند.
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.298کاجی ،حسین /سعادتمند ،فائزه .خطعاشقی:خطعاشقی(4خاطراتعشقشهدابهحضرتولیعصیر(عی ).
قم :حماسه یاران80 .1396 .ص .بیاضی .شابک9786007874592 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،امام زمان(عج) 
چکیده:این کتاب مجموعه ای از خاطرات عشق شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم به حضرت ولی عصر (عج) است .از جمله
شهدایی که در این کتاب از آنها نام برده شده است ،میتوان به شهید «مجید زینالدین»« ،محسـن رضـی»« ،ابـراهیم امیـر
عباسی»« ،علی صیاد شیرازی»« ،مصطفی چمران» و «محسن حججی» اشاره کرد .هر صفحه حاوی عکس یک شهید ،همـراه
مشخصات و محل شهادت او و خاطرهای از آن شهید است که از زبان مادر ،همسر یا فرزندش بیان میشود.
:خاطراتعشقشهدابهپیرجماران(ره).قم :حماسـه یـاران.1395 .

.299کاجی ،حسین .خطعاشقی:خطعاشقی5
88ص .بیاضی .شابک9786007874035 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،رهبری 
چکیده«:وجود امام خمینی (ره) و برکات ایشان را تنها کسانی میتوانند درک کنند که در جستوجوی تاریخ تحـول بـاطنی
انسان بر کره زمین ـــ که خاستگاه تحوالت ظاهری ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی حیات او نیز هست ـــ به تاریخ انبیا رجوع
میکنند ».نویسنده روایت هایی از عشق و ارادت شهیدان سید حمید هاشمی ،محمد رودباری ،سید اسداهلل مدنی و ...را به پیـر
و مرادشان ،حضرت امام خمینی (ره) ،به رشته تحریر در آورده است.
 /-.300موسوی ،زهرا .خودسازیبهسبکشهداازمشارطهتامعاقبه.قم :حماسه یاران168 .1396 .ص .رقعـی .شابک:
9786007874608
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :خاطره نویسی ،جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ 
چکیده :این کتاب دربردارنده خاطرات تعدادی از شهدای جنگ ایران و عـراق بـوده و موضـوع آن «خودسـازی» اسـت .ایـن
خاطرات شامل مراحل خودسازی از جمله مشارطه (شرط کردن با خود برای انجام نـدادن گنـاه) ،مراقبـه ،محاسـبه ،معاتبـه و
معاقبه (مجازات خود برای نرفتن به سمت گناه) است .در هر خاطره ،نام شهید ذکر شده و محل و سـال تولـد ،محـل و سـال
شهادت و مزار وی معرفی میشود .سپس متن خاطره نقل شـده و منبـع ارائـه آن بیـان مـیشـود .در پایـان هـر خـاطره نیـز
دستورالعملهای مختلف خودسازی از نگاه بزرگان دین و ائمه معصومین (ع) ارائه شده است.
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.301موسوی ،لیال .ستارگانحرمکریمه:شهیدحسینقاسیمی.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی .شیابک:
9786007874301
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها 
چکیده«:حسین قاسـمی» در روسـتای کرمجگـان قـم ،در سـال  1342متولـد شـد .او جانشـین واحـد تخریـب لشـکر 17
علیابنابیطالب بود و در  8سال دفاع مقدس ،در عملیات گوناگونی شرکت داشت و سـرانجام در سـال  ،1365در شـلمچه بـه
شهادت رسید .جلد  28از مجموعه «ستارگان حرم کریمه» ،با روایـت خـاطرات و وصـیتنامـه شـهید قاسـمی ،بـه معرفـی او
اختصاص دارد .تصاویر کتاب نیز گوشههایی از دوران مبارزاتی شهید را ترسیم میکند.
ستارگانحرمکریمه:شهیدسیدمحسنروحانی.قم :حماسه یاران72 .1395 .ص .پالتویی .شابک:

.302اسالمی ،اکرم.
9786007874349
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها 
چکیده:شهید «سیدحسین روحانی» در زندگی خود به درستی و حقیقت گرایش داشت و در راه دین خستگیناپذیر بود.پس
از پیروزی انقالب ،با شرکت در جنگ تحمیلی ،به عنوان مسئول عقیدتی _ سیاسی لشگر  17علیابنابیطالب در سال ،1365
در جزیره مجنون به شهادت رسید .جلد  16از مجموعه «ستارگان حرم کریمه» ،زندگی این شـهید را بررسـی مـیکنـد .ایـن
بررسی در پایان کتاب به روایت تصویر انجام شده است.
ستارگانحرمکریمه:شهیدعبارحاجیزاده.قم :حماسه یاران72 .1395 .ص .پـالتویی .شیابک:

.303اسالمی ،اکرم.
9786007874486
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها 
چکیده«:عباس حاجیزاده» در سال  1332در قم متولد شد .تواضع و ادب از ویژگیهای مهم اخالقی او بود .با شروع جنـگ،
راهی جبهه شد و در سال  1363در جزیره مجنـون بـه شـهادت رسـید .در جلـد  27از مجموعـه «سـتارگان حـرم کریمـه»،
خاطراتی از این شهید که جانشین گردان سیدالشهدا بود ،بیان شده و وصیتنامه او آورده مـیشـود .در پایـان کتـاب ،زنـدگی
حاجیزاده به روایت تصویر ارائه شده است.
.304قربانی ،مهدی .ستارگانحرمکریمه:شهیدعبداهللمعییل.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی .شیابک:
9786007874455
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ ،زندگینامهها 
چکیده:جلد  36از مجموعه «سـتارگان حـرم کریمـه» دربـاره زنـدگی شـهید «عبـداهلل معیـل» ،مسـئول بسـیج لشـگر 17
علیابنابیطالب ،است .نویسنده قسمتهایی از زندگی و خاطرات این شهید را بیان کرده و سبک زنـدگی دینـی او را بررسـی
میکند .تصاویر انتهای کتاب روایتگر بخشهایی از زندگی اوست.
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ستارگانحرمکریمه:شهیدوالمعلیابراهیمی.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی.

.305نجفعلیزاده ،اعظم.
شابک9786007874493 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها 
چکیده:شهید «غالمعلی ابراهیمی» ،جانشین واحد تعاون لشگر  17علیابنابیطالب (ع) ،در سال  1336در روستای بیدهنـد
در حوالی قم به دنیا آمد .او در فعالیت های انقالبی شرکت مستمر داشت و با شروع جنگ به جبهه رفت .غالمعلی ابراهیمی در
سال  1367در منطقه والفجر به شهادت رسید .در جلد  32از مجموعه «ستارگان حرم کریمه» ،زندگی ایـن شـهید بـا روایـت
خاطراتی از او بررسی میشود .تصاویر کتاب نیز روایتگر بخشهایی از زندگی اوست.
ستارگانحرمکریمه:شهیدمحمدحسینشییخحسینی.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص.

.306طهماسبی ،عالمـه.
پالتویی .شابک9786007874462 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها 
چکیده«:محمدحسین شیخ حسنی» فرمانده واحد تأمین و پشتیبانی لشگر  17علیابنابیطالب در سپاه پاسـداران بـود و در
جزیره مجنون به شهادت رسید .در این جلد از مجموعه «ستارگان حرم کریمه» ،با بازنویسی خاطراتی از شهید شیخ حسـنی،
به همراه وصیتنامه و تصاویری از او ،زندگی این شهید بررسی میشود.
ستارگانحرمکریمه:شهیدمحموداحمدیتبار.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی.

.307نجفعلیزاده ،اعظم.
شابک9786007874295 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها 
چکیده«:محمود احمدی تبار» از سرداران  8سال دفاع مقدس و جانشین واحد اطالعات لشکر  17علیابنابیطالب بـود کـه
در سال  1390در مأموریتی که با جمعی از همرزمانش به منطقه سردشت کردستان داشتند ،توسط گروه «پژواک» به شهادت
رسید .جلد  38از مجموعه «ستارگان حرم کریمه» شامل زندگی نامه ،خاطرات ،از تولد تا شهادت و نیز تصاویری از این شـهید
است.
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.308اسالمی ،اکرم .ستارگانحرمکریمه:شهیدمحمودشاهدی.قم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی .شیابک:
9786007874479
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،زندگینامهها ،جنگ ایران و عراق 
چکیده:جلد  23از مجموعه «ستارگان حرم کریمه» ،روایتی از ابعاد شخصیتی شـهید «محمـود شـاهدی» ،فرمانـده گـردان
علیبن جعفر (ع) استان قم است .شهید شاهدی فرزند «قنبرعلی» در سال  1342در قم چشم به جهان گشود .او در  15مرداد
 1362در عملیات والفجر  ، 3در غرب کشور که در تنگه دربند عراق انجام شد ،بر اثر انفجار مین به شهادت رسید .نویسنده در
این کتاب با بیان خاطراتی از شهید به روایت خانوادهاش و نیز متن وصیتنامه و تصاویری از دوران زندگی این شهید ،خواننده
را با سیر و سلوک رفتاری او آشنا میکند.
طالیهدارانجبههحق:شهیدابراهیمیعقوبی.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبی .شیابک:

.309طهماسبی ،عالمه.
9786007874431
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،سرگذشتنامهها 
چکیده«:ابراهیم» بعد از مدرک ابتدایی ،برای راهنمایی و دبیرستان به ساوه رفت .تا فصل درس بود ،پای درس و مشـق مـی
نشست و تابستانها هم می رفت سر کار .بوی مبارزه که به مشامش خورد ،پسر امام شد و مسجد هم پاتوقش شد .سـال  60بـا
لباس سبز پاسداری به جنوب رفت .فرمانده دسته و گروهان و گردان ،مسئولیتهای او در روزهای سخت جنگ بود .سـال ،65
پاشنه پایش در «مهران» جا ماند و سرانجام در تیر ماه  1367در خط پدافندی «مریوان» به شهادت رسید.
طالیهدارانجبههحق:شهیدحسینانصاری.قـم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:

.310موسوی ،لـیال.
9786007874530
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،جنگ ایران و عراق ،زندگینامهها 
چکیده:کتاب حاضر جلد  25از مجموعه «طالیهداران جبهه حق» و درباره زندگی شهید «حسین انصاری» است .او قائممقـام
پادگان حر ،قرارگاه حمزه سیدالشهدا ،بود .در بخشی از کتاب میخوانیم« :ما که با مردم دعـوا نـداریم ،بایـد اینهـا را جـذب و
هدایت کنیم .حواسمون باشه از دین و قرآن طرد نشن .»...پایان کتاب دربردارنـده وصـیتنامـه و تصـاویری از شـهید انصـاری
است.
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طالیهدارانجبههحق:شهیدحسینساعدی.قم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:

.311قربانی ،مهدی.
9786007874509
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها ،خاطره نویسی 
چکیده«:حسین» در سال  1335در روستای «خلیلآباد» به دنیا آمد .سوادآموزی را به ناچار کنار گذاشت و بـه کمـک پـدر
شتافت .سالهای نوجوانی و جوانی اش با کار و کارگری در تهران گذشت و هنوز بیست سال نداشت که داماد شـد .حسـین در
معرکه ستیز نور و ظلمت ،فوالد آبدیده شد .او خودش را فدایی نیروها میدانست و در سال  1362در عملیات خیبر ،در جزیره
مجنون به شهادت رسید.
دارانجبههحق:شهیدرفعتاهللعلیمردانی.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبی .شابک:


طالیه
.312اسالمی ،اکرم.
9786007874400
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،سرگذشتنامهها 
چکیده«:رفعتاهلل» از کودکی کمک خرج خانواده بود و فرصتی برای درس خواندن نداشت ،مگر تا ششم ابتدایی ،اما هـوش و
استعداد بینظیرش باعث شد که نهتنها زبان عربی و ترجمه قرآن ،بلکه زبان انگلیسی را هم بیاموزد.در جبهه برای جـوانهـای
پانزده ،شانزده ساله پدری میکرد و همه جوره برایشان مایه میگذاشت؛ حتی با شسـتن لبـاسهایشـان .رفعـتاهلل مردانـی در
سال  1361در عملیات محرم به شهادت رسید.
اکبرحاجسیدجوادی.قم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص.

شهیدسید 
علی

طالیهدارانجبههحق:

.313شریعتی ،زهره.
جیبی .شابک9786007874394 :
مخاطب:هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،جنگ ایران و عراق ،زندگینامهها 
چکیده:جلد نوزدهم از مجموعه «طالیهداران جبهه حق» زندگی شهید «علیاکبر حاج سیدجوادی» ،متولد سمنان و فرمانده
گردان محمد رسولاهلل در لشکر علیبنابیطالب قم راروایت می کند .نویسنده در کتاب با بیان خـاطراتی از شـهید بـه نقـل از
خانواده او ،موضوع اخالق اسالمی را ارزیـابی مـیکنـد .شـجاعت در عمـل ،دلسـوزی بـرای رزمنـدگان و حتـی فرمانـدهان ،از
ویژگیهای اخالقی شهید است که به آنها اشاره میشود .همچنین وصیتنامه و تصاویری از شهید ضمیمه کتاب است.
دارانجبههحق:شهیدعلیاصغرفتاحی.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:


طالیه
.314قربانی ،مهدی.
9786007874417
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ ،زندگینامهها 
چکیده:این کتاب روایتگر چهار خاطره از پاسدار شهید «علیاصغر فتاحی» ،سردار صبور جبهه حق علیـه باطـل اسـت .او در
فروردین  1343به دنیا آمد .جنگ که شروع شد ،دیگر شب و روز نداشت .مریوان ،سومار ،پاوه ،نوسود ،برایش فرقی نمـیکـرد.
عملیات محرم و والفجرها را از سر گذراند و در جزیره مجنون ،در عملیات خیبر ،در سال  1362به شـهادت رسـید .بخشـی از
کتاب به روایت خاطراتی از او اختصاص دارد .همچنین تصاویری از این شهید در پایان کتاب آورده شده است.
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دارانجبههحق:شهیدفضلاهللخراسانی.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:


طالیه
.315موسوی ،لیال.
9786007874387
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،سرگذشتنامهها 
چکیده«:فضلاهلل» پسر ارشد خانواده بود .او از کودکی کمکحـال پـدر بـود و در حـالی کـه درس مـیخوانـد ،کشـاورزی و
دامداری هم می کرد و البته از ورزش هم غافل نبود .حضور او در جبهه ،وزنه سنگینی به حساب مـیآمـد .فضـلاهلل بـه خـاک
دشمن میزد ،وجب به وجب آن را اندازه میگرفت و برمیگشت .گزارشهای دقیق افرادی ماننـد او ،نقشـههـای فرمانـدههـان
عراقی را نقش برآب میکرد .فضلاهلل خراسانی در سال  1365در شهر «مهران» دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.
مهدیمحبشاهدین.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبـی.


دارانجبههحق:شهیدمحمد

طالیه
.316اسالمی ،اکرم.
شابک9786007874516 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ ،زندگینامهها 
چکیده:نویسنده در جلد بیستم از مجموعه «طالیهداران جبهه حق» زندگی شهید «محمدمهدی محب شـاهدین» ،فرمانـده
گردان موسیبنجعفر ،را با بیان خاطرات و وصیتنامه او روایت می کند .این خاطرات از زبان خانواده این شهید نقل مـیشـود.
هدف اصلی از نشر کتاب ،آشنایی خوانندگان با شهدای جنگ تحمیلـی و عقایـد محمدمهـدی محـب شـاهدین اسـت .محـور
موضوعی کتاب رسیدن به تکامل انسانی است .در پایان نیز زندگی شهید به روایت تصویر بازگو میشود.
طالیهدارانجبههحق:شهیدمحمودجهیانپنیاه.قـم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی.

.317طهماسبی ،عالمه.
شابک9786007874370 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی 
چکیده :در بهبهان به دنیا آمد .زمانی که چهار سال داشت ،پدرش را از دست داد .در کنار درس و مشق ،جلسههـای قـرآن و
مجالس مذهبی هم می رفت .بعد از انقالب ،هم در انجمن اسالمی دبیرستان فعالیت میکرد ،هم به پایگاه میرفـت .منافقـان و
گروهکهای وابسته باید ریشهکن میشدند .سال  60لباس سپاه به تن کرد و همان سال بود که منافقان ،بمبـی در خانـهشـان
انداختند؛ اما خواست خدا چیز دیگری بود .او و برادرش ماندند و به جبهه رفتند .سال  65پدر شد؛ ولی بـاز هـم راهـی جبهـه
شد .حاال او فرمانده گردان «بنیهاشم» بود و سرانجام در اولین روز ماه رمضان ،روی خاک «فکه» ،سرش را تقدیم اسالم کرد.
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طالیهدارانجبههحق:شهیدمسعودپرویز.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبی .شیابک:

.318یوسفپور ،معصومه.
9786007874363
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها ،خاطره نویسی 
چکیده«:مسعود» پسر زرنگی بود و دبستان و راهنمایی و دبیرستان را در قزوین خواند .سپس همراه برادرش به تهران رفـت
و هم درس خواند ،هم کار کرد و به دلیـل ضـعیفی چشـم از سـربازی معـاف شـد .مسـعود عاشـق کتـاب بـود و تـازه مغـازه
کتاب فروشی باز کرده بود که بنای سپاه گذاشته شد .او هم سپاهی شد و با اولین گروهها به کردستان ،قصر شیرین و ایـالم و...
رفت .در جنگ ایران و عراق چندین بار مجروح شد و سرانجام در بیست و یک رمضان  1361به شهادت رسید.
طالیهدارانجبههحق:شهیدناصربختیاری.قـم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی.

.319حسینی مهرآبادی ،زهرا.
شابک9786007874547 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها ،خاطره نویسی 
چکیده«:ناصر» بعد از تمام کردن دوران ابتدایی به دنبال کار رفت .صبحها کار میکرد و شبها درس میخواند .سـال  58بـا
شروع غائله کردستان ،راهی پاوه و سقز و بانه و ...شد و بـا آغـاز جنـگ توانسـت بـا کمتـرین تجهیـزات و نیروهـای مردمـی و
آموزشندیده ،اولین فرماندهای باشد که قله شیاکوه را فتح کند .در عملیات رمضان ،فرماندهی محور عملیاتی تیپ  17قـم بـه
عهده او بود و به همراه نیروهایش ،اولین گروهی بودند که به خاک عراق نفوذ کردنـد .او در بیسـت و سـوم رمضـان  1361در
پاسگاه «زید» به شهادت رسید.
طالیهدارانجبههحق:شهیدیعقوبصیدی.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:

.320طهماسبی ،عالمه.
9786007874523
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :خاطره نویسی ،جنگ ایران و عراق ،زندگینامهها 
چکیده:شهید «یعقوب صیدی» ،فرمانده گردان علیابنابیطالب (ع) ،در دوران جنگ تحمیلی در عملیات بستان ،فتحالمبین،
والفجر مقدماتی و ...شرکت داشت .وی در عملیات کربالی  1به شهادت رسید .جلد  21از مجموعه «طالیهداران جبهـه حـق»
به روایت تصویر و زندگینامه ،خاطرات و وصیتنامه شهید یعقوب صیدی اختصاص دارد.
قصههایروضه:حکایاتیازاصحابومجال
.321شهرامی ،بیژن .

روضهخوانی.تهران :بهنشر152 .1395 .ص .رقعـی.

شابک9789640225486 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :آداب و رسوم مذهبی ،خاطره نویسی ،اعتقادات مذهبی 
چکیده«:سالها میگذرد و طعم خوش روضه همچنان پای دنـدانم اسـت .بـه همـین خـاطر محـرم را دوسـت دارم و مـرور
خاطراتش را بر خیلی از چیزها ترجیح میدهم ».کتاب حاوی قصههایی از خاطرات اصحاب روضـه اسـت کـه سـه فصـل دارد.
فصل اول درباره خدای تعالی و حضرات معصومین ،فصل دوم درباره عالمان دینی و فصـل سـوم دربـاره شـهدا ،پیـر غالمـان و
هنرمندان است.
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.322پورجعفر  ،سـارا .ققنوررهیده:برگرفتهاززندگینامهشهیدعلیصیادشیرازی.مشـهد :ضـریح آفتـاب.1396 .
228ص .رقعی .شابک9789644299896 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات جنگ ،سرگذشتنامهها ،داستانهای بلند 
چکیده:این داستان به باز روایی زندگی شهید ،علی صیاد شیرازی ،میپردازد که بر اساس مصاحبه با خـانواده ایـن شـهید در
مشهد و دوران فعالیت حرفه ایش در نیروی زمینی ارتش است .بازگو کـردن مظلومیـتهـای شـهید صـیاد شـیرازی و تـرویج
فرهنگ ایثار و انتقال فرهنگ پایداری و استقامت به نسلهای آینده از اهداف این کتاب است.
هایطربانگیز.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهـان98 .1396 .ص.


هایزیرخاکی:لطیفه

لطیفه
.323لبش ،علیرضا.
رقعی .شابک9789640812990 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات کالسیک ،حکایت ،لطیفه 
چکیده:جلد سوم از مجموعه «لطیفههای زیرخاکی» دربردارنده حکایتهایی از کلیات سعدی است .این حکایتها که عنـوان
بعضی از آنها از این قرار است« :تو جیب ما را نزن»« ،درویش ولخرج»« ،کشتیگیـر نـادان» و «راه و رسـم گـدایی» ،نکـاتی
درباره تربیت صحیح ،مشکالت و دغدغههای اجتمـاعی بیـان کـرده و نیـز ارزشهـای اخالقـی را یـادآوری مـیکننـد .بیشـتر
حکایتها ،به شاهان و وزیران و مدیران طعنه زده است .حکایت «پنبه و پشم» به موضوع جهل و نادانی توجه کرده است.
.324لبش ،علیرضا .لطیفههایزیرخاکی:لطیفههایعرفانی:لطیفههاییازتیذکراا ولیا.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی
مدرسه برهان122 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640812952 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات کالسیک ،حکایت ،لطیفه 
چکیده:در این کتاب حکایتهایی با اقتباس از «تذکرۀاالولیا»ی عطار نیشابوری بازنویسی شده اسـت« .او مـیبینـد»« ،از آن
لحاظ»« ،هیک و پوچ» و «پولدار فقیر» نام بعضی از این حکایتهاست .حکایت «حالگیری» این نکته را یادآوری میکنـد کـه
مسلمانان در شبیه بودن به بز رگان دین نباید به ظاهر اکتفا کنند .همچنین طنز بودن این حکایتها شادی را برای خواننده به
ارمغان میآورد و او را با نکات عرفانی آشنا میکند.
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.325لبش ،علیرضا .لطیفههایزیرخاکی:لطیفههایمل

:لطیفههیاییازامثیالوحکیمدهخیدا.تهـران :مؤسسـه

فرهنگی مدرسه برهان122 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640813973 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ضربالمثل ،طنز ،داستانهای کوتاه 
چکیده:لطیفههای این کتاب از «امثال و حکم» «دهخدا» انتخاب شده است و هر یک ضـربالمثلـی را در خـود دارد« .چـاه
نان»« ،خریدار هیک»« ،طناب ارزن»« ،خط ناخوش» ،بمیر و بدم» و «خیاط در کوزه افتاد» نام بعضـی از ایـن لطیفـههاسـت.
لطیفه «خریدار هیک» ،درباره مرد گرسنهای است که شیطان برایش غذا میآورد و از او میخواهد که ایمانش را در مقابل غـذا
به او بفروشد .لطیفه «بمیر و بدم» درباره شاگرد آهنگری است که استاد ،دمیدن در آتش را به عهده او میگـذارد؛ امـا بعـد از
مدتی پسر از دمیدن خسته میشود.
.326نورمحمدی ،ساسان .مهریازنانسیاجی.تهـران :شـرکت انتشـارات سـوره مهـر480 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
9786000303501
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :خاطره نویسی ،جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها 
چکیده:نویسنده این اثر کوشیده با روایتی مستند ،عالوهبر بازگویی خاطرات مرتبط با زندگی «شهید رستمی» ،گوشههایی از
حضور شجاعانه رزمندگان استان کرمانشاه را در دور ان دفاع مقدس به تصویر بکشد .کتاب در چهار بخـش تهیـه شـده اسـت.
بخش اول خاطرات نگارنده ،بخش دوم خاطرات خویشان و همسـایگان و ...و بخـش سـوم خصوصـیات فـردی شـهید ابـراهیم
رستمی از نگاه نویسنده را دربردارد .بخش پایانی شامل تصاویر ،اسناد و سالشمار زندگی شهید رستمی است.
.327فردی ،امیرحسـین .یادداشتهاییکنویسنده:آخرینمسافریکاتوبیور.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه
برهان72 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640812785 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات فارسی ،خاطره نویسی ،نوجوانان 
چکیده:داستانها و نوشته های کوتاه این کتاب ،نوجوانان را با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا مـیکنـد .انقـالب و تـداوم آن،
جنگ تحمیلی ،ایستادگی در برابر زورگویان و ماه رمضان از موضوعاتی است که نویسنده به آنهـا پرداختـه اسـت .همچنـین
درباره مقام واالی معلم ،گذشت و بخ شش ،رعایت حق تقدم ،نوعدوستی و توجه به محیط زیسـت مطـالبی آورده شـده اسـت.
نویسنده مادر را فرشتهای آسمانی میداند که در کنار ما زندگی میکند و یادآور میشود ،کسانی که تالش میکننـد و زحمـت
میکشند ،حتماً به پیروزی دست خواهند یافت.
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.328فردی ،امیرحسین .یادداشتهاییکنویسنده:دررؤیاهایمهتابیآننقاشچینیی.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی
مدرسه برهان72 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640812808 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات فارسی ،خاطره نویسی ،یادداشت 
چکیده:نوشتهها و داستان های کوتاه این کتاب ،نوجوانان را هر چه بیشتر با مهارت نوشتن آشنا کرده و از رمـز و رازهـای آن
پرده برمی دارد .در این مجموعه ،مطالبی درباره محبوبیت و شهرت امام خمینی (ره) و روز دانشآمـوز ،اهمیـت کتـابخـوانی،
شناخت هنرمندان و بزرگان هر ملت ،آشنایی با فرهنگ گذشته و ...آمده اسـت .نویسـنده بـر مشـورت در کارهـا و مراقبـت از
محیط زیست و طبیعت تأکید میکند .همچنین خاطراتی از کودکی نویسنده نیز در کتاب آورده شده است.
.329فردی ،امیرحسین .یادداشتهاییکنویسنده:قصهباویکهباوبانشرفتیهباشید.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی
مدرسه برهان64 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640812792 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات فارسی ،نوجوانان ،یادداشت 
چکیده:کتاب حاضر شامل خاطرات و نوشتههای کوتاهی است که مطالعه آنها ،مهارت نوشتن را در نوجوانان تقویت میکند.
از جمله موضوعاتی که به آن توجه شده است ،میتوان به این موارد اشاره کرد :عشق به حیوانـات ،مراقبـت از محـیط زیسـت،
فواید ورزش کردن ،ارزش زمان و ....نویسنده درباره ظهور امام زمان (عج) ،میالد پیامبر و شهادت حضرت علی (ع) نیز مطالبی
آورده است .همچنین به نقش مهمی که هنر و هنرمند در هر کشور دارد ،اشاره کرده و نتیجه برنامهریزی صحیح را موفقیت و
پیروزی میداند.
.330فردی ،امیرحسین .یادداشتهاییکنویسنده:کاشمیتوانستمبامورچههاحرفبزنم .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان80 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640812815 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :ادبیات فارسی ،خاطره نویسی ،یادداشت ،نوجوانان 
چکیده:در این کتاب نوجوانان با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا میشوند .کتاب شامل خاطراتی از کودکی نویسنده است کـه
در آن از حیاط خانه ،باغچه و گلدانهایش ،خوابیدن روی پشت بام ،زیبایی زندگی بـا پـدربزرگ و مـادربزرگ در یـک خانـه و
احترام به آنها سخن می گوید .او از گرمای کشنده کوچه در تابستان ،به علت قطـع شـدن درختـان شـکایت کـرده و بـه مـاه
رمضان ،ماه بهمن و پیروزی انقالب اسالمی اشاره میکند.
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یادداشتهاییکنویسنده:لبخندزیبایپسرکوهسیتان.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه

.331فردی ،امیرحسین.
برهان72 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640813171 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :یادداشت ،داستانهای کوتاه ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:کتاب گزیدهای از سرمقالههای «حسین فردی» است .مطالعه این مجموعه ،نوجوانان را با راز و رمزهای نوشتن بیشتر
آشنا میکند .داستانهای کوتاه این مجموعه به این موارد اشاره میکند :کربال و شجاعت یاران امام حسین (ع) ،زنگ مدرسه و
یادآوری مسئولیتی که بر عهده دانش آموزان است ،حمایت از حیوانات و مفهوم انسانیت ،ارزش وجود سالمندان در خانواده و....
داستان کوتاه «لبخند زیبای پسر کوهستان» درباره پسر چوپان و ارزش کار اوست.
.332فردی ،امیرحسین .یادداشتهاییکنویسنده:وقتیپلکهاسنگینمیشوند.تهران :مؤسسه فرهنگـی مدرسـه
برهان72 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640813188 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :یادداشت ،داستانهای کوتاه ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:کتاب مجموعهای از داستانهای کوتاه است و مطالعه آن ،نوجوانان را با مهارت نوشـتن ،بیشـتر آشـنا مـیکنـد .ایـن
داستانها درباره موضوع های مختلفی است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد :مردم فلسـطین و مبـارزات آنهـا،
آمدن بهار ،یادآوری دوران کودکی ،وظایف بچه ها در قبال والـدین ،ارزش کتـاب و احتـرام بـه سـالمندان و مراقبـت از آنهـا.
داستان «وقتی پلکها سنگین میشوند» ،برنامهریزی درسی و اجرای دقیق آن را به دانشآموزان گوشزد میکند.

نامه/فیلمنامه 


نمایش
.333رحمانی ،محسن .سهنقالی.تهران :طالیی72 .1396 .ص .خشتی .شابک9786006229942 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :شاهنامه ،اقتباسها ،داستانهای حماسی 
چکیده:کتاب «سه نقالی» شامل سه نمایشنامه است ،که هر کدام یکی از داستانهای کهن ایرانی را با بیـانی جدیـد روایـت
میکنند .نمایشنامه اول "آرش" با دو شخصیت نقال و آرش ،داستان تعیین مرزهای ایران در جنگ با توران را بیان میکند و
دو داستان زیبای شاهنامه در دو نمایشنامه "زال و سیمرغ" با شخصیتهای نقال ،زال ،سیمرغ ،سام و دیگـران و "هفتخـوان
رستم" با شخصیتهایی مانند نقال ،رستم ،رودابه ،کیکاوس به زبانی جدید روایت میشوند.
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مجموعهمتوننمایشیویژهدانشآموزان:اسبتنهیا.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت.

.334آقایی ،علیرضا.
36 .1395ص .رقعی .شابک9786003900486 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،ادبیات نوجوانان 
چکیده:کتاب نمایشنامهای است که برای دانشآموزان دختر و پسر دورههای اول و دوم متوسطه نوشته شده است و موضـوع
آن درباره توفان نوح است؛ هرچند که مستقیم به آن اشاره نمی کند .توفان در راه است و حیوانات تا غـروب خورشـید فرصـت
دارند که با جفت خود وارد کشتی شوند تا در امان باشند .اسب کوچک تنهاست .او سعی میکند دوسـتی بـرای خـودش پیـدا
کند .روباه تمام تالشش را میکند تا با اسب وارد کشتی شود؛ اما اسب قبول نمیکند .تا غروب آفتاب چیزی نمانده اسـت .آیـا
اسب کوچولو موفق میشود همراهی پیدا کند؟
.335قیطاسی ،امیر .مجموعهمتوننمایشیویژهدانشآموزان:المپیاددرفرودگاه.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی منـادی
تربیت36 .1395 .ص .رقعی .شابک9786003900493 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکیده:کتاب نمایشنامهای درباره تیم المپیاد دانشآموزی ایران است که به دلیل ندادن ویزا ،نمیتوانند در بیستمین المپیاد
جهانی کامپیوتر ،در «قاهره» ،شرکت کنند .نمایش با صحنهای از فرودگاه «دوحـه» و گفـتوگـوی دانـشآمـوزانی کـه راهـی
المپیاد هستند ،شروع میشود .به آنها اجازه ورود به مصر را نمیدهند .پس از پیگیری زیاد ،مشکل حل میشود؛ امـا فرصـت
بسیار کم است و بچهها مجبور میشوند غیرحضوری در مسابقه شرکت کنند.
.336داوطلب ،آمنه .مجموعهمتوننمایشیویژهدانشآموزان:چراویدرباد.تهران :مؤسسه فرهنگـی منـادی تربیـت.
38 .1395ص .رقعی .شابک9786003901384 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکیده:این نمایشنامه درباره دختری به نام «ستاره» است .او بسیار بااستعداد است و به دوستش «عاطفه» کمک میکند تـا
برای کنکور آماده شود .عاطفه با موفقیت کنکور را پشت سر میگذارد؛ اما ستاره تصمیم گرفته است بـرای ادامـه تحصـیل بـه
خارج از کشور برود؛ چون معتقد است در ایران آینده ای ندارد .اتفاقاتی که در ادامه رخ میدهد ،ستاره را از تصمیمش منصرف
میکند.
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ویژهدانشآموزان:دمام.تهران :مؤسسه فرهنگـی منـادی تربیـت.1395 .

.337بحرانی ،لقمان .مجموعهمتوننمایشی
36ص .رقعی .شابک9786003901360 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکیده:این نمایش درباره مراسم سوگواری محرم است .بچهها در تکیه جمع شدهاند و در حال مشورت هستند .دَمّام (سـازی
که جزو سازهای کوبه ای و به شکل استوانه است و با نوسان پوست به صدا درمیآید) هیئت پاره شده و فردا اول محـرم اسـت.
بچهها فکر میکنند «صابر» ،از بچههای محله باال ،این کار را کرده است و او را مـتهم مـیکننـد؛ امـا بعـد از بررسـی ،متوجـه
میشوند که اشتباه کردهاند.
آموزان:همهاگرهایمین.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی منـادی

.338ابوالمعالی ،اکرم .مجموعهمتوننمایشیویژهدانش
تربیت36 .1395 .ص .رقعی .شابک9786003900509 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکیده:دختر نوجوانی دستگاهی اختراع کرده است که می تواند اگرهای او را برآورده کند .مادرِ دختـر بسـیار تمیـز و مرتـب
است و همیشه در حال نظافت .دختر دوست ندارد مادرش تمام وقت در حال تمیز کردن باشـد .او بـرای اولـینبـار دسـتگاه را
آزمایش کرده و آرزو میکند که مادرش اینقدر تمیز و مرتب نباشد و در کمال ناباوری و البته خوشحالی ،میبینـد مـادرش بـه
آدمی بینظم و شلخته تبدیل میشود؛ ولی همهچیز آنطور که او میخواهد پیش نمیرود.
.339درخشانی ،مجید .مجموعهنمایشنامه:امانت.تهران :عابد32 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643648794 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنرهای نمایشی 
چکیده:کتاب پیش رو حاوی دو نمایشنامه است.کج اندیش ،داستان کشاورزی است که با شکستن بیل خـود نیازمنـد امانـت
گرفتن بیل همسایه می شود .او با خود فکر می کند که مرد همسایه یکدنده و کلهشق است ،به همـین دلیـل از تصـمیم خـود
منصرف میشود؛ اما هنگامی که مرد همسایه را میبیند حوادث داستان طور دیگری اتفاق میافتد .نمایشنامه دیگر " امانـت "
نام دارد .شخصیت های نمایش قاضی و پادشاه هستند .داستان درباره رسوا شدن خیانت در امانت قاضی توسـط پادشـاه اسـت.
پادشاه با به طمع انداختن قاضی او را رسوا می کند.
مجموعهنمایشنامه:امانتداری.تهران :عابد32 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643648763 :

.340افشار ،علی.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :نمایشنامهها ،هنرهای نمایشی 
چکیده :این کتاب شامل سه نمایشنامه در تکریم مقام شامخ مادر است.در نماشنامه اول " امانتداری " زن مسن ،خـدمتکار و
چند زن دیگر ازشخصیت های نمایش هستند .در مجلسی مادر یک شیخ به بیان دالیل موفقیت وی در ارتقای درجات معنوی
اشاره می کند.نمایشنامه دوم ،ارثیه مادر ،داستان مشاجره زن و مردی بر سر فرستادن مادر بـه خانـه سـالمندان اسـت کـه در
همین حین از مرگ مادر با خبر می شوند.نمایشنامه سوم ،بایزید و مادر ،داستان بیدار ماندن بایزید بر بـالین مـادر را حکایـت
می کند.
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.341درخشانی ،مجید .مجموعهنمایشنامه:بازررسیثالمییپرسید.تهـران :عابـد32 .1396 .ص .پـالتویی .شیابک:
9789643648718
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنرهای نمایشی 
چکیده:در این کتاب دو نمایشنامه دانشآموزی وجود دارد .اولی با نام " آب تازه " داسـتان روبـه رو شـدن دو سـقای پیـر و
جوان است .در طی داستان آن دو بر سر منشأ آب که خانه داروغه و موضوعی بحث برانگیز است ،مجادله میکنند .نمایشـنامه
دوم به نام " بازرس سؤال میپرسد " در دوران پیش از انقالب اسالمی رخ داده است ،معلم در کالسی با  15دانشآمـوز اسـت
که بازرس وارد شده و از آنها سؤالهایی درباره درس میپرسد .معلم به دانشآموزی که نمیتواند نام آمریکـا رادرسـت تلفـظ
کند ،ایراد میگیرد و بازرس آنها را آرام میسازد و از بقیه سؤاالتی میپرسد.
.342درخشانی ،مجیـد .مجموعیهنمایشینامه:پنیدمیردروسیتایی.تهـران :عابـد32 .1396 .ص .پـالتویی .شیابک:
9789643648541
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنر ،هنرهای نمایشی 
چکیده:کتاب پیش رو شامل دو نمایشنامه است که در نمایش اول با شخصیتهـای حـاکم ،وزیـر ،مـرد روسـتایی ،مـاجرای
حاکمی است که خویشتن داری ندارد .فیلسوفان و واعظان ناتوان از درمان پادشاه هستند تا ایـن کـه مـرد روسـتایی حـاکم را
پندی می دهد .نمایشنامه دوم ،با عنوان دعای خیر ،با شخصیتهای سـلطان ،پیشـکار ،درویـش؛ داسـتان سـلطانی اسـت کـه
درویشی را به بارگاه خود میخواند تا در حقش دعا کند .درویش نیز دعایی میکند که سلطان عصبانی میشـود و قصـد جـان
وی را میکند ،اما در همان هنگام دعای درویش مستجاب میشود.
.343افشار ،علی .مجموعهنمایشنامه:پهلوان.تهران :عابد32 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643648565 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :هنرهای نمایشی ،فعالیتهای هنری 
چکیده:در کتاب پیش رو چهار نمایشنامه به نامهای " ارسطو و اسکندر " " ،دانشمند یا بزرگان " " ،پهلوان " و " لحظـه بـا
شکوه " وجود دارد.نمایشنامه اول شامل شخصیت های "اسکندر"" ،ارسطو" ،دو نوجوان و دو سردار و سرباز میباشد .ارسـطو
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
خونریزی دست بردارد.نمایشنامه دوم با شخصیت های "ابوریحان بیرونی"" ،سلطان مسعود"" ،دربـاری اول و دوم"  ،داسـتان
پس فرستادن هدایای سلطان توسط ابوریحان را بیان می کند .در نمایشنامه سوم پهلوانی که توسط دو نوجوان مورد تمسـخر
قرار می گیرد ،به وسیله پیرمردی متوجه غرور و تکبرش می شود .آخرین نمایشنامه با شخصـیت هـای "ابوریحـان" و " ابـن
الوالجی" ،تالش علمی ابوریحان را در آخرین لحظات عمرش روایت می کند.
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.344پشــنگیان ،محمدرضــا .مجموعییهنمایشیینامه:تاپییایجییان.تهــران :عابــد32 .1396 .ص .پــالتویی .شییابک:
9789643648572
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :سینما ،نمایشنامهها ،هنرهای نمایشی 
چکیده:نمایشنامه "تا پای جان" با انتفاضه فلسطین در ارتباط است .آدمهای نمایش نظـامی ،نوجـوان ،عمـار ،زبیـر و سـرباز
هستند .نظامی ها به دنبال یک مبارز به نام زبیر هستند .این خبر از طریق یک پسر بچه واکسی فلسطینی به بچـههـای دیگـر
میرسد .با تخریب خانههای مردم ،زبیر به دام سربازان اسراییلی میافتد .گفت و گویی بین آنها در میگیرد و زبیر مـیگویـد
من یک فلسطینی آواره مسلمانم و برای آزادی مبارزه خواهم کرد .اسراییلی می گویـد اگـر شـما بـر حـق هسـتید ،پـس چـرا
سازمانهای بینالمللی از شما حمایت نمیکنند؟ و ادامه میدهد ما در سرزمین اجدادیمان برای خشنودی خـدا مبـارزه مـی
کنیم .در ادامه نوجوانان فلسطینی میخواهند یک خودروی نظامی را منفجر کنند و این چنین اسـت کـه انتفاضـه ادامـه مـی
یابد.
.345صادق مزیدی ،بهرام .مجموعهنمایشنامه:ترکش.تهران :عابد40 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643648497 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکیده :نمایشنامه درباره دانش آموزانی است که بعد از اتمام مدرسه در پارک مشغول بـازی هسـتند .یکـی از آنهـا بـه نـام
«مهدی» در حال وارسی کیفهای دیگران است و به دنبال چیزی میگردد .چند دقیقه بعد« ،عابد» نیز به او ملحق مـیشـود.
آنها به دنبال ترکشی هستند که «روحاهلل» از خرمشهر آورده است و تا به حال به هیککس نشان نداده است و فقط درباره آن
صحبت میکند .مهدی و عابد بر سر کیف روحاهلل با هم درگیر میشوند ،سرانجام روحاهلل سر میرسد .او میگوید ترکش جـایی
است که نمیتواند به کسی نشانش بدهد!
.346درخشــانی ،مجیــد .مجموعییهنمایشیینامه:حاضییرجییواب.تهــران :عابــد32 .1396 .ص .پــالتویی .شییابک:
9789643648053
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنرهای نمایشی 
چکیده:کتاب پـیش رو شـامل دو نمایشـنامه بـه نـامهـای " حاضـر جـواب " و " گریـه سـرباز " اسـت .نمایشـنامه اول بـا
شخصیت های انوشیروان ،وزیرش بزرگمهر و چند سرباز در قصر به اجرا درمی آید .داستان گفتوگوی پادشاه و بزرگمهـر را در
فایده سحرخیزی و کامروایی روایت میکند .در نمایشنامه دوم ،داستان پیرمردی را میخوانیم که مـدتی اسـت از پسـر سـرباز
خود خبر ندارد؛ تا این که نامهای از او به دستش میرسد .پیرمرد نامه را به سربازی رهگذر میدهد تا برایش بخواند ،اما سـرباز
با دیدن نامه به گریه میافتد.
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.347درخشانی ،مجید .مجموعهنمایشنامه:دیدنی.تهران :عابد32 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643648305 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :نمایشنامهها ،هنرهای نمایشی 
چکیده:در این مجموعه دو نمایشنامه طنز گنجانده شده است .نمایشنامه اول "،تیرخطا " ،داستان چند سرباز است که بـرای
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.
سرگروهبان می گوید به جای تو بودم خودم را می کشتم.سرباز می رود و صدای شلیک می آید .اما این بار هم تیرش به خطـا
می رود " .دیدنی " نام نمایشنامه بعدی است .پیر مردی که گوشهای سنگینی دارد به عیادت همسایه خود می رود ،اما چـون
گوش پیرمرد سنگین است سخن بقیه را درست نمی شنوند و این باعث مشکالتی می شود.
.348درخشانی ،مجید .مجموعهنمایشنامه:رازعبادت.تهران :عابد32 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643647346 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :نمایشنامهها ،هنرهای نمایشی ،هنر 
چکیده:در این کتاب دو نمایشنامه طنز وجود دارد .کریمخان زند ،پیشکار و هنرمند جوان از آدم های نمـایش اول بـه نـام "
مزد وقت " هستند .پیشکار به کریمخان می گوید":هنرمندی جوان اجازه ورود می خواهد ".کریمخان اجازه میدهـد هنرمنـد
هنرش را نشان داده و سوزنی را به وسیله پرتاب ،از سوراخ سوزنی دیگر عبور میدهد .کریمخان میگوید  50اشرفی به جـوان
بدهید و سپس یکصد ضربه به او شالق بزنید .اشرفیها برای سرگرمی ما بود اما شالق را به آن دلیل گفتم تا فکر و عمـر خـود
را در راههای بیهوده صرف نکند .راز عبادت " نام نمایشنامه ای دیگر با حضور مرد عابد ،هیزم شکن و چوپان است .در قدیم در
بیابان مردی عابد بود که بیش از عبادت ،دل در گرو ریشهای بلند خود داشت .حضـور چوپـان و سـخن بـا او ،عابـد را بیـدار
میکند و میبیند در عبادت اخالص ندارد .راه رهایی را میپرسد .چوپان میگوید باید چاره را از حضرت موسی بپرسی .پیـامبر
خدا می گوید ریشت را رها کن .اما با این وضع تغییری در عابد پیدا نمی شود .باز مـرد پرسـان مـی شـود و در ادامـه چـارهای
مییابد.
.349درخشانی ،مجید .مجموعهنمایشنامه:سرباز.تهران :عابد32 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643647377 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنر ،هنرهای نمایشی 
چکیده:کتاب پیش رو شامل سه نمایشـنامه بـا عنـوان هـای سـرباز ،همـه کـار و شـهادت کبـک اسـت .نمایشـنامه اول ،بـا
شخصیتهای افسر و چند سرباز ،داستان سربازی با گوشهای سنگین است که نگران پرسش و پاسخهایی است که قرار اسـت
با مافوقش داشتهباشد .نمایشنامه دوم ،داستان پدر و پسری است که پسر به درخواستهای پـدر بـی توجـه اسـت .نمایشـنامه
سوم ،با شخصیتهای راهزن ،قاضی و خدمتکار؛ داستان شهادت دادن دو کبک علیه راهزن است.
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مجموعهنمایشنامه:شهادتطلبان.تهران :عابد40 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643647421 :

.350کریمی ،یداله.
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنر ،هنرهای نمایشی 
چکیده:موضوع این نمایشنامه درباره مبارزات فلسطینی ها علیه اشغال گری اسراییل است " .شیخ " " ،وفا " " ،موفاز ،افسـر
اسراییلی " و " یوسف" شخصیت های نمایش هستند .شیخ پدر یکی از دانشجویان مبارز به نام " خالد " است .خالـد مسـئول
عملیاتی علیه اسراییلی ها بوده است .مرد با همسرش در خانه هستند که موفاز و سربازانش به خانه خالد مراجعه کـرده و مـی
خواهند به جای خالد ،شیخ را ببرند .با پیدا شدن یوسف خبر شهادت خالدبه وفا می رسـد .وفـا بـرای دادخـواهی از همسـر و
پسرش دست به عملیات انتحاری در مقر نظامیان می زند.
.351درخشانی ،مجید .مجموعهنمایشنامه:فکرپلید.تهران :عابد32 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643647926 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنرهای نمایشی 
چکیده:این مجموعه دو نمایشنامه دارد .در اولین اثر به نام " فکر پلید " یک کفاش و پسرش نقش آفرینـی مـیکننـد .پسـر
کفاش کارش را تمام میکند و به پدر یادآور میشود که به قولش عمل کند .پدر میگوید نمیتوانم زیرا پیشهورانـی ماننـد مـا
حق ندارند تحصیل کنند .پسر میگوید چه کسی این قانون را وضع کرده است .پدر میگوید انوشیروان عادل...و به این ترتیـب
با پیگیری پسر ،شاه می گوید اگر خزانه در اثر جنگ خالی باشد و این پسر به مخارج آن کمک کنـد بـاز اجـازه بـاال آمـدن از
طبقه پایین را به او نمیدهم" .ساده دل " نمایشنامه کوتاه طنز دوم این مجموعه اسـت کـه در آن کدخـدا مشـغول شـمردن
پولهایش است .از شبلی می خواهد همه خانه های روستا را بشمارد و در مقابل آن پول بگیرد .شبلی میگوید چقدر میدهی؟
کدخدا معموالن همه دستمزد کارگران را به آنها نمیداده است و بقیه را خودش برمیداشته است .برای همین شـبلی تصـمیم
گرفت کاری کند که حقش ضایع نشود!
.352کریمی ،یداله .مجموعهنمایشنامه:قربتوریب.تهران :عابد32 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643648046 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :نمایشنامهها ،هنرهای نمایشی ،انواع ادبی 
چکیده:نمایشنامه حاضر با شخصیت های عارفه ،مریم و سیمین ،داستان دانش آموزانی است که برای اردو به منـاطق جنگـی
خرمشهر سفر کردهاند .هر سه در این مناطق پرسه میزنند که به خانهای مخروبه در اثر جنگ میرسند .با ورود به خانه حـال
سیمین منقلب می شود .اشیای موجود در خانه برای وی بسیار آشنا اسـت .بـا دیـدن آلبـوم مـدفون شـده در زیـر آوار معلـوم
میشود که آنجا خانه دوران کودکی سیمین است و. ...
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.353صادق مزیدی ،بهرام .مجموعهنمایشنامه:محاکمه.تهران :عابد40 .1396 .ص .پالتویی .شابک9789643648060 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها 
چکیده :داستان مؤاخذه دانش آموزانی است که عینک اولیای خود را برای اجرای نمایش به مدرسه آورده اند .شخصیت هـای
نمایشنامه "مهدی"" ،عابد"" ،ناظم"" ،امینی" می باشند .ناظم مهدی و عابد را هنگام تمرین نمایش با عینکهـایی در دسـت
می بیند ،او که با اجرای نمایش مخالف است ،عینک ها را از دسته آن ها گرفته و از آنها می خواهد که فـردا بـدون اولیـا بـه
مدرسه نیایند.
.354درخشــانی ،مجیــد .مجموعییهنمایشیینامه:نماینییدهمرمییوز.تهــران :عابــد48 .1396 .ص .پــالتویی .شییابک:
9789643647339
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :هنرهای نمایشی ،نمایشنامهها 
چکیده:در این کتاب که با رگههای طنز است ،پادشاه و یک وزیر از طوالنی شدن جنگ با دشمن سخن میگویند .پادشـاه از
وزیر چاره میجوید و او می گوید که دشمن پیشنهاد صلح دارد .ما باید برای مذاکرات صـلح نماینـدهای انتخـاب کنـیم .وزیـر،
کشاورزی را به عنوان نماینده معرفی میکند .در زمان مذاکره نماینده کشور دشمن روی تخته سیاه دایرهای میکشد .نماینـده
کشور اول میرود و با تکیه به اطالعات خود ،خطی روی آن میکشد.آنها تا جایی پیش میروند که نماینده دشمن بـه نـادانی
و شکستش اعتراف میکند .پادشاه خوشحال و نگران است .از کشاورز میپرسد تو واقعا کشاورزی یا دانشمند؟ مـرد مـیگویـد
کشاورزم و میخواهم به خانهام بروم و...
هقهیایپنهیانی.تهـران :عابـد24 .1396 .ص .پـالتویی .شیابک:
مجموعهنمایشنامه:هق 

.355پشنگیان ،محمدرضـا.
9789643647780
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم کاردانش /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :هنرهای نمایشی ،انواع ادبی 
چکیده:نمایشنامه هقهقهای پنهانی ،با دو شخصیت زهرا و مریم ،داستان دلتنگیهای دختری به نام زهرا است کـه بـر سـر
مزار نامزد شهید خود محمد ،با وی درددل میکند .زهرا در جریان صـحبت هـایش بـه بیـان خـاطرات خـود از زمـان مراسـم
خواستگاری تا زمان جنگ رفتن محمد و اتمام جنگ و دلتنگی و نگرانی خود از نیامدن نامزدش بـا وی صـحبت مـیکنـد .در
انتهای داستان مریم که بسیار ناراحت و دلتنگ نامزدش است از محمد درخواستی میکند که برآورده میشود.
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نمایشنامه:دعوتدرآ سکا،دیداردرمشهد.تهـران :کتـاب نیسـتان184 .1396 .ص .رقعـی.

.356آقایاری ،غالمرضا.
شابک9789643379056 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکیده:کتاب حاضر مجموعهای از چهار نمایشنامه است« .روایت آهنگر»« ،افسانه بـاغ آرزوهـا»« ،جامانـدهای کـه رسـید» و
«دعوت در آالسکا ،دیدار در مشهد» ،نام این نمایشنامههاست .نمایش «روایت آهنگر» ،درباره واقعه کربال و مرد آهنگری اسـت
که «ابن زیاد» ،حاکم کوفه ،همه سالحهای دستساز او را میخرد« .دعوت در آالسکا ،دیدار در مشهد» درباره مردی است کـه
از لندن به تهران آمده است تا آقا« ،علیبنموسیالرضا» را مالقات کند! نمایش «باغ آرزوها» ،داستان زندگی مـردی را روایـت
میکند که نگهبان اسبهای سلطان است و نمایش «جاماندهای که رسید» ،روزی را به تصویر مـیکشـد کـه اهـل بیـت امـام
حسین (ع) وارد شهر کوفه میشوند.
.357قاسمی ،مسلم .نمایشنامههایمدرسهویژهنوجوانان:بهشتفروشیی.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان.
104 .1396ص .رقعی .شابک9789640813805 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکیده:این کتاب جلد دوم از مجموعه «نمایشنامههای مدرسه» است و دربردارنده پانزده نمایشنامه کوتاه از زنـدگی بزرگـان
دینی و تاریخ و علماست که از کتابهای «داستان راستان» ،هزار و یک نکته اخالقی ،از محمدحسین محمـدی و دیگـر کتـب
اخالقی و تاریخی گرفته شده است« .راز یک اسم»« ،پنداشتم تو بیداری»« ،جایگاه یک ملت» و «دعای مستجاب» نام بعضـی
از این نمایشنامههاست« .راز یک اسم» ،روایت حکایتی تاریخی است از دوران حضرت علـی (ع) کـه در آن نـام پسـربچهای را
«ماتالدین» گذاشتهاند ،به معنای «مرگ دین» .حضرت علی (ع) راز این نامگذاری را کشف میکنند.
.358قاسمی ،مسـلم .نمایشنامههایمدرسهویژهنوجوانان:مردیکهبرایانسانشدنآمیدهبیود.تهـران :مؤسسـه
فرهنگی مدرسه برهان96 .1396 .ص .رقعی .شابک9789640813799 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکیده:این کتاب جلد نخست از مجموعه دو جلدی «نمایشنامههای مدرسه» و حـاوی پـانزده نمایشـنامه کوتـاه اسـت .نـام
برخی از این نمایشنامهها به این ترتیب است« :یک تصمیم»« ،مـردک چـاپلوس»« ،تـازه مسـلمان»« ،همسـفر عشـق»« ،راز
بحرالعلوم» و مشتمل بر حکایات و گزیدههای عرفـانی و ادبـی و داسـتانهـای تـاریخی اسـت .هـر یـک از ایـن نمایشـنامههـا
دربردارنده پیامی اخالقی و دینی است و قابلیت اجرا در مدارس را دارد .نمایشنامه «مردی که برای انسان شـدن آمـده بـود»،
حکایتی تاریخی از دوران رسول اکرم (ص) است که رسم جوانمردی را تبلیغ میکند.
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هنر 
سازیاستوریبرد .ناصر گلمحمدی .تهران :کانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان.1395 .


آماده
.359بیمن ،نانسی.
356ص .وزیری .شابک9786000105433 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :طراحی ،فیلم های کارتون 
چکیده:اندیشه ،تفکر ،زیبایی شناسی و ساختار یک فیلم انیمیشن یا پویانمایی در پیش تولید و مراحل آن شـکل مـیگیـرد.
نویسنده در این اثر مصور روی تکنیک و چگونگی اجرای یک پویانمایی و مثال لهشدگی ،کشیدگی ،روشهای چرخاندن سر یـا
چگونگی راه رفتن و پیشبرد پروژه تأکید دارد .استوری برد سینمای زنده بـا انیمیشـن تفـاوت چشـم گیـر دارد .در انیمیشـن،
شخصیتها همراه با طراحی صحنه خلق میشوند اما هر اتفاق و حرکت دوربین در اسـتوری بـرد انیمیشـن بـه روشـنی بیـان
میشود.
.360آتکین ،ژاک .آموزشفنوهنرسفالگری250:نکتهکاربردی .فرناز خوشبخت .تهران :کتاب آبـان160 .1396 .ص.
وزیری .شابک9786006413549 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای وکاردانش /یازدهم کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنرهای تجسمی 
چکیده:کتاب پیش رو در چهار بخش با کمک تکنیکها و جزییات ،به کار با سفال یا گل پخته اشاره دارد .معرفی و شـناخت
انواع گل ،ابزارها ،طراحی و کار با چرخ ،تکنیکهای ساخت و لعاب کاری از دیگر بخشهای این کتاب تصویری در زمینـه هنـر
سفال است.
.361احمدی شیخانی ،مهرداد /کشاورزی ،مرجان .آموزشگرافیک:آموزشطراحیپوستر.تهران :فرهنگ صـبا.1396 .
108ص .خشتی .شابک9786007049679 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :گرافیک ،طراحی ،هنر 
چکیده :پوستر یکی از انواع و محصوالت گرافیک است که پیام را به کمک نوشتار یا ترکیبی از نوشـتار و تصـویر در انـدازهای
مشخص به مخاطب می رساند .نویسندگان این اثر در  6فصل با بیان کلیاتی از ایدههای پوسـتر تـا طراحـی ،بـه معرفـی انـواع
پوستر نوشتاری یا تصویری اشاره می کنند .همچنین تصاویر انواع گوناگون پوستر از طراحان ایرانی و فرهنگ اصـطالحات ایـن
هنر ،مخاطب را در درک بهتر آن یاری میرساند.
.362آقاجانپور قادیکالیی ،بهمـن .آموزشهنرسوختچرم(منبتومعرقچرم)جلدسازیاسیالمی.2نکـا :مهربـان
نیکا170 .1395 .ص .وزیری .شابک9786007425558 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنراسالمی 
چکیده :کتاب مصور حاضر در صدد معرفی کاربردی و عمومی هنـر سـوخت چـرم ،هنـری اسـالمی بـرای زیباسـازی جلـد و
صحافی ،است .در اثر پیش رو پس از تعریف هنر سوخت چرم ،به روش تهیه و آماده سازی چرم ،مقوا سازی ،روش های انتقال
نقش از جمله شیوه سوخت ،شیوه معرق ،الیه چینی یا نقاشی روی جلد اشاره می شود .همچنین در بخـش هـای پایـانی ایـن
کتاب زندگی و آثار استادان این هنر و واژهنامه مرتبط به عالوه ضمایم ،درج شده است.
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.363قربانی ،فرانک .آموزشهنرکاشیشکسته.تهران :مؤسسه فرهنگـی آرمـان رشـد44 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:
9786008693239
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،طراحی 
چکیده:هنر کاشی شکسته تکنیکی است که با کنار هم قرار دادن واحـد هـای مجـزای کاشـی ،موزاییـک یـا شیشـه و...یـک
هماهنگی ایجاد کرده و اثری هنری خلق می شود .در کتاب حاضر عالوه بر توضیح درباره ابزار و وسایل مورد نیاز ایـن هنـر بـه
نمونه طرحهای ساده و ترکیبی نیز اشاره شده است.
.364احمـدی ،اردشـیر .اصیولاولییهفییلمسیازی.تهـران :پـرورش ذهـن فـرزام120 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
9786008068297
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :فیلمسازی ،فیلمنامهنویسی ،کارگردانی 
چکیده:امروزه فیلم سازی به عنوان صنعتی پردرآمد شناخته می شود .کتاب پیش رو در پی تبیـین مباحـث ابتـدایی مراحـل
پیشتولید فیلمسازی ،مراحل تولید و مراحل پـستولیـد اسـت .فیلمنامـه ،اسـتوریبـرد ،انتخـاب بـازیگر ،انتخـاب لوکیشـن،
کارگردانی ،فیلم برداری ،انواع دوربین ،انواع لنز و لوازم فیلم برداری از جمله مباحثی است که در کتاب بـه آنهـا اشـاره شـده
است .نورپردازی ،صدا برداری و انتخاب میکروفون ،تدوین ،اصالح رنگ ،جلوههای ویژه ،صداگذاری ،تیتـراژ و خروجـی گـرفتن
نیز از دیگر مباحث کتاب حاضر است.
.365ابراهیمبیگی چیمه ،اکرم .الیافنساجی.تهران :کتاب آبان140 .1395 .ص .وزیری .شابک9786007343630 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،هنر و فرهنگ ،صنایع دستی 
چکیده:کتاب حاضر در شش فصل با بررسی مفاهیم اولیه الیاف بـه معرفـی دسـتهبنـدی و هـمچنـین سـاختمان طبیعـی و
شیمیایی الیاف اشاره دارد .محصول نهایی در کاربری الیاف ،نخ است .نخ از کنار هم قرار گرفتن مجمـوعی از الیـاف و تابانـدن
آنها به هم به وجود می آید .در این اثر مصور ،واحدهای نمره نخ معرفی میشود و در ادامه روشهـای مختلـف نمـایش طـرح
بافت در معرض دید و معرفی قرار میگیرد .در این کتاب جدول ویژگیهای الیاف در شعله و حـاللهـا ،نقطـه ذوب و رطوبـت
بازیافتی تا ترکیبهای موجود در الیاف نیز تبیین شده است.
.366طوافی ،هنگامه .بافتمقدماتیفیرش.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت120 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:
9786003901469
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم کاردانش /یازدهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :صنایع دستی ،قالیبافی 
چکیده:مقدمات بافت فرش در ارتباط با طراحی و نقاشی ،دارای  5استاندارد مهارتی است .بافت و رنگرزی مقدماتی ،طراحـی
و رنگ آمیزی و طراحی نقوش هندسی از زمره این استانداردهاست .مؤلف در کتاب پیش رو ضـمن آشـنا سـاختن هنرجـو بـا
مهارتهای مذکور ،مباحث بهداشت محیط کار ،انتخاب ابزار ،رنگرزی و نگهداری لوازم کار و ...را نیز بیان میدارد .همچنین در
این اثر به منظور افزایش بازدهی آموزشی ،کارهای عملی فردی و گروهی و مطالبی با عنوان" بیشـتر بدانیـد " گنجانـده شـده
است.
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.367مهدینژاد ،جمالالدین .بهسوییکمعماریموفق17:گامبرایدانشجویانمعماری.تهران :دانشگاه تربیت دبیـر
شهید رجائی300 .1395 .ص .خشتی .شابک9786006594590 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :معماری ،آموزش و یادگیری ،طراحی 
چکیده:کتاب حاضر حاوی  17گام در جهت پرورش معماران موفق است .تمرکز و تقویت اعتماد به نفـس ،شـناخت مـواد در
معماری و تقویت و ارتقای بنیه ذوقی در حوزه زیبایی شناسی از جمله گامهایی است که به آنها اشـاره شـده اسـت .تهیـیج
قدرت ابتکار و جسارت در طراحی ،تأثیر متقابل پدیدههای اثرگـذار در شـکلگیـری کالبـد معمـاری و مطالعـه تصـویری آثـار
گذشتگان جهت درک اصول معمـاری در آنهـا از دیگـر مباحـث کتـاب اسـت .هـمچنـین در انتهـای کتـاب نمونـههـایی از
پیشطرحهای معماری گردآوری شده است.
هایمسکونی:چکلیستیبرایارزیابیپاییداری .اسـماعیل ضـرغامی،


پایداریمنظردرمجتمع
.368اسمیت ،کارل.
میالد الفت .تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی250 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006594552 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :طراحی ،راهبردهای توسعه ،معماری 
چکیده:نویسنده در کتاب حاضر با تأکید بر چک لیست مناظر پایدار در پی ارائه ابزاری برای ارتقای عملکرد محیطـی منـاظر
مسکونی است .کتاب شامل چهار فصل و یک پیوست میباشد .در فصل اول پیرامون مفاهیم توسعه مناطق مسکونی و تعریـف
توسعه پایدار بحث شده است .در ادامه ،نویسنده راهکارهایی برای بهبود توسعه پایدار در ساخت و سـاز ارائـه مـیکنـد .در دو
فصل انتهایی روش تهیه چک لیست و نمونههای موردی کاربرد آنها بررسی میشوند .پیوست نیز شامل چـک لیسـت جزئـی
پایداری مناظر مسکونی مانند جزئیات الوار چوبی ،منابع جایگزین آب و سالمتی و ...است.
تکنیکهایایجادبافتدرنقاشی.همـدان :سـکر86 .1395 .ص .خشـتی .شیابک:

.369حسنی ،لیال /معظمی ،عاطفـه.
9786007538708
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،نقاشی 
چکیده :یکی از عناصر مهم هنرهای تجسمی که معموأل با حس المسه و سپس بینایی در ارتباط است ،بافت نامیده میشـود.
در کتاب پیش رو ضمن طبقهبندی انواع بافت ،انواع خط ،سطح ،حجم و لکهگذاری به طـور عملـی و نظـری نیـز انـواع بافـت
معرفی شده است.
.370رسولینژاد ،قدرتاله /تاجالدینی ،شاهین .جزئیاتمعماریدرساختمانهایمدرن.تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجائی312 .1395 .ص .رحلی .شابک9786006594798 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :معماری ،طراحی ،مهندسی 
چکیده:نویسنده در کتاب حاضر به تکنولوژیهای نوین مورد نیاز سـاختمانهـای امـروزی ،خالقیـت در نحـوه بـهکـارگیری
مصالح ،سبکسازی ساختمان دربخش نازککاری و توجه به زیباییشناسی معماری در استفاده از مصالح اشاره دارد .کتـاب در
سه فصل تدوین شده است .در فصل اول انواع نماهای مدرن ساختمان و روشهای اجرایی آنها تشریح میشود .در فصـل دوم
انواع پوسته های داخلی ساختمان شامل انواع سقفها و کف های کاذب معرفی شده است و در فصل آخـر در خصـوص اجـزای
تکمیلی مکانیکی و برقی ساختمان مانند آسانسور و باالبر بحث میشود.
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چگونهطرحهایسهبعدیبکشیموببینییم.تهـران :کـانون پـرورش فکـری

.371پوستپرداز ،محمدجواد /رادفر ،جمال.
کودکان و نوجوانان56 .1395 .ص .وزیری .شابک9786000102883 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :هنرهای تجسمی ،نقاشی 
چکیده:نویسندگان کتاب مصور حاضر ضمن اشاره به دید سه بعدی به عکاسی سه بعدی ،نشانههای تشخیص فاصله و شـیوه
دیدن تصاویر سه بعدی اشاره کردهاند .استفاده از فن آوری سه بعدی کمک بسیاری بـه هنـر انسـانی کـرده اسـت .ایـن فـن را
میتوان حتی با نقوش ایرانی و کاشیکاری نشان داد.
.372صحرانورد ،محمـد .خودآموزفنونقلمزنی:آموزشگامبهگامفنونقلمزنی،معرفیکاملابیزار،تجهییزاتو
مییوادمییورداسییتفاده.تهــران :مؤسســه تــألیف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری مــتن224 .1396 .ص .رحلــی .شییابک:
9789642322404
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :صنایع دستی ،هنر 
چکیده:قلمزنی عبارت است از فنونی که به وسیله انواع قلم و چکش و از طریق کوبیدن ،کندن و حجـم سـازی نقوشـی روی
فلز ایجاد شود .نویسنده در این کتاب سعی دارد با آوردن تصویرها و تعاریف ،فنون گوناگون این هنـر از جملـه مشـبککـاری،
قلمگیری ،طالگذاری و ...را به عالقهمندان نشان دهد.
هاوکاراییها.تهـران :دانشـگاه

.373حسینی ،سیدباقر /سیدین خراسانی ،سیدهزهـرا .دفتراول:آجردرمعماری،زیبایی
تربیت دبیر شهید رجائی601 .1395 .ص .رحلی .شابک9786006594651 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :معماری اسالمی ،هنرومعماری اسالمی 
چکیده :یکی از مصالح دارای قدمت در ساخت ابنیه در ایران ،خشت و آجر است .کتاب پیش رو در نه فصل تدوین شده است
و در آن پیرامون تاریخچه آجر ،آجرکاری و تیشهکاری ،خشت و چینه و تحلیل آجر از منظر زیباییشناسـانه بحـث مـیشـود.
مشخصات فیزیکی آجر ،تحلیل عملکرد سازهای آجر ،عناصر سازه ای پایه با آجر یا همان آجرچینیهای پایـه و ابـزار و وسـایل
مورد استفاده ،از مباحث بخشهای دیگر کتاب است .در انتها نیز نمونههایی از آثار آجری معروف بررسی شده است.
.374فریمن ،مایکل .ذهنعکار:تفکرخالقدرعکاسیدیجیتال .علیرضا بهارلو .تهران :کتـاب آبـان262 .1396 .ص.
خشتی .شابک9786007343500 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،عکاسی 
چکیده:نویسنده کتاب پیش رو با نگاه به موضوع نوآوری ،عکاسی ،عکاس و ارتباط آنها سعی دارد به اهداف ،اسلوب و فرایند
عکاسی و خالقیت نهفته در آن اشاره کند .الیه های موضوع ،کلیشه و کنایـه ،تعـادل کالسـیک ،تقابـل ،قالـبهـای تصـویری،
نورپردازی و ترکیببندی و نگاه از جمله مباحثی است که در این کتاب مصور تبیین شدهاند.
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.375کتلیف ،سوزی /گرانویل ،جنیفر .راهنمایانتخاببازیگربرایسینما،تلویزیونوتئاتر .مسعود نقـاشزاده .تهـران:
شرکت انتشارات ویژه نشر248 .1396 .ص .وزیری .شابک9789647440707 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :هنرهای نمایشی ،سینما ،تئاتر 
چکیده:انتخاب بازیگر ،رکن اساسی و تعیین کننده در هر اثر نمایشی است .تعریـف واژگـانی انتخـاب بـازیگر و تاریخچـه آن،
نحوه شروع انتخاب مانند جلسات روخوانی متن و تمرینهایی برای شناخت بازیگر ،تحلیـل نقـش و نمونـههـایی از آن ،نحـوه
یافتن بازیگران و نقش مدیر برنامه در این امر ،انتخاب بـازیگران کـودک ،تعریـف مـدیر انتخـاب و نقـش وی ،بررسـی سـوابق
حرفه ای بازیگر ،نحوه برنامهریزی و برگزاری جلسات نشست با بازیگران از بخشهای مختلف کتاب حاضرند .واژهنامه ،الگوهـا و
تمرینها به پیوست آمدهاند.
.376اکلر ،جیمز .زبانفضاوفرم:واژگانکاربردیدرمعماری .علی شرقی ،علی یاسر جعفـری .تهـران :دانشـگاه تربیـت
دبیر شهید رجائی324 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006594781 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :واژهنامهها ،معماری ،طراحی 
چکیده:کتاب پیش رو در برگیرنده توضیحاتی پیرامون  156واژه فنی معماری و طراحی اسـت .نویسـنده در ابتـدا بـرای هـر
واژه ،معادل های آن را گردآوری کرده است ،سـپس توضـیحاتی آورده و آن را بـه طـور کامـل شـرح مـیدهـد .همچنـین بـه
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
صورت کاربردی با آن واژه آشنا شود.
.377ضرغامی ،اسماعیل /سادات ،سیدهاشرف .شاخصههایمعماریایرانی،اسالمیدرمجموعههایمسیکونی.تهـران:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی188 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006594736 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :معماری ،معماری اسالمی ،طراحی ،هنرومعماری اسالمی 
چکیده:در این کتاب سعی شده است تا با شناخت بیشتر فضاهای مسکونی معاصـر و اسـتفاده از اصـول اسـالمی ،راهنمـایی
برای طراحی فضاهای مسکونی فراهم آید .تعریف معماری ایرانی-اسالمی ،سیر تاریخی تحول مسکن در تهران ،تعریف مسـکن
سنتی و تعریف مسکن از دیدگاه اسالم و قرآن از جمله مباحث کتاب است .همچنین نویسـنده بـه مفـاهیم معمـاری ایرانـی-
اسالمی در بناهای سنتی و شاخصههای این نوع از معماری ،انواع مجتمعهای مسـکونی و اصـول حـاکم بـر طراحـی فضـاهای
سنتی نیز اشاره مینماید.
.378مریو ،میشل /تروشو ،آلن .شکلگیریبنیادیوتکوینمبانیموسیقی:شکلگییریبنییادیوتکیوینمبیانی
موسیقی .4میالد عمرانلو .تهران :آوند دانش39 .1396 .ص .رحلی .شابک9786008668176 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :مبانی موسیقی ،موسیقی 
چکیده:اثر حاضر جلد چهارم از دوره  9جلدی " آموزش موسیقی بر اساس استانداردهای آموزشی " است .مخاطبان در ایـن
کتاب با تئوری موسیقی ،نتخوانی ،ریتمخوانی ،تمرین های آوازی و تربیت شنوایی به وسـیله نوشـتن دیکتـه موسـیقی آشـنا
میشوند .پیدا کردن عالمت مایهنما در گامهای ماژور و مینور ،عالمت کدا ،مدوالسیون و گامهای جدید و ...عنـوان تعـدادی از
درسهای کتاب پیش روست.
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.379سـاودن ،منـدی .شییبوری .اکـرم ابـراهیم بیکـی چیمـه .تهـران :کتـاب آبـان128 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
9786007343432
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم کاردانش 
کلماتکلیدی :چاپ ،صنایع دستی 
چکیده :شیبوری واژه ای ژاپنی به معنای مقاوم کردن بخش هایی از پارچه با ایجاد گره و پیش از رنگرزی است .در شـیبوری
دو جنبه مکانیکی و شیمیایی مطرح است و با توجه به جنس الیاف ،رنگ و تکنیک مناسب با هدف ایجاد نقش و طـرح مـورد
نظر ،انتخاب و اجرا می شود .جنبه مکانیکی این شیوه گره زدن ،دوختن ،پیچاندن ،فشردن و گره زدن اسـت .بـه ایـن ترتیـب
نقش و طرح متفاوتی بر پارچه ایجاد می شود .مواد ،رنگرزی ،سرپوش گذاری ،پیچیدن دور لوله و پوشاندن دور لولـه از بخـش
های دیگر این کتاب مصور است.
.380درودی ،الیزابتا /پاچی ،تیزیانا .طراحیفیگوراتیوولبارمردانه .شهال قاسمیان .تهران :کتاب آبـان400 .1396 .ص.
رحلی .شابک9786007343746 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،طراحی ،لباس 
چکیده :نویسندگان کتاب پیش رو در طراحی مد و لباس برای مردان به بررسی پیکر مرد ،حرکات آن و طراحی مناسب با آن
توجه کرده اند .در این نوع طراحی آموختن نکات پایه ،قوانین تقسیمبندی بدن و تناسـبهـا و نحـوه اسـتفاده از ابزارهـا مهـم
است .در تصویر سازی مد و لباس ،شاید سر ،پیچیده ترین عضو برای طراحی باشد .در نظر داشتن اجزای چهره و مدل موهـا از
دیگر عوامل این کار است .در این کتاب مصور ،باال تنه یکی از جذاب ترین قسمتهای بدن در طراحی عنوان شده است .دست
و پا نیز از اجزای مهم است و به مبتدیان پیشنهاد میکند ابتدا از طراحی مانکنهای چـوبی شـروع کننـد .در ایـن اثـر برخـی
طراحیهای تکنیکی که باعث عالقهمندی مردم به مدهای جدید میشود بیان شده است.
.381نیرومند شیشوان ،صغری /نیرومند شیشوان ،مهدیه .طراحیمدرسهموفق:سثا تیجذاببرایطراحیخالقانیه.
بناب :دانشگاه بناب248 .1395 .ص .خشتی .شابک9786009268467 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :معماری ،طراحی ،محیط زیست 
چکیده :در طراحی مدرسه باید به نیازهای دانش آموزان ،معلمان ،کادر اداری ،والدین و مسائل محیطی اهمیت داد .به یقـین
طراحی مدرسه از مسووالنه ترین و کاربردی ترین حوزه های فعالیت یک معمار است .کتاب پیش رو با توجه بـه اهمیـت ایـن
موارد ،ضوابط ،معیارها و ارزیابی هایی متنوع را طرح کرده و با معرفی ترمینولوژی مدرسه موفق در چارچوبی تفصیلی ،کلیـدی
ترین عوامل موفقیت طراحی یک مدرسه موفق را بررسی کرده است .هم چنین در این رابطه با بهره گیری از مصـادیق موفـق
در معماری مدارس انگلستان و امریکا به ارائه ابزارهای اندازه گیری و سنجش میزان موفقیت این ساختمانها اقدام کرده است.
به این ترتیب کتاب در چهار فصل و به همراه تصاویر ،شاخصها و طرح وارههای طراحی این نـوع مـدارس و شـاخص کیفیـت
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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.382جامشیر ،منصور .فرآوریفنیهنریکتاب.تهران :نگارینه96 .1395 .ص .رقعی .شابک9789648935530 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :گرافیک ،فعالیتهای هنری ،ارتباط تصویری 
چکیده:در اثر پیش رو نویسنده به کتاب و پبدایش آن اشاره کرده است .میگوید کتاب نوعی اثر چاپی است که بـیش از 49
صفحه باشد و مانند نشریه ،تحت یک عنوان به طور دوره ای منتشر نشود .کتاب حاضر به فرآوری فنی و هنـری ،قطـع کتـاب،
نوع و اندازه حروف  ،تصویر سازی و صفحه آرایی آن اشاره دارد و در عین حال بیان می کند که در سـالهـای اخیـر رایانـههـا
موجب آسانی چاپ و توسعه نشر کتاب شدهاند.
فرهنگنامههنر.تهران :طالیی346 .1396 .ص .رحلی .شابک9786006229867 :

.383شمخانی ،محمد.
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم /یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :دایرۀالمعارفها ،هنرهای زیبا 
چکیده:کار فرهنگنامه عرضه چکیده جامع و دقیق از مهمترین مضامین و مفاهیم مربوط به یک موضوع است .کتـاب پـیش
رو فرهنگنامهای در باب هنر و مرجعی از اصطالحات مربوط به هنرهای زیبا به زبان روان و به کمک تصـاویر رنگـی اسـت .در
این اثر پس از تعریف هنر به ارائه اطالعاتی از طراحی ،نگارگری ،چاپ ،مجسمهسازی و سینما و...پرداخته شده است.
.384حسندوست ،حسن .کاربردREVITدرمعماری.تهران :مؤسسه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران164 .1396 .ص.
وزیری .شابک9786001245824 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :نرمافزار رایانهای ،علم رایانه 
چکیده:نرم افزار  REVITدر معماری همانند دیگر نرم افزارهای این رشته در ایجاد طرحهـای دو و سـه بعـدی کـاربرد دارد.
مؤلف در کتاب پیش رو این نرم افزار را از جنبههای کاربردی آن شرح میدهد .همچنین کتاب در  7فصل از نحوه نصب کردن
نرم افزار تا تنظیم سیستم مختصات و در ادامه تا سطحبندی ،شیت بندی و مدلسازی در پـالنهـای معمـاری را بـه گونـهای
تصویری شرح داده است .نحوه شیتبندی پروژههای معماری و توپوگرافی فایلها از قسمتهای مهم یک پـروژه اسـت کـه در
این نرم افزار قابل رؤیت و به طور مشروح ذکر شده است.
.385حسندوست ،حسن .کاربرداتوکددرمعماری.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی هنـری دیبـاگران تهـران224 .1396 .ص.
وزیری .شابک9786001246425 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهای 
چکیده:نرمافزار  AUTOCADاز ابزارهای معماری در زمینه ترسیم نقشههای دو بعدی و سه بعدی است .این نرمافـزار بـرای
رسم نقشههای فاز دو ،برش و نما ،دیتلهای اجرایی ساختمان و ایجاد مدل سازی معماریهای متنوع از ابتدا تا انتهـای پـروژه
کاربرد دارد.مؤلف در این اثر همراه با تصاویر ،نحوه انجام هر بخش را شرح داده است .همانند دیگـر نـرمافزارهـا نحـوه نصـب و
تنظیمات و سپس ایجاد الیههای متناسب با پالن معماری تا نحوه کار با دستورات و ترفندهای کـاربردی در ایـن کتـاب آمـده
است.
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کارگردانیفیلممستندبهزبانساده:.مهدی سلیمانخانی104 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:

.386سلیمانخانی ،مهدی.
9786000468460
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :کارگردانی ،فیلمسازی ،هنرهای زیبا 
چکیده:نویسنده در کتاب پیش رو در یازده فصل ،چگونگی ساخت فیلم مستند را تبیین مینماید .تعریف فیلم مستند ،انـواع
فیلم مستند و روشهای ساخت فیلم مستند و اصطالحات فیلم سازی مستند برخی از مباحثی اسـت کـه در کتـاب بـه آنهـا
اشاره شده است .فاصله میان دوربین و سوژه و انواع نما ،زاویه های دوربین نسبت به سوژه ،نماهای حرکتـی از لحـاظ حرکـات
دوربین بر محور ثابت ،ترکیب بندی ،نورپردازی ،تدوین و همچنین انـواع دوربـین و تجهیـزات فیلمبـرداری و دکوپـاژ از دیگـر
موضوعات کتاب است.
 .387آذرباش ،فاطمه /نوریان کفشگری ،فاطمه /خدیوی بروجنی ،جمیله /علی پناهلو ،ماهرخ .کتابکاروتمیرینطراحیی
لبار.تهران :ویستاذر120 .1396 .ص .وزیری .شابک9789649105864 :
مخاطب :هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :لباس ،طراحی 
چکیده :کتاب پیش رو در زمینه طراحی لباس و مد است.کتاب در بـر دارنـده اطالعـاتی پیرامـون انـدازه اسـتاندارد دکمـه و
جادکمه ،برندهای پوشاک زنانه و مردانه ،برگزاری هفته مد در جهان و نمایشگاههای تجارت مد ومنسوجات است .همچنین در
آن ،کتابهای مرجع درسی و سایتهای مفید معرفی شدهاند .تبدیل انـواع واحـدها ،اسـتاندارد انـدازههـای بـدن ،دیکشـنری
انگلیسی به فارسی پارچه ،دانستنی های پارچه ،متدهای چاپ اسکرین ،توضیحات رنگ ،درز و کوک ،عالئم اختصاری نگـهداری
لباس ،انواع فیگور و صفحهآرایی آلبوم کار بخشهای مختلف کتاب را شامل میشود.
گرایشهایسینما .تورج سلحشـور ،اللـه میرسـیوندی .تهـران :کتـاب آبـان154 .1396 .ص .وزیـری.

.388برگان ،رونالد.
شابک9786007343517 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :سینما ،فیلمسازی 
چکیده:کتاب حاضر به پنج بخش سینمای صامت ،دهه اول سینمای ناطق ،سالهای جنگ ،سالهای پـس از جنـگ و دهـه
شصت میالدی و پس از آن تقسیم شده است و سبکها و جنبشهای مختلف سینما و پیش زمینههـای تـاریخی و اجتمـاعی
آنها را بررسی مینماید .در هر فصل اطالعاتی درباره ویژگیهای سبک مورد نظر و شباهتها و تفاوتهای سبکهای دیگر بـا
آن ،تاریخچه ،آثار مهم ،کارگردانان ،بازیگران ،تهیهکنندگان و فیلمنامهنویسان مهم آن سبک گردآوری شده است.
گرایشهایهنرمدرن .مانی فرسایی ،هانیه رجبی .تهران :کتاب آبان154 .1395 .ص .وزیری .شابک:

.389فیلیپس ،سم.
9786007343296
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :تاریخ هنر ،فعالیتهای هنری ،مکاتب هنری 
چکیده :مؤلف در کتاب مصور پیش رو ضمن بررسی ویژگی های هنر مدرن به دسته بندی چهار گانه مکاتب هنری نیز اشاره
کرده است .بدوی گرایی ،وجود گرایی ،هیجاننمایی انتزاعی و پسا دریافت گرایی تعدادی از این تقسیمات است .کتاب در پـنج
بخش پیدایش هنر مدرن ،هنر مدرن در آغاز و میانه سده بیستم تا قرن بیست و یکم را کاوش میکند .تصـویر نمونـه اثرهـای
هر دوره و نام هر هنرمند نشاندهنده تنوع و تغییرات سبکی و نگاه هنرمند است.
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لیاوت .نسـرین صـدقیان ،مهگـان فرهنـگ .تهـران :کتـاب آبـان236 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
.390کریستین ،کالن .
9786007343050
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :هنر ،گرافیک 
چکیده :کتاب پیش رو به کارکرد طراحی ،الهام و دریافت ناگهانی و نیز تایپو گرافی اشاره دارد .کـارکرد طراحـی در گرافیـک
همانا برقراری ارتباط به وسیله پیامهای بصری است .در این فن ،الهام میتواند از میـان کتـابهـا یـا مشـاهده طبیعـت باشـد.
نویسنده اعتقاد دارد که طراحی ،قاعده معینی ندارد و در این عرصه باید تمرین کرد .در این کتـاب عـالوه بـر بیـان مسـأله در
طراحی ،به چگونگی رفتار با سفارش دهنده و پرسشهای ویژه یک کار حرفهای نیز پاسخ داده میشود.
.391سپهر ،مسـعود .مبادیمباحثکارشناسیطراحیگرافیکدرارتباطتصویری:طراحینشیانه.تهـران :مؤسسـه
فرهنگی فاطمی108 .1396 .ص .خشتی .شابک9789643188245 :
مخاطب :هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :گرافیک ،ارتباط تصویری ،طراحی 
چکیده:نشان و نشانه هر چیز محسوسی است که ما را از وجود یا احتمال وجود و حالت چیزی مطلع می سازد .نشانه هـا یـا
بصری یا قابل لمس ،در بسیاری امور و علوم کاربرد دارند .نشانه در ارتباط تصویری به موضوع ،هویت و شخصیت مـی بخشـد.
بنا بر این در کتاب پیش رو به مفهوم ،شرایط و چگونگی ساخت و ساز نشانه در روند طراحی گرافیک توجه شده اسـت و ایـن
که یک نشانه در ارتباط تصویری چه خصوصیاتی داشته باشد .اثر حاضر ضمن نمایش تصویری نمونه ها ،به ویژگی های نشـانه
برای ارتباط تصویری ،به جنبه های بنیادین نشانه ،پیکتو گرام و نشانه های محصوالت و سازمان هـا نیـز اشـاره دارد .مراحـل
طراحی نشانه ها ،باز طراحی و نیز تمرین های وابسته به هر موضوع از بخش های دیگر این کتاب است.
.392اسدالهی ،مصطفی .مبادیمباحثکارشناسیطراحیگرافیکدرارتباطتصویری:مبادیمباحثکارشناسیی
طراحیگرافیکدرارتباطتصویریطراحیپوستر.تهران :مؤسسه فرهنگـی فـاطمی132 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
9789643189341
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :طراحی آموزشی ،ارتباط تصویری ،رسانههای گروهی 
چکیده:در کنار گسترش انواع نظامهای رسانه ای ،پوستر به دلیل داشتن جنبه نمایشی همچنان رسانهای جـذاب و کـاربردی
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.
.393بهرامی کمیل ،نظـام .مجموعهپژوهشهایکاربردی:آسیبشناسیساختاریصنعتچیاپدراییران.تهـران:
مؤسسه خانه کتاب146 .1396 .ص .رقعی .شابک9786002224040 :
مخاطب :هنرآموز /کارشناسان 
کلماتکلیدی :نقشه ،طراحی صنعتی 
چکیده :چاپ به معنی اعم ،صنعت تکثیر صورت نقوش دو بعدی روی کاغذ و پارچه یا...است .در کتـاب حاضـر بـا توجـه بـه
تعریف و کاربرد چاپ ،به آسیب شناسی این صنعت نیز اشاره شده است .صنعت چاپ با چهار عنصر اقتصاد ،سیاست ،اجتماع و
فرهنگ ارتباط دارد .به همین دلیل بخش بزرگی از مشکالت و آسیبهای حوزه چاپ ،ریشه در مشخص نبودن مرزهای حـوزه
صنعت با حوزه فرهنگ دارد .این اثر در پنج فصل ،کلیات صنعت چاپ ،نسبت چاپ با فرهنگ و اقتصاد ،آسیب شناسـی وضـع
موجود و پیشنهادها را بررسی می کند .هم چنین با بررسی تجربههای کشورهایی مانند مصر یا بریتانیا نشان مـیدهـد کـه در
ساختار سازمانی صنعت چاپ این کشورها ،دولت نقش بسیار کوچکی دارد.
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.394ضرغامی ،اسماعیل /پهلوانی ،مهدی .معماریمداررآینده.تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی330 .1395 .ص.
وزیری .شابک9786006594170 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :معماری ،مدرسهها 
چکیده :امروزه تکنولوژی در تمام شئون زندگی آدمی از جمله آموزش تأثیرگذار بوده است .در کتاب حاضر مباحثی پیرامـون
طراحی فضاهای آموزشی بررسی شدهاند .در ابتدا مطالعات انجام شده در زمینه معماری مدارس آینده و ویژگی مـدارس قـرن
بیست و یکم بررسی شده اند؛ سپس مباحثی پیرامون انواع فضا ،روشنایی ،آکوستیک ،گرمایش ،تهویه و اثاثیـه در محـیطهـای
آموزشی ارائه شده است .زبان الگوی طراحی فضاهای آموزشی ،پایداری انرژی در مدارس آینده ،چالشهـای طراحـی فضـاهای
آموزشی و برنامه ریزی فیزیکی فضاهای آموزشی از دیگر مطالب کتاب پیش رو است.
.395ضرغامی ،اسماعیل /الفت ،میالد .معیارهاینوینبرنامهریزیوطراحیسکونتگاهسالمندانبارویکردافیزایش
امیدبهزندگیدرساکنین.تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی274 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006594545 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :دوران پیری ،خانههای شخصی ،معماری 
چکیده:یکی از عوامل باال برنده امید به زندگی بـرای سـالمندان سـکونتگـاه آنـان مـیباشـد .کتـاب حاضـر در پـی تبیـین
ویژگیهای سکونتگاه سالمندان است .کتاب در هشـت فصـل تـدوین شـده و دو فصـل ابتـدایی کتـاب پیرامـون تاریخچـه و
بیماریهای سالمندی و رفتارشناسی سالمندی است .گونهشناسی سکونتگاههای سالمندی ،ضوابط و اسـتانداردهای معمـاری
برای سالمندان ،رویکردهای افزایش امید به زنـدگی در سـالمندان و پایـداری زیسـتمحیطـی در مسـکن سـالمندان از دیگـر
بخشهای کتاب میباشد .در فصل انتهایی نیز نمونههایی از سکونتگاههای سالمندان بررسی شده است.
مکتبهایسینمایی.تهران :کتاب آبان208 .1395 .ص .وزیری .شابک9786007343456 :

.396معدنیپور ،غالمرضا.
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :هنر ،هنرهای نمایشی 
چکیده:در این کتاب نخست زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و فرهنگـی و فلسـفی سـینما در هـر فصـل آورده شـده و
سپس با رویکرد به زمینه پیدایش هنری آن مکتب سینمایی در هنرهای دیگر و چگونگی تأثیر رشتههای هنری زمینهسـاز بـر
آن ،ویژگیهای مشترک ،فرمی و محتوایی هر کدام پیوست و فهرست میشـود .بعـد از آن نمونـههـایی شـاخص از فـیلمهـا و
فیلم سازان هر مکتب ،به همراه داستانی از هر فیلم آورده می شود .در پایان هر فصل نیز دالیل افول و سرانجام آن مکتب گفته
شده است.
.397کریمیـان ،معصـومه .منبیتکیاریدرروزگیارتیمورییان.اصـفهان :گلدسـته160 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:
9786005083378
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :صنایع دستی ،تاریخ هنر ،هنراسالمی 
چکیده:منبتکاری شاخهای از هنرهای سنتی ،صنایع دستی و کندهکاری روی چوب اسـت .تاریخچـه تولیـد آثـار چـوبی در
ایران به قبل از اسالم می رسد .نویسنده کتاب پیش رو با معرفی این هنر در روزگار تیموریان ،در حقیقت بـه معرفـی وضـعیت
دوره میانی  -اسالمی این هنر دست یازیده است .در این اثر مصور نمونههای منبتکاری مسجد جـامع بایزیـد بسـطام ،رحـل
قرآن تاشویی و در گور مقبره سمرقند و دیگر انواع منبتکاری از جمله قلمزنی و معرق و تیشهزنی بررسی شده است.
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.398دبیرخانه نشان شیرازه .نشانشیرازه:1395دومینسا نههنرطراحیکتابایران.تهران :مؤسسـه خانـه کتـاب.
176 .1395ص .رحلی .شابک9786002223661 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکلیدی :گرافیک ،فعالیتهای هنری ،هنر ،تصویرها 
چکیده:این کتاب حاصل بررسی دقیق و موشکافانه کتاب های رسیده به دبیرخانه نشان شیرازه ،توسـط داوران متخصـص در
گرافیک و تصویرگری است و کتب برگزیده در گروههای مختلفی مانند کتـابهـای تصـویری گـروه سـنی کـودک و نوجـوان،
کتابهای مصور در گروه سنی نوجوان ،کتابهای غیر تصویری ،کتاب های گنجینه ،یونیفرم جلد و صفحه آرایی در گروه سنی
جوان و عمومی و همچنین کتابهای علمی و آموزشی این گروه سنی ،کتابهای نفیس ،موتیفهای متن در همـه گـروههـای
سنی و طراحی جلد در گروه سنی نوجوان را معرفی میکند.
.399رادنیـا ،زیبـا .نقاشیینقشیهفیرش.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت130 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:
9786003901476
مخاطب :هنرجو /هنرآموز
پایۀتحصیلی:دهم کاردانش 
کلماتکلیدی :فعالیتهای هنری ،طراحی ،صنایع دستی 
چکیده:در نقاشی نقشه فرش ،با انتخاب آگاهانه رنگ میتوان ارزش بصری و مادی دستبافته را ارتقا داد .نقاش ضـمن توجـه
به دانش طراحی و رنگ آمیزی میتواند با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ،طرحهای هندسی و جانوری یا رایج را در فـرش بـه
صورت رنگ و نقطه اجرا کند .کتاب پیش رو در  10واحد کار و به وسیله تصاویر مطالبی در زمینههای طراحی ،آمـاده سـازی
مواد و ابزار رنگآمیزی ،ترکیب رنگها و توانایی نقطه کردن طرحها و ...را آموزش میدهد.
.400علیمردانی ،مسعود /امیری ،حکمـت /آرام ،ریحانـه .ویژگییفضیاهایخیاصخردسیا نبیارویکیردمعمیاریو
شهرسازی.تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی140 .1395 .ص .وزیری .شابک9786006594767 :
مخاطب :هنرآموز 
کلماتکلیدی :معماری ،طراحی 
چکیده:نویسندگان در کتاب پیش رو در پی تبیین ویژگیهای محیطهای آموزشی کودکان در مهد کـودک هسـتند .ویژگـی
عمومی کودکان سه تا شش سال ،قابلیتهای زیستی و روانی آنها و مبانی نظری طراحی معماری مهد کـودکهـا از مباحـث
کتاب است .همچنین در دیگر فصلهـای ایـن اثـر پیرامـون اصـول مکـانیـابی و طراحـی فضـای مخـتص کودکـان ،مباحـث
روان شناختی طراحی فضای کودکان و مباحث ایمنی در طراحی فضای کودک بحث شده است .تبیـین اسـتانداردهای وسـایل
بازی کودکان ،ویژگیهای ابزارهای آموزشی کودکان و نمونههای شاخص خانه کودک از دیگر مطالب کتاب است.
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.401لیدزی ،جان /میرزا ،جیل /هریس ،نیک /گالتون ،جـری .هنررنگسازیبرایاستفادهآبرنگ،اکریلییکورنیگو
روون .فرناز خوشبخت .تهران :کتاب آبان180 .1396 .ص .وزیری .شابک9786007343760 :
مخاطب :هنرجو
پایۀتحصیلی:دهم فنی و حرفهای و کاردانش 
کلماتکلیدی :رنگ ،رنگآمیزی ،هنر 
چکیده :در کتاب پیش رو سه نوع رنگ اکریلیک ،رنگ روغن و آبرنگ بررسی می شود .در این اثر به چگـونگی تهیـه رنـگ از
دسته کوچکی از رنگ ها اشاره شده است .هم چنین بیان می شود که رمز ترکیب موفق رنگها ،در خلق حداکثر طیـف رنگـی
از حداقل تعداد رنگ نهفته است .نویسندگان این کتاب مصور با آوردن نمونه رنگها و پالتها ،مقدمـهای بـر تئـوری رنـگهـا
شامل فام ،ارزش و اشباع رنگی را بررسی کردهاند.آنها رنگهای اکریلیک را برای نقاشیهای خالقانه ایدهآل میدانند .در ایـن
کتاب هم چنین تجهیزات نقاشی مانند انواع کاردک ،قلم مو و نیز پالتهای آغازین رنگ روغن از جمله آبی تـالو ،سـپ گـرین،
معرفی و تبیین شده اند.
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علیدادیانی،شوکت 171



قاسمزاده،فریبا 153






رضازادهباقری،سمانه 280
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قاسمی،مسلم 358 ،357
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قاسمیان،شهال 380



گالتون،جری 401



عماد،مهدی 227
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گرانویل،جنیفر 375

قائدی،فرزانه 265





وفاری،حسین 214



گراهام،کری 254
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وفاری،زهرا 41



گرشاسبی،معصومه 256

قربانی،لیال 38





وفوریاننوروزی،پریسا 218



گروهزبانشناسیکاربسته،بنیاد


قربانی،مهدی 314 ،311 ،304



والمی،محمد 52



پژوهشهایاسالمی ،55 ،54 ،53


قربانیان،حسین 200

57 ،56



والمیان،رضا 192



ویورمبرهن،مجید 242



فاتحی،فواد 226



فتحعلیزاده،معصومه 247




فرجیارمکی،اکبر 212



فرحبخش،کیومرث 252 ،245



فردوسیان،الهام 187 ،186
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332 ،331 ،330
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فرزینآبدهگاه،احسان 11




فرسایی،مانی 389



فرشیدنیا،حمیدرضا 17



فرمهینیفراهانی،شیرین 204



فرهنگ،مهگان 390



فروزندهدهکردی،امیر 122



فروهان،حمید 267



فری،بروربی 182




فریدونیبرزآباد،داریوش 285



فریمن،مایکل 374



فکریان،نیلوفر 157



فالحتی،سجاد 23



فلین،پاتریک 257

فو دیان،احمد 274
،سم 389



کشاورزی،مرجان 361



کی.تاو،موراگ 254

گاتمن،جان 266
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گروهمثلفانبنیادICDLایران 130
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قمری،آزاده 124
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قنبر،جواد 129 ،126



گلزار،عصمت 170



قنبری،حمیدرضا ،114 ،112 ،111



گلمحمدی،ناصر 359
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گلیانتهرانی،شهناز 248

قیطاسی،امیر 335





گلیکمن،کارل 212
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گمرکی،علیرضا 106
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گودرز،سعید 109
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گودینی،محمدعلی 96

کرانی،مهرناز 229
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کرمی،اکرم 264





لطفی،ویدا 266
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محمدخانی،شهرام 207 ،206




مهرابی،عالیه 147



قلینژاد،عظیمه 187 ،186
نجف 




محمدزادهبفراجرد،مرتضی 181




مهری،فتانه 240



نجفی،حبیبه 168



محمدی،المیرا 234



موتابی،فرشته 207 ،206



نجفی،حسن 167



محمدی،زهره 7



مورل،آمی 268
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محمدی،فاطمه 24
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نصرالهی،محمدرضا 173
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محمودجانلو،المیرا 223




نصیری،مهدی 213
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محمودزاده،نصرتاهلل 25




نظاری،سیدحبیب 150


موسوی،زهرا 300





محمودینورآبادی،محمد 83



نظری،شهریار 263

موسوی،لیال 315 ،310 ،301
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مرادیان،مهدی 209
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مرزوقی،محمدرضا 36



نورمحمدی،ساسان 326
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نوروزیخزاقی،ایرج 68

مثسسهفرهنگیهنریهدایت



نوری،ربابه 207 ،206



مزرعهفراهانی،زینب 110

فرهیختگانجوان 250 ،208





مشتاق،مهسار 196



نوریانکفشگری،فاطمه 387

مثمنی،محمود 3 ،2 ،1





مصباحیان،اعظم 175
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میرراضیرودسری،سید
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ورقایی،فریبا 18

محمدصادقی،مهدی 230
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منطقی،مرتضی 246 ،235
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نامآوری،نیما 169






مهدیان،محمدجعفر 184



ویل،ماریلو 4
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هاشمزادهصراف،فیروزه 296




همتزاده،شهرام 65




یاسرجعفری،علی 376



هاشمی،علی 116



هنرمند،سعید 281



یوسفپور،معصومه 318




نیا،آ له 116
هاشمی 




هنسن،شارون 166



یوسفی،سارا 14
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نمایهناشران


آبانه 20



تختجمشید 210



سیبصادق(ع) 70



آرایان ،101 ،93 ،92 ،16 ،12 ،10



تسلط 181



شرکتانتشاراتسورهمهر 326

،273 ،253 ،251 ،234 ،233 ،153
275



تیمورزاده 179



شرکتانتشاراتکانونفرهنگی



جمال 52 ،15

آواینور ،177 ،175 ،168 ،160



جیسا 225 ،102 ،40 ،28

،192 ،191 ،187 ،186 ،180 ،178
،247 ،245 ،241 ،232 ،212 ،193
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چشماندازقطب 209




چویل 190



حماسهیاران ،297 ،293 ،291





آونددانش 378 ،258 ،257 ،14



ابروباد 277



ابوعطا 270 ،196



انجمناولیاومربیان ،243 ،235



شرکتانتشاراتویژهنشر ،87
375 ،223



شرکتتعاونیخدماتفرهنگی
نواندیشانمحرابعلم 132

،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298
،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304
،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310
320 ،319 ،318 ،317 ،316



صابرین 292 ،272 ،266 ،264 ،263



صحراییسبز 145



ضریحآفتاب 322 ،296



255 ،246



طالیی 383 ،333 ،287



دانشگاهبناب 381



اندیشهافرینش 165



طلوعدانش 207 ،206 ،162 ،22
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عابد ،343 ،342 ،341 ،340 ،339



بزمقلم 265 ،240



بهنشر ،56 ،55 ،54 ،53 ،43 ،23


،367 ،290 ،289 ،288 ،283 ،224
،394 ،377 ،376 ،373 ،370 ،368
400 ،395



،140 ،139 ،135 ،134 ،133 ،57
،218 ،173 ،172 ،147 ،142 ،141
،242 ،239 ،238 ،237 ،230 ،228
321 ،274 ،269 ،262 ،254

دانشگاهیکیان ،119 ،117 ،109
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،127 ،126 ،125 ،122 ،121 ،120
129 ،128

فراگیرهگمتانه 161
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دریافت 194

قدیانی 279 ،278 ،99
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پرتقال 64 ،59 ،41



کانونپرورشفکریکودکانو



،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344
355 ،354 ،353 ،352 ،351 ،350
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پرک 217 ،163



دیبایه 229

نوجوانان ،138 ،84 ،50 ،37 ،31
371 ،359 ،150 ،148



پرنیاناندیش 170
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پرورشذهنفرزام 364





رازنهان 295 ،203
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زیارت 95
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آموزش 124
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مرسل ،143 ،91 ،68 ،39 ،24 ،13
،219 ،157 ،156 ،155 ،152 ،144
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مریمنوذریتهرانی 220



مناجات 294
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مهروماهنو 169
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مهرسا 256
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مثسسهانتشاراتینقشنگین 267
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363 ،277 ،227

مثسسهکورشچاپ ،185 ،167
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مثسسهفرهنگیفاطمی 392 ،391





نارک 122 ،121 ،120 ،109

مثسسهفرهنگیمدرسهبرهان



نامآورانماندگار 171


،214 ،182 ،130 ،106 ،80 ،44
،328 ،327 ،325 ،324 ،323 ،280
358 ،357 ،332 ،331 ،330 ،329



نگارینه 382



نوروزی 216 ،17



نوشته ،260 ،259 ،176 ،166 ،5





مثسسهفرهنگیمنادیتربیت

268 ،261

،366 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334
399



نویدشیراز 100



مثسسهفرهنگیهنریدیباگران

وانیا 249 ،204 ،201 ،184 ،164



تهران ،18 ،11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1

ویستاذر 387



،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،107
،226 ،222 ،123 ،118 ،116 ،115
،286 ،285 ،284 ،281 ،271 ،248
385 ،384
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آدررناشران


آبانه



قم :خیابان سمیه ،کوچه  ،10پالک  .87کدپستی:
 3715878859تلفن 2537731480 :نمابر2537746976 :


آرایان

قم :م .توحید ،خ .سواران ،سواران  ،8پ .62 .کدپستی:
 3717893177تلفن 2538838036 :نمابر2538838133 :


تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،ک .فاتحی داریان ،پ ،6 .ط .اول.
کدپستی 1314734761 :تلفن 2166971344 :نمابر:
2166400235


آواینور







آونددانش
تهران :پاسداران ،خ .گلنبی ،خ .ناطق نوری ،ک .بنبست طالیی،
پ .4 .کدپستی 1947734411 :تلفن 2122893988 :نمابر:
2122871522













اندیشهافرینش

قم :خیابان شهدا -کوچه  - 28پالک  .143کدپستی:
 3715634969تلفن 2537737583 :نمابر2537749699 :

141

پرورشذهنفرزام
تهران :بزرگراه رسالت  -بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای
جنوبی -پالک  - 1152انتشارات پرورش ذهن فرزام .کدپستی:
 1631893454تلفن 2122302092 :نمابر2122302095 :
پژوهشگاهحوزهودانشگاه
قم :شهرک پردیسان ،بل .دانشگاه ،جنب دانشگاه آزاد ،نبش م.
علوم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .کدپستی 3749113361 :تلفن:
 2532111280نمابر2532803090 :

تهران 20 :متری جوادیه ،ک .شهیدعلی مهدی ،پ .22 .کدپستی:
 1365833611تلفن 2155463556 :نمابر2155463556 :


پرنیاناندیش
تهران :پاسداران ،م .اختیاریه ،انتهای یزدانیان  ،1پ ،1 .ز.3 .
کدپستی 1958713815 :تلفن 2122569274 :نمابر:
2122569274

انجمناولیاومربیان

بخشایش

پرک
قزوین :چهارراه فلسطین ،خ .مهجور ،بن .یگانه ،پ ،132 .ط .دوم.
کدپستی 3413897469 :تلفن 2833321213 :نمابر:
2833662350

ابوعطا

تهران :خ .سپهبد قرنی ،نبش خ .سمیه ،ساختمان عالقهمندان ،ط.
ده .کدپستی 1581663315 :تلفن 2182284270 :نمابر:
2188829416

پرتقال
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،خ .روانمهر ،پ ،71 .واحد .4
کدپستی 1314784665 :تلفن 2163564 :نمابر2166486797 :

ابروباد

تهران :خیابان انقالب -خیابان  12فروردین -ساختمان ناشران-
طبقه چهارم .کدپستی 1314733474 :تلفن2166485940 :
نمابر2166485940 :

بینالمللیگاج

تهران :خیابان انقالب-نبش خیابان  12فروردین-پالک .1302
کدپستی 1314743533 :تلفن 2164363131 :نمابر:
2166976095



تهران :خ .رسالت ،نرسیده به چهار راه سرسبز ،م ،55 .ک .الهی،
پ ،8 .واحد  .3کدپستی 1648787415 :تلفن2177890053 :
نمابر2177890053 :

بهنشر

تهران :میدان انقالب خیابان کارگر شمالی باالتر از چهارراه نصرت
کوچه طاهری پالک  16طبقه سوم .کدپستی1417983181 :
تلفن 2188951740 :نمابر2188951739 :

تهران :میدان انقالب -خیابان 12فروردین خیابان شهید نظری
غربی پالک 99طبقه  2واحد .4کدپستی 1314675577 :تلفن:
 2166967355نمابر2166480882 :


بزمقلم



پژوهشهایدانشگاه

تبریز :فلکه دانشگاه ،برج بلور ،طبقه همکف ،پالک  .39کدپستی:
 5156913616تلفن 4133250248 :نمابر4133250248 :
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پویشاندیشهخوارزمی



تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .نظری غربی ،پ ،126 .واحد
 1و  .3کدپستی 1314683671 :تلفن 2166960000 :نمابر:
2166960000







تربت حیدریه :فلکه مسجد جامع ،پاساژ الزهرا .کدپستی:
 9518956919تلفن 5152319119 :نمابر5152319119 :

پیامبهاران
تهران :خیابان جمهوری اسالمی ،مابین سعدی و ظهیراالسالم،
کوچۀ مظفری ،بنبست اول پالک  .5کدپستی1146813513 :
تلفن 2133114275 :نمابر2133998752 :







تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهدای ژاندارمری غربی ،پ.
 .86کدپستی 1314733963 :تلفن 2166970270 :نمابر:
2166401514



پیشگامانپژوهشمدار






شیراز :فلکه شهرداری -خیابان پیروزی -جنب بانک تجارت شعبه
پیروزی -روبهروی مهمانپذیر دریا  -طبقه اول  -انتشارات تخت
جمشید .کدپستی 7137673996 :تلفن 7132245401 :نمابر:
7132245401



تسلط
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دریافت
تهران :خ .فاطمی ،نرسیده به م .فاطمی (روبهروی وزارت کشور)،
خ .دوم ،ک .هومان ،پ ،4 .ط .دوم .کدپستی1415783761 :
تلفن 2188391374 :نمابر2188391785 :



تیمورزاده

دفترنشرفرهنگاسالمی
تهران :پاسداران ،میدان هروی ،خ .وفامنش ،خ .آزادی ،خ.
افتخاریان ،کوچه مریم ،پالک  .23کدپستی1669747414 :
تلفن 2122940054 :نمابر2122956401 :



جمال

رودسر :خ .بسیج ،روبهروی پارک ملت ،مرکز رشد واحدهای
فنآور (پارک علم و فناوری گیالن) ،ط .دوم .کدپستی:
 4481836187تلفن 1342616136 :نمابر1342622557 :

دانشگاهیکیان
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ک .نوروز ،پ ،27 .واحد .1
کدپستی 1314685351 :تلفن 2166411715 :نمابر:
2166411715

دیبایه
تهران :سیدخندان ،ارسباران ،شفاپی ،ک .یکم ،پ ،8 .واحد .4
کدپستی 1541654711 :تلفن 2122886452 :نمابر:
2122886450

قم :خیابان معلم ،معلم  ،21کوچه نهم ،پالک  .422کدپستی:
 3715797744تلفن 2537742528 :نمابر2537837074 :


دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی
تهران :لویزان ،خ .شهید شعبانلو ،دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجائی .کدپستی 1678815811 :تلفن 2122970042 :نمابر:
2122970003

تختجمشید

جیسا

دانشگاهبناب
بناب :بزرگراه والیت ،جنب پلیس راه ،دانشگاه بناب  .کدپستی:
 5551761167تلفن 4137745000 :نمابر4137740800 :



تهران :م .هفت تیر ،خ .کریمخان زند ،پ ،111 .ط .سوم شرقی،
انتشارات تیمورزاده .کدپستی 1597985735 :تلفن:
 2188809090نمابر2188809898 :

حماسهیاران
قم :بل .شهید منتظری ،ک ،12 .پ .340 .کدپستی:
 3713744473تلفن 2537748051 :نمابر2537748041 :

پیدایش

تهران :خ .شریعتی ،باالتر از میرداماد ،خ .زیبا ،جنب پارک نصر،
سرای محله قبا  ،ط .اول .کدپستی 1639966711 :تلفن:
 2122858304نمابر2122858304 :

چویل
یاسوج :بلوار ارم ،ارم  ،9پالک  .10کدپستی7591757135 :
تلفن 7433230402 :نمابر7433222111 :

تهران :خیابان کریم خان زند ،خیابان ماهشهر ،نبش یگانه ،پالک
 ،3واحد  ،12طبقه سوم .کدپستی 1584733336 :تلفن:
 2188345217نمابر2188345218 :


چشماندازقطب




ذکر
تهران :خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی ،خیابان محتشم،
پالک  ،20طبقه اول غربی .کدپستی 1315853493 :تلفن:
 2166410041نمابر2166468263 :
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رازنهان



تهران :م .انقالب ،اول جمالزاده جنوبی ،ک .دانشور ،پ،12 .
واحد  .2کدپستی 1313973746 :تلفن 2166901841 :نمابر:
2166901841


زیارت
تهران :خیابان جمهوری اسالمی ،مابین سعدی و ظهیراالسالم،
کوچۀ مظفری ،بنبست اول ،پالک  .5کدپستی1146813513 :
تلفن 2133114275 :نمابر2133998752 :



سُکر
همدان :م .پروانهها ،ب .هگمتانه ،جنب مسجد شالبافان ،ک.
شهید قاسمی ،مجتمع پاسارگاد ،بلوک  ،cواحد  .15کدپستی:
 6513665615تلفن 8132676826 :نمابر8132676826 :



سایهسالمت
تهران :خ .کارگر شمالی ،خ .نصرت غربی ،ک .باغ نو ،داودآبادی
شرقی ،پ ،4.واحد یک .کدپستی 1418863751 :تلفن:
 2166923860نمابر2166923860 :



سرخابی
تهران :م .انقالب ،خ .کارگر شمالی ،خ .قدر ،پ ،11 .واحد .5
کدپستی 1418884619 :تلفن 2166561502 :نمابر:
2166561081



سفیرصادق
قم :صفاشهر 15 ،متری دوم ،پ .65 .کدپستی3716986665 :
تلفن 2536643511 :نمابر2536643512 :









شرکتانتشاراتکانونفرهنگیآموزش
تهران :خ .فلسطین ،نرسیده به انقالب ،بنبست حاجیان ،1شماره
 ،7واحد  .110کدپستی 1416933341 :تلفن2166962555 :
نمابر2166484564 :



شرکتانتشاراتویژهنشر
تهران :خیابان انقالب ،خیابان شهید نجات اللهی (ویال) ،کوچه
هواپیمایی ،پالک  .1کدپستی 1599686411 :تلفن:
 2188910091نمابر2188910430 :



شرکتتعاونیخدماتفرهنگینواندیشانمحرابعلم
تهران :خ .فاطمی ،روبهروی وزارت کشور ،خ .چهارم (میرزایی)،
ک .یزدی ،پ ،8 .ط 5 .شرقی .کدپستی 1415774851 :تلفن:
 2188961059نمابر2188961059 :



صابرین
تهران :خ فاطمی خ شهید علیزاده( )5کوچه مرجان پالک .1
کدپستی 1415674111 :تلفن 2188968890 :نمابر:
2188976494



صحراییسبز
قم :خ 19 .دی ،ک ،34 .چهار راه دوم سمت راست ،ک .بنبست،
پ .22 .کدپستی 3714735147 :تلفن 2537704549 :نمابر:
2537704549



ضریحآفتاب
مشهد :امام خمینی  ،8دفتر مرکزی موسسه فرهنگی _ هنری و
انتشاراتی ضریح آفتاب .کدپستی 9133714165 :تلفن:
 5132280166نمابر5132212224 :

سیاهرود
تهران :میدان انقالب ـ ابتدای کارگر جنوبی ـ کوچه رشتچی ـ
پالک  7ـ طبقه سوم ـ واحد  .8کدپستی 1313975445 :تلفن:
 2166906749نمابر2166906786 :

شرکتانتشاراتسورهمهر
تهران :زیر پل حافظ ،خ .رشت ،پ ،23 .انتشارات سوره مهر.
کدپستی 1591817811 :تلفن 2166460993 :نمابر:
2166469951

سمیع
شهرری :بازار بزرگ ری ،ط .اول ،پ .1/45 .کدپستی:
 1874834795تلفن 55953808-021 :نمابر2133996691 :



تهران :میدان رسالت ،خیابان شهید مدنی ،بین ایستگاه مترو
فدک و گلبرگ ،روبه روی بانک ملی ایران ،خیابان  132شهید
میر غضنفری ،پالک  10زنگ اول .کدپستی1635973811 :
تلفن 02177034515 -02177259020 :نمابر2177034515 :

سمت
تهران :بزرگراه جالل آل احمد ،غرب پل یادگار امام(ره) ،سازمان
مطالعه و تدوین (سمت) .کدپستی 1463645851 :تلفن:
 2144246260نمابر2144246260 :

سیبصادق(ع)



طالیی
تهران :خیابان طالقانی ،خ سرپرست جنوبی ،کوچه پارس ،پالک
 ،11واحد  .2کدپستی 1416893571 :تلفن2166483066 :
نمابر2166415233 :
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طلوعدانش



تهران :م .شهدا ،خ .پیروزی ،روبهروی ایستگاه مترو شیخ الرئیس،
کوچه رستمی ،پ .1 .کدپستی 1778674611 :تلفن:
 2188345682نمابر2133646801 :


عابد

تهران :خیابان انقالب ،خیابان فخررازی ،کوی فاتحی داریان،
پالک  ،2واحد  .10کدپستی 1314734834 :تلفن:
 2166955012نمابر2166401643 :


تهران :خ .کارگر شمالی ،خ .قدر ،پ  4واحد  .1کدپستی:
 1474367729تلفن 2166567627 :نمابر2166567627 :


عموعلوی
قم :پردیسان ،بلوار سلمان ،هزاره هفتم ،مجتمع شیخ بهایی ،بلوک
یک ،واحد  .13کدپستی 3749173363 :تلفن9396515429 :
نمابر2532813469 :



فراگیرهگمتانه
همدان :خ .شریعتی ،باالتر از بانک کارگشایی ،ابتدای ک .مهر.
کدپستی 6517693138 :تلفن 8132514461 :نمابر:
8132517252









گلدسته
اصفهان :خ .مصلی جنوبی ،باالتر از شیخ مفید ،روبهروی کوچه
شهید الچینانی ( ،)17ساختمان زنجانی ،واحد ( 2همکف).
کدپستی 8164956136 :تلفن 3136637234 :نمابر:
3136637234



لوپهتو
تهران :خیابان انقالب -خیابان فخر رازی -کوچه فاتحی داریان-
پالک  -3واحد  .3کدپستی 1314734314 :تلفن:
 2166475867نمابر2166475867 :



لوحسفید
تهران :م .خراسان ،خ .خاوران ،خ .اتابک ،ک .حسینی ،ک.
خدادوست ،پ ،10 .واحد  .1کدپستی 1797735574 :تلفن:
 2133002527نمابر2133002527 :



مبتکران
تهران :میدان انقالب-خیابان فخر رازی -خیابان وحیدنظری.
کدپستی 1314764965 :تلفن 2161094311 :نمابر:
2161094182



محرابقلم
تهران :خیابان انقالب ،خیابان  12فروردین ،خیابان شهدای
ژاندارمری ،پالک  .104کدپستی 1314733663 :تلفن:
 2166490879نمابر2166465201 :

کتابابرار
تهران :میدان آزادی ،خیابان آزادی ،نرسیده به بزرگراه یادگار
امام ،خیابان شهیدان ،ضلع شرقی میدان دکتر هوشیار ،پالک ،5
واحد  .2کدپستی 1343643373 :تلفن 2166157338 :نمابر:
2189775204
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کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
تهران :خیابان بهشتی .خیابان خالد اسالمبولی.شماره .24-22
کدپستی 1511647416 :تلفن 2188715545 :نمابر:
2188715545

کتابنیستان
تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندری جنوبی ،نبش بنبست ششم ،پ.
 ،2زنگ نیستان .کدپستی 1939667933 :تلفن2122612443 :
نمابر2122612445 :

کال برتر
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،ساختمان ناشران .کدپستی:
 1314733474تلفن 2166972922 :نمابر2166972922 :





قدیانی
تهران :انقالب-خیابان  12فروردین-خیابان شهدای ژاندارمری
شرقی-پالک .90کدپستی 1314733861 :تلفن-021 :
 66404410نمابر2166403264 :

کتابجمکران
قم :مسجد مقدس جمکران ،ساختمان اداری نیمه شعبان،
انتشارات کتاب جمکران .کدپستی 3747113135 :تلفن:
 2537254350نمابر2537255206 :

فرهنگصبا
تهران :خیابان شریعتی ،سه راه ملک ،روبهروی مرکز پست شهید
لطفی ،پ ،561 .واحد  ،10طبقه سوم .کدپستی1613613857 :
تلفن 2188422604 :نمابر2188146336 :

کتابآبان



مرسل
کاشان :خیابان شهید رجایی ،خیابان آیتاهلل مدنی ،کوی فرخ ،2
پالک  .37کدپستی 8713743998 :تلفن 3155454513 :نمابر:
3155453033
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مریمنوذریتهرانی



استان تهران ،تهران ،خ .ولی عصر ،خ .فروزش ،ک .توحیدی ،ک.
سنگانیان ،پ ،34 .ط.اول .کدپستی :تلفن :نمابر:




مناجات

تهران :خ .ولیعصر ،پایینتر از جمهوری اسالمی ،خ .لقمان ادهم،
بن .بوذرجمهر ،پ ،24 .مؤسسه متن .کدپستی1316768511 :
تلفن 2166411016 :نمابر2166951662 :

مشهد :نبش چهارراه حجت(عج) ،به سمت مقدم طبرسی ،پ.
 .200کدپستی 9143788547 :تلفن 5132220719 :نمابر:
5132220719



منظومهخرد







تهران :خ انقالب ،خ  12فروردین ،بعد از چهارراه لبافی نژاد ،کوچه
مینا ،پالک  .37کدپستی 1314945481 :تلفن2166968589 :
نمابر2166408400 :


مهرباننیکا
نکا :خ .انقالب ،جنب مسجد زینبیه ،آپارتمان آسمان ،ط ،5 .واحد
 .9کدپستی 4841648393 :تلفن 1134723640 :نمابر:
1134723640



مهرسا
تهران :میدان انقالب .خ کارگر جنوبی .قبل از خ جمهوری .کوچه
صابر .پ  .1طبقه اول.انتشارات مهرسا .کدپستی1314933781 :
تلفن 2166493465 :نمابر2166481989 :



موعوداسالم
قم :خیابان شهدا(صفائیه) ،کوچه شماره  ،33انتهای کوچه پالک
 .25کدپستی 3713747411 :تلفن 2537831831 :نمابر:
2537831832



مثسسهانتشاراتینقشنگین
اصفهان :خ .حکیم ،جنب هتل حکیم ،ساختمان دقیق ،انتشارات
نقش نگین .کدپستی 8147835371 :تلفن3132236260 :
نمابر3132204933 :
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مثسسهفرهنگیآرمانرشد
تهران :خ .انقالب ،بین خ .دانشگاه و ابوریحان ،پ،1182 .
ساختمان فروردین ،ط ،10 .واحد  .38کدپستی1315693567 :
تلفن 2166486013 :نمابر2166486011 :



کرج ،مشگیندشت ،بلوار شهید تقیپناه ،پ .66 .ط .سوم.
کدپستی :تلفن 9355533944 :نمابر:
مهروماهنو

مثسسهخانهکتاب
تهران :انقالب ،بین صبا و فلسطین ،پالک  .1080کدپستی:
 1315773411تلفن 2188318653 :نمابر2188318653 :

تهران :ولنجک ،بل .دانشجو ،بعد از م .یاسمن (شهیدان
حسامالحکما) ،انتشارات منظومه خرد .کدپستی1984713356 :
تلفن 2122420086 :نمابر2122420085 :
مهدیسلیمانخانی


مثسسهتألیف،ترجمهونشرآرارهنریمتن

مثسسهفرهنگیفاطمی
تهران :میدان فاطمی ،خیابان جویبار ،خیابان میرهادی شرقی-
پالک  14واحد .2کدپستی 1415884741 :تلفن:
 2188945545نمابر2188944051 :



مثسسهفرهنگیمدرسهبرهان
تهران :خیابان سپهبد قرنی -نرسیده به پل کریمخان زند ،کوچه
شهید حقیقت طلب ،شماره  .8کدپستی 1598857911 :تلفن:
 2188800324نمابر2188903809 :



مثسسهفرهنگیمنادیتربیت
تهران :خیابان استاد نجاتالهی ،پایینتر از خیابان طالقانی ،کوچه
بیمه ،پالک  .26کدپستی 1599813813 :تلفن2188894296 :
نمابر2188894290 :



مثسسهفرهنگیهنریدیباگرانتهران
تهران :میدان انقالب  ،خیابان کارگر جنوبی نرسیده به چهارراه
لبافی نژاد پالک  .1251کدپستی 1314983185 :تلفن:
 2166410046نمابر2122085112 :



مثسسهفرهنگیهنریهدایتفرهیختگانجوان
تهران :خ .حافظ ،خ .جامی ،خ .شهید محمدبیک ،پ ،14 .ط .دوم.
کدپستی 1137834665 :تلفن 2161978000 :نمابر:
2166753226



مثسسهکورشچاپ
تهران :خیابان شریعتی ،ابتدای خیابان ملک ،بن بست میر
مجتهدی ،پالک  ،4طبقه اول ،واحد دوم ،انتشارات کورش چاپ.
کدپستی 1565845116 :تلفن 2177685196 :نمابر:
2177685206
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نارک



تهران :خ.آزادی ،ابتدای جمالزاده جنوبی ،ک .رشتچی ،پ،25 .
واحد  ،7انتشارات نارک .کدپستی 1313976448 :تلفن:
 2166421529نمابر2166421529 :


نامآورانماندگار


تهران :خ.انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهدای ژاندارمری ،پ،63 .
ط .3.کدپستی 1419994113 :تلفن 2166961163 :نمابر:
2166414831


گرگان :خ .شهدا ،بین شهدا  10و  ،12ساختمان کریمی ،ط .سوم،
واحد  .6کدپستی 4916714599 :تلفن 1732235463 :نمابر:
1732235463




نگارینه
تهران :میدان هفت تیر ،کوی نظامی ،شماره ،25واحد یک.
کدپستی 1575635911 :تلفن 88310071 :و021 88315051
نمابر2188307278 :



نوروزی



شیراز :بلوار زند ،پشت ارگ کریمخانی ،خ 22 .بهمن ،انتشارات
نوید شیراز .کدپستی 7136654416 :تلفن 7132226662 :نمابر:
7132229676
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هنررسانهاردیبهشت
تهران :بل .کشاورز غربی ،بین کارگر و جمالزاده ،ک .دریا ،نبش
ک .ارجمند ،پ .1/3 .کدپستی 1417833111 :تلفن:
 2166917595نمابر2188970131 :



اصفهان :خیابان فلسطین ،صد متر مانده به چهارراه فلسطین،
پشت ایستگاه اتوبوس ،ساختمان نوید .کدپستی8143984136 :
تلفن 3132226445 :نمابر3132208610 :
نویدشیراز

هنراول
تبریز :گلکار ،خ .نصر ،ک .سینا ،پل .139 .کدپستی:
 5156946641تلفن 4133284738 :نمابر4133284738 :

گرگان :خیابان شهید بهشتی ،بازار رضا ،طبقه همکف .کدپستی:
 4916675369تلفن 1732242258 :نمابر1732220027 :


ویستاذر
تهران :بزرگراه صدر ،خروجی کاوه جنوب ،خ .رزمجوبین ،ک.
زارع ،پ ،37 .ط .دوم .کدپستی 1939765814 :تلفن:
 2122630518نمابر2122821074 :



نوشته

وانیا

هوپا
تهران :میدان فاطمی ،خیابان بیستون ،کوچه دوم الف ،پالک ،1/3
طبقه دوم غربی .کدپستی 1431653765 :تلفن2188964615 :
نمابر2188964615 :



یارمانا
اصفهان :خیابان مهرآباد -کوی  -19پالک  .46کدپستی:
 8158938131تلفن 3132616360 :نمابر3132603501 :
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