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مقدمه

 در نیمع یزمان چارچوب در و نیتدو پرورش و آموزش وزارت در صالحیذ مراجع یسو از نیمع یهدف با و خاص یدرس برنامه اساس بر یدرس یهاكتاب

 کی از یدرس كتاب صفحات ن،یا بر افزون. شودیم گرفته نظر در آموزاندانش متوسط سطح یدرس یهاكتاب نیتدو در معموالً. شوندیم سیتدر كشور سراسر

 . باشد ممكن و سریم یلیتحص سال کی طول در آن سیتدر كه است یااندازهبه آن حجم و رود ینم فراتر نیمع حد

دانش طبعاً. ستندین یذهن ییتوانا و دانش از یواحد سطح در هستند، منطقه کی به متعلق همه كه یزمان یحت كالس، کی آموزاندانش همه كه است یهیبد

فرصت  از تا دارند را امكان نیا ن،یانگیم حد از باالتر آموزاندانش و شترند؛یب نیتمر و كوشش ازمندین ن،یانگیم حد به دنیرس یبرا كالس ترفیضع آموزان

بهره و یتیترب و یآموزش یهاكتاب وجود كه است یلیدال نیتریاصل از یكی رومند،ین لیدل نیا. رندیبگ بهره خود یهامهارت و دانش گسترش یبرا موجود،

 . كندیم هیتوج را هاآن از یمند

 بهتر را ازین مورد مطالب آن قیطر از و باشد داشته یشتریب الفت و انس یریادگی یهاوهیش از یكی با است ممكن آموز،دانش هر كه است نیا گرید لیدل

 در خود تیموفق زانیم و ذائقه اساس بر آموزدانش كه ندیجویم بهره یدرس میمفاه آموزش یبرا یمتنوع یهاوهیش از یآموزش یهاكتاب مؤلفان طبعاً. اموزدیب

 .ردیبگ بهره خود یكالس آموزش كنار در هاوهیش نیا از تواندیم ،یریادگی

 هستند یگرید لیدال از آموزاندانش نیب یبوم و یمیاقل یهاتفاوت ،یدرس یهاكتاب حجم تیمحدود

 . كنندیم یبانیپشت یآموزش یهاكتاب از آموزدانش یمندبهره از كه

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

 منابع یمعرف و یابیارز و است افتهی یاگسترده رواج زین یریادگی در... و یآموزش زاتیتجه و لیوسا

 لیتشك را یآموزش یتكنولوژ و انتشارات دفتر فیوظا از یبخش اكنون ز،ین رمكتوبیغ استاندارد یآموزش

 یتیترب و یآموزش منابع از یامجموعه كه یتیترب و یآموزش منابع فهرستگان انتشار و نیتدو. دهدیم

 فهرستگان از یانسخه. است گرفته صورت مبنا نیهم بر رد،یگیدربرم را منتخب رمكتوبیغ و مكتوب

 .است شده ارسال كشور سراسر مدارس یبرا  97- 98 یلیتحص سال آغاز در مذكور،

 یتیتربویآموزشیهاکتابانواع

 یها كتاب :شوندیم میتقس یكل دسته دو به مجموعه نیا در شده یمعرف یتیترب و یآموزش یهاكتاب

 میمستق ریغ صورت به را آن هستند، یانكته آموزش یپ در هم اگر و دارند یلیتخ یاصبغه كه یداستان

 به افزودن ضمن هاكتاب از دسته نیا خواندن. كنندیم انیب زیانگالیخ یشعرها ای داستان قالب در و

 یلیتحص یهاتیموفق و یریادگی در اما اند؛میمستق آموزش فاقد گرچه هاكتاب نیا. بخشد یم وسعت را او واژگان رهیدا و خواننده ذهن ظرف ،یفرد یهاتجربه

 .نیز اثرگذارند فرد

 میده می قرار یآموزش یهاكتاب یكل عنوان ریز را هاآن ما كه هستند یرداستانیغ یهاكتاب رند،یگ یم بهره ییگومیمستق از موضوعات انیب در كه گر،ید دسته

 . یآموزشكمک یهاكتاب ،یدرسكمک یهاكتاب :میكنیم میتقس گروه دو به و

 هیپا و دوره یدرس یهابرنامه و هاهدف اساس بر یجبران آموزش كردن فراهم و یریادگی قیتعم و لیتكم ت،یتقو ل،یتسه منظور به یدرس كمک یهاكتاب

 یهاكتاب ،یریادگی یهاتیفعال و كار یهاكتاب شامل كه هستند وابسته یدرس برنامه یها هدف به الزاماً هاكتاب نیا. شوندیم میتنظ و هیته خاص یلیتحص

 .شوند یم خاص هیپا کی به مربوط اغلب و هستند محورتیفعال یهاكتاب و آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ یابیارزش و سنجش یها كتاب ن،یتمر

 ،یعلم سواد و دانش شیافزا ،یریادگی توسعه زه،یانگ جادیا منظور به و ستندین وابسته یلییا پایه تحص دوره یدرس برنامه به لزوماً اما یآموزشكمک یهاكتاب

 یهامهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان یبرا ییافزادانش یهاكتاب شامل و شوندیم نیتدو رندهیادگی یارتقا و یاجتماع روابط رشد ،یعمل مهارت پرورش

 .هستند معلمان یبرا یروش و یمهارت و آموزاندانش یبرا یعمل و یندیفرا
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 زد؟کتابنشیگزبهدستدیباچرا

 یاستانداردها با هاكتاب از یتوجه قابل بخش تناسب عدم و یآموزش یهاكتاب روزافزون انتشار 

 موجب مناسب، یهایخواندن از یریگهبهر یبرا زمان از نهیبه استفاده لزوم نیهمچن و یآموزش

 و یردرسیغ یهاكتاب دیتول یاستانداردساز ،یگذاراستیس با پژوهش سازمان تا است شده

 تیهدا در یمؤثرتر نقش ،یتیحما و یقیتشو یهااستیس خصوصاً مناسب، یهااستیس اتخاذ

 .كند فایا یآموزش یها كتاب دآورندگانیپد

 طیمح توسعه در مؤثر یها گام از ،یآموزش و یعلم یهاكتاب یبندطبقه و ییشناسا شک یب

 نظام تیتقو در كارآمد یابزار و شود یم محسوب یریادگی ـ یاددهی ندیفرا تیتقو و یآموزش

 .رود یم شمار به كشور یآموزش

 یتیتربویآموزشمنابعیدهسامانرخانهیدبلیتشك

 توان كه شد آغاز هدف نیا با 1378 سال در «یآموزش یهاكتاب یبخشسامان طرح» یاجرا  

 پركردن و معلمان و آموزاندانش یواقع یازهاین یسو به ،یآموزش یها كتاب دكنندگانیتول

 وجود به یآموزش یها كتاب دیتول عرصه در كه را یاآشفته بازار و شود تیهدا موجود یخألها

 منابع یده سامان» نامه نییآ بیتصو با طرح نیا دامنة بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده

 سال وریشهر در پرورش، و آموزش یعال یشورا توسط «ها رسانه و مواد :یتیترب و یآموزش

 شده داده گسترش یتیترب و یآموزش یها رسانه و منابع همه به یآموزش كتاب حوزه از 1389

 .است

 تحقق یبرا است شده موظف یآموزش یزیر برنامه و پژوهش سازمان نامه، نییآ نیا 5 ماده در   

 و ربطیذ یدولت ریغ و یدولت ینهادها با ارتباط یبرقرار شگاه،ینما و جشنواره یبرگزار استاندارد، نشان یاعطا جمله از گوناگون یانحا به 828 مصوبه اهداف

 .كند یبانیپشت و تیحما استاندارد منابع و مواد عرضه و دیتول از یتیترب و یآموزش یها رسانه و مواد یفیتوص فهرستگان هیته

 مجاز استاندارد منابع از صرفاً ،یآموزش یواحدها در یتیترب و یآموزش منبع گونه هر غیتبل و عرضه د،یخر كه است كرده دیتأك صراحت به زین 6 ماده در   

 .بود خواهد

 آموزشىیهاکتابفىیتوصفهرستگانهیته

 در مهم یگام كه یآموزش و یعلم یها كتاب یبند طبقه و ییشناسا تیاهم به توجه با و یتیترب و یآموزش منابع یدهسامان نامةنییآ 6 و 5 ماده به تیعنا با  

 کی عنوان به یتیترب و یآموزش یهاكتاب خصوصاً استاندارد، و مناسب یتیترب و یآموزش منابع یمعرف است، یآموزش نظام و یریادگی ـ یاددهی ندیفرا تیتقو

 كودكان وپرورش آموزش و یلیتحص دوره پنج مناسب یهاكتاب كامل فهرست كه رشد، یهانامهكتاب دیتول. شود یم یریگیپ ییاجرا راهكار و ضرورت

كتاب نامه به صورت  انتشار 1395از سال  .ردیگیم صورت هدف نیهم با است، افتهیانتشار  عنوان 90 در 1397 سال تا و رد،یگیدربرم را ییاستثنا

 قابل دریافت و مطالعه است. samanketab.roshdmag.ir :های الكترونیكی آن در وب گاه سامان كتاب به نشانی و نسخه شود یمنتشر مالكترونیكی 

 تمام به و دیتول 1395 سال از و است، سال منتخب یتیترب و یآموزش منابع شامل كه است یتیترب و یآموزش منابع فهرستگان انتشار و نیتدو بر افزون نیا

 .شودیم فرستاده كشور یهاشگاهآموز

 تصاحب سر بر شود، یم برگزار سال دوم مهین در معموالً كه رشد یتیترب و یآموزش یهاكتاب جشنواره در ها،نامهكتاب در شده یمعرف یهاكتاب است یگفتن

  .زندیخ یبرم باهم رقابت به یتیترب و یآموزش یریتقد و دهیبرگز كتاب عنوان

 

 

 شتریب منابع با ییآشنا
 رشد یتیترب و یآموزش نامه منابع كتاب

 یتیترب و یآموزش منابع اما شود؛یم منتشر انهیسال

قرار  یابیمورد ارز وستهیپ طور به زین سال طول در

 .شودیم یمعرف گیرد و می
 

 ها نشانی نیا به روزبه و ترشیب منابع دنید یبرا

 :دییفرما مراجعه

 
 :کتابسامان وبگاه

http://samanketab.roshdmag.ir 
 

 :مکتوب منابع تیفیک کنترل سامانه
http: samanketab roshd ir 

 

 :مکتوب ریغ منابع تیفیک کنترل سامانه

http: standard roshd ir 
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 رشدنامهکتابدیتولندیفرا

 کیتفك با ندیفرا نیا. شود یم منتشر و آماده یآموزش یها دوره یدرس برنامه با مرتبط و مناسب یها ب كتا یفیتوص فهرست ارائه هدف با «رشد نامهكتاب»   

 قرار مجرب و دهیورز معلمان و یدرس برنامه با آشنا كارشناسان اریاخت در ها، كتاب. شود یم آغاز یلیتحص گانهپنج یهادوره در رخانهیدب به دهیرس یها كتاب

 را ممكن ازیامت كل از درصد 60 حداقل دیبا ،یقبول نمره گرفتن یبرا كتاب هر. دهد یم آن به یازیامت شده، نییتع یهااریمع اساس بر كارشناس هر و ردیگ یم

 .نباشد تر نییپا درصد 60 از زین كتاب یاختصاص بخش ازیامت كهنیا به مشروط باشد؛ آورده دست به

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

 یآموزش كتاب کی الزم یها چهارچوب و استانداردها ،یبررس مورد كتاب نیتدو در ایآ :دهد پاسخ پرسش سه به دیبا كارشناس هر یكل طور به اما است؛ شده

 یآموزش ماده کی عنوان به تواند یم و دارد یهماهنگ و ییهمسو ما یدرس برنامه با كتاب نیا یجمع محتوا ایآ پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده تیرعا

 دبستان، شیكودكان پ یبرا است؛ مناسب مخاطب گروه ای مخاطب كدام یبرا كتاب نیا است مثبت زین پرسش نیا پاسخ اگر و شود؟ گرفته كار به مناسب

 دانشجومعلمان؟ ای رانیمد پرورش، و آموزش كارشناسان هنرآموزان، ان،یمعلمان، مرب ان،یهنرجو آموزان، دانش

 دیدارروشیپکهیانامهکتاب

 554 با نامه كتاب نیا در. ردیگ یدربرم را آن از قبل سال کی و 1396 سال اول چاپِ مناسب یآموزش یهاكتاب یفیتوص فهرست نامه،كتاب از شماره نیا   

( عنوان 690) نامناسب و( عنوان 2) رمرتبطیغ هاكتاب هیبق. است شده انتخاب دهیرس كتاب عنوان 1246 مجموع از كه دیشو یم آشنا مناسب كتاب عنوان

 . اند شده داده صیتشخ

 
 

هنامجدولفراوانیموضوعاتدرکتاب  

 ردیف موضوع فراوانی ردیف موضوع فراوانی

 1 اقتصاد 1 14 شعر 29

 2 تاریخ 43 15 شیمی 14

 3 تاریخ علم 11 16 عربی 6

اجغرافی 4 17 علوم اجتماعی 19  4 

 5 داستان 90 18 علوم تربیتی 72

 6 دینی 27 19 فلسفه ومنطق 3

 7 روان شناسی 47 20 فیزیک 33

 8 ریاضی 9 21 قرآن 6

 9 زبان و ادبیان فارسی 67 22 مبانی علم رایانه 1

 10 زبان های خارجی 10 23 مرجع 3

 11 زمین شناسی 2 24 مهارت زندگی 35

 12 زیست شناسی 12 25 هنر 7

 13 سواد رسانه ای 3   

 

عنوان و  29موسسه فرهنگی مدرسه برهان با عنوان،  37به نشر با  به بیترت به نامه كتاب نیا در شده یمعرف مناسب یها كتاب نیتر شیب ناشر، 185 انیم از   

 را مشاركت نیتر شیب، بیعنوان به ترت 73با  عنوان و خیلی سبز 75مبتكران/ پیشروان با  عنوان، 100با بین المللی گاج  .دارد تعلق عنوان 26حماسه یاران با 
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 یفراوان نیتر شیب از مناسب كتاب عنوان 67 و 72، 90 با بیترت به ، علوم تربیتی و زبان و ادبیات فارسیداستان زین موضوعات نیب در .داشتند كتاب ارسال در

 .برخوردارند

 اطالعاتمیتنظوةیش

 گرفته صورت الفبا حروف کیتفك به موضوع هر در و «موضوع»اساس بر هاكتاب نیعناو میتنظ نامه، كتاب در مناسب كتاب یوجوجست سهولت منظور به

 .است

 اطالعات نیا. كند یم آسان خواننده یبرا را مناسب كتاب افتنی كه است شده آورده آن یشناختكتاب هیاول اطالعات و محتوا از یا دهیچك كتاب، هر یمعرف در

 تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ یخانوادگ نام و نام كتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و یخانوادگ نام كتاب؛ شماره :است ریز موارد شامل

.كتاب دهیچك و یدیكل كلمات ؛یلیتحص هیپا كتاب؛ مخاطب گروه كتاب؛ قطع صفحات؛

 کتابیهاهینما

 و نیوالد كارشناسان، ان،یمرب معلمان، تا است شده میتنظ زین ناشر ینشان و نام و دآورندگان،یپد نام كتاب، عنوان اساس بر ییهاهینما نامه، كتاب هر انیپا در   

 بر كتاب یها هینما. است شده داده اختصاص فیرد شماره کی كتاب هر به متن، در. ابندی دست  مناسب منابع به خود، ازین به توجه با بتوانند مخاطبان ریسا

 .وجوست جست قابل زین نامهكتاب یكیالكترون یها لیفا كهنیا ضمن دهند؛ یم ارجاع ها شماره نیا به را ما و اند شده مرتب ها شماره نیا اساس

 

 نامهکتابنیادرماهمكاران

 یاسام. اند بسته كار به یادیز دقت و حوصله ها كتاب یبررس در خصوصاً و اند رسانده یاری ما به یمتعدد همكاران نامه كتاب نیا یساز آماده و دیتول در   

 :از عبارتند موضوع بیترت به م،یبرد بهره شانیهایهمكار و نظرات از مجموعه نیا یساز آماده در كه یمعلمان و كارشناسان

 بتول عطاران، علی اكبر ناسخیان :اقتصاد 

 مسعود جوادیان سالمی، حشمت اله سلیمی :تاریخ 

 كوروش امیری نیا، مهدی چوبینه :جغرافیا 

 حسین احمدی، محمدمهدی شجاعی، محمدعلی قربانی :داستان و آثارداستانی 

 رضا نباتی ،یشكران نیاسی ،یدلبر دمحمدی، حمیدرضا تمدن، سییاعال نیعالءالد :دینی و قرآن 

 سعید راصد، روفیا دهقان منشادی ، علیرضا غالمی، علیرضا متولی ، مهدی مروجی :روان شناسی 

 خسرو داوودی ، محمدرضا سیدصالحی ، محمدتقی طاهری تنجابی، سیدمحمد میرمعینی، سمیه درضا امیری، شهرناز بخشعلی زادهحمی :ریاضی ،

 سادات میرمعینی

 ییرزایهداوندم میمقدم، ابراه پورقاسم نیحس ،ییرضا یعل :یفارس اتیادب زبان و 

 یگودرز یمعظم دیسع ،سعید كفایتی مقدم،یعلو بهنام دیس ،یرآبادیخ رضا ،یوندیپ بایفر :زبان های خارجی ■

 مریم عابدینی :زمین شناسی ■

 حسین الوندی، مریم انصاری، نازیا ملک محمودی :زیست شناسی ■

  محمدحسن حسینی ، مهری ماهوتی حسین احمدی، :شعر ■

 محمد امیری، پری بیرامی، حسن حذرخانی، محبوبه زین الدین بیدمشكی، معصومه شاه محمدی، ماندانا فتوحی، كیوان قدامی :شیمی 

 ، مهدی پركاری ییاعال نیاشكبوس، عالءالد عادل :یعرب ■
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 روح اهلل رضا علی، ابراهیم شكا،  لطیف عیوضی، رقیه میرصانع :اجتماعی علوم ■

 یمعاف علیرضا غالمی، محمود،خ لقا رئیس دانا، ، فاطمه شبیریمریم خسرویانی ، روفیا دهقان منشادی، فر :یتیترب علوم ■

مهناز قانعی ، مهدی مروجی ، فخری ملكی :فلسفه و منطق 

سیدهدایت سجادی، غالمرضا شمسائی زفرقندی، بتول فرنوش :فیزیک

 مسعود جوادیان سالمی :مرجع ■

 سعید راصد، روفیا دهقان منشادی،  علیرضا غالمی، مهدی مروجی :مهارت های زندگی ■

 

نامهکتابنیاازاستفادهیراهنما

 

 چه كتاب كه دیگو یم ما به اجمالی كتاب، یمعرف ضمن اطالعات نیا. است شده داده نشانزیر  نمونه صورت به كتاب، کی به مربوط اطالعات راهنما، نیا در

 .است مناسب مخاطبان از گروه كدام یبرا و دارد ییمحتوا

نامه(، نام خانوادگی و نام مؤلف )یا مؤلفان(، عنوان مجموعه و عنوان كتاب،  شماره مدخل كتاب )در این كتاب :این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است

مخاطب كتاب و در صورت نیاز پایه تحصیلی و كلمات كلیدی و باالخره  عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، تعداد صفحات، قطع كتاب، 

 چكیده كتاب.

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

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

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

اقتصاد

 

 9786003596375 :شابك رحلی ص.116 .1396. المللی گاج بین :تهران اقتصاددهم. :پرسمان. پور، مهدی شیخ.1

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، انسانی:پایهتحصیلی

 ها، امتحانات اقتصاد، تمرین :کلماتکلیدی

بندی و انسجام مطالب نیازمند اسـت. كتـاب    اقتصاد درسی است كه هم ابعاد مفهومی و محاسباتی دارد و هم به طبقه:چكیده

كند. پس از آن مخاطـب بـا    های كتاب درسی را بررسی می كامل و نكته به نكته دارد. سپس پرسش ای نامه حاضر در ابتدا درس

شود. در انتها نیز سـه آزمـون بـرای     ای مواجه می های جای خالی، درست و نادرست، ارتباط دهید و چهارگزینه تنوعی از سؤال

 اند. ه شد آموز گنجانده های دانش بندی آموخته جمع

تاریخ

 

حضررتخاطراتووصایایشهدادرموضوعانتخاباتهمرراهبابیانرات:اثرانگشت. 17موسسه فرهنگی حماسـه  .2

 9786007874578 :شابك پالتویی ص.120 .1396. حماسه یاران :قم خمینیومقاممعظمرهبری.امام

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

  خاطره نویسی، حكومت اسالمی، سخنرانی :کلماتکلیدی

این كتاب حاوی خاطرات و وصایای شهدا درباره انتخابات و سخنان امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری درباره این :چكیده

 نژاد، سعید سامانلو، منصور جاللـی، یوسـف سـجادی و    توان به محسن روحانی، احمد جعفر موضوع است. از جمله این شهدا می

نامـه شـهید    محمد سلیمانی اشاره كرد. پایان كتاب تصاویری از شهدا و رزمندگان، هنگام رای دادن آورده شده است. در وصیت

خواهد. حضور در انتخابات یعنی راه سعادت را انتخاب  گیر از مسائل سیاسی نمی تفاوت و كناره اسالم آدم بی»  :ترک آمده است

 «نرفتن.های شیطان  كردن و دنبال وسوسه

 

 رقعـی  ص.80 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  خاطراتیکوتراهازازدواجشرهدا.:ازدواجبهسبكشهدا. كاجی، حسین.3

 9786007874196 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ازدواج، جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی :کلماتکلیدی

سنت الهی است كه در تربیت انسان، به ویژه در رشد فضایل اخالقی )ر وحـی، عـاطفی، رفتـاری( تـأثیر      ازدواج یک»:چكیده

زیستی در زنـدگی   سال جنگ تحمیلی را بازنویسی كرده است تا ساده 8ای از خاطرات همسران شهیدانِ  نویسنده گزیده« دارد.

های جوان، دربـاره اهمیـت ازدواج و كسـب     ای به زوج  خامنهاهلل زناشویی را ترویج دهد. ضمن آنكه رهنمودهایی از حضرت آیت

 زندگی دینی بیان شده است.
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دفتـر نشـر فرهنـگ     :تهـران . عبـدالعلی اسـپهبدی   م.1300-م1600عصرکالسریك:امپراتوریعثمانی. اینالجیق، خلیل.4

 9789644763700 :شابك وزیری ص.416 .1396.اسالمی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:تحصیلیپایه

 تاریخ، تاریخ جهان :کلماتکلیدی

روند. اثر حاضر به تـاریخ تحلیلـی و تحقیقـی     سه قرن نخست امپراتوری عثمانی دوران اوج این امپراتوری به شمار می:چكیده

های فراوان، تـاریخ   پایة منابع، اسناد و كتابپردازد. نویسنده در چهار بخش، بر  این دوره و به علل انحطاط و زوال امپراتوری می

اسـت. در   كـرده   دولت عثمانی، زندگی اقتصادی و اجتماعی، و مذهب و فرهنگ امپراتوری عثمانی را در عصر كالسیک بررسـی 

 است. شمار تاریخ عثمانی، به همراه فرهنگ اصطالحات آن دوره، آمده نامة سالطین عثمانی و گاه انتهای كتاب شجره

 

 :شابك رقعی ص.128 .1395. نشر به :تهران حسنمدرس.اهللسیدهایاقتصادیشهیدآیتاندیشه. صادقی، محمود.5

9789640224205 

 معلم:مخاطب

 ها نامه سیاستمداران ایرانی، تاریخ معاصر ایران، زندگی :کلماتکلیدی

های نهضت مشروطه نقـش بسـیاری در مجلـس داشـت. اثـر       سالاهلل مدرس از علمای برجستة ایران است كه در  آیت:چكیده

ها و آرای این عالم دربارۀ مسائل اقتصادی بپردازد. در فصل اول كتاب زندگی و رخدادهای  حاضر كوشیده است به افكار، اندیشه

از جملـه مهـم    های توسعة اقتصادی در اندیشة شـهید مـدرس،   مهم زندگی این استاد شرح داده شده و در فصل بعد زیرساخت

جوزا، اسكان عشایر، مؤسسـات قـرا الحسـنه، مالیـات و نفـت،       23ترین مصوبات اقتصادی مجلس زمان شهید مدرس، قانون 

 اند. بررسی شده

 

 وزیـری  ص.218 .1396. نگـار تابـان   :اندیشـه  فارسدرعصرناصرری.اوضاعسیاسیواقتصادیخلیج. مروتی، زهـرا .6

 9786008753124 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 تاریخ ایران، خلیج فارس، قاجاریان، روابط خارجی :کلماتکلیدی

است. بـا روی كـار آمـدن     ای حساس تبدیل كرده موقعیت اقتصادی، استراتژیک و سیاسی خلیج فارس آن را به منطقه:چكیده

های جهانی قـرار گرفـت و تحـوالت مهمـی در آن بـه وقـوع        توجه قدرت آبراهی مهم مورد ناصرالدین شاه، این منطقه به عنوان

های ناصرالدین شاه  ها، و اسناد و مقاالت در صدد است تالش های داخلی و خارجی، روزنامه پیوست. اثر حاضر با استناد به كتاب

نوب تبیین كند و به شرح چگونگی مقابلـة او بـا   را به منظور تثبیت قدرت حكومت مركزی برای اعمال حاكمیت بر بندرهای ج

 های محلی و جهانی در منطقه بپردازد. قدرت

 

 9786008682011 :شابك رقعی ص.176 .1396. مناجات :مشهد ها.بااینستاره. سادات حسینی، محدثه.7

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، جنگ ایران و عراق نامه سرگذشت :کلماتکلیدی

نامه شهدای منا بوده، با تكیه بر اسناد و روایات مسـتند   شود. بخش نخست كه زندگی كتاب حاضر شامل دو بخش می:چكیده

آموزان  های این شهدا نوشته شده است. بخش دوم درباره شهدای جنگ تحمیلی و مدافع حرم است. این بخش را دانش خانواده

بر ذكر چكیده مقاله، تصویر هـر شـهید و    ند كه حاوی چكیده مقاالتی درباره شهیدان است. همچنین در این بخش عالوها نوشته

 ها آورده شده است. نامه آن ای از زندگی خالصه
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 .1396. گـل آذیـن   :تهـران  نگاهیبهحیاتاجتماعیزناندرعهدقاجرار.:نشینانعهدناصریپرده. كدیور، پریسا.8

 9786006414799 :شابك رقعی ص.346

 معلم:مخاطب

 زن، مسائل زنان، تاریخ ایران :کلماتکلیدی

تاریخ حضور زنان در تاریخ پرقدمت این سرزمین چندان روشن نیست. كتاب حاضر روایـت تـاریخ اجتمـاعی زنـان در     :چكیده

های زیست زنان را در عهد قاجار روایـت كنـد.    اجتماعی، جنبهاست با رویكرد تاریخ نگاری  عهد قاجار است و نویسنده كوشیده

سالة حكومت قاجـار، از تغییـرات    137های شهری، روستایی و ایالتی را در دورۀ  همچنین، تحوالت زندگی تودۀ زنان در جامعه

 ها تا تحركات اجتماعی، سیاسی و آموزشی زنان در این عهد، بررسی كرده است. در پوشاک و مد لباس

 

 :شرابك وزیـری  ص.362 .1395. آرایان :تهران تاریخایرانبراینوجوانان)پسازوروداسالم(.. سلمان نصر، كورش.9

9786007133576 

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 نگاری اسالمی، ایران ادبیات نوجوانان، تاریخ اسالم، تاریخ :کلماتکلیدی

سپاه ساسانی از اعراب و ورود این قوم به سرتاسر سرزمین ایـران، دوران جدیـدی در تـاریخ ایـران     با شكست خوردن :چكیده

آغاز شد. اعراب عالوه بر پیروزی در جنگ و فـتح سـرزمینهای ایـران، تغییـرات مهمـی در عقایـد، افكـار و فرهنـگ و زنـدگی          

در ایـران، دوران حكمرانـی خلفـای نخسـتین،     هـایی چـون اسـالم     اجتماعی مردم به وجود آوردند. كتاب حاضر شـامل بخـش  

های مستقل در ایران، از غزنویان تا حملة مغول و پهلوی تا جمهوری اسالمی است و این مطالب با تصـاویر   گیری حكومت شكل

 شوند ها شرح داده می و نقشه

 

 9786003595132 :شابك رحلی ص.208 .1396. المللی گاج بین :تهران تاریخدهم. :بندی طبقه میكرو. گرجی، ملیحه.10

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها ها، پاسخ تاریخ، تمرین :کلماتکلیدی

 16نامـه، محتـوای    های تشریحی. در بخش درس ها؛ پاسخ ها؛ تست نامه درس :كتاب حاضر شامل سه بخش اصلی است:چكیده

انـد و شـامل چهـار     ها آمده های هر درس بعد از درس نامه اند. تست بندی شده درس كتاب درسی در چند درس خالصه و جمع

های مشترک  ی)از مضمونخط به خط )از سطر به سطر كتاب درسی(؛ مفهومی )برداشت از درس(؛ تركیب» :شوند نوع سؤال می

انـد كـه خوانـدن     ای نوشـته شـده   ها به گونه های تشریحی، پاسخ در بخش پاسخ«. های كتاب( چند درس(؛ و تصویری )از عكس

 شوند. ها مرور می نگاه هم نكات مهم درس ها در واقع مروری باشد بر متن درس. در كادرهای نیم آن
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 :تهـران  درآمدیبهبررسینشرکتابدرایرانازآغازتاآستانهانقرالب.:نشرتاریخوتحول. آذرنگ، عبدالحسین.11

 9786002223227 :شابك رقعی ص.938 .1396. مؤسسه خانه كتاب

 معلم:مخاطب

 نشر، تاریخ، ایران :کلماتکلیدی

را، از ابتـدا تـا انتهـای عصـر      است. كتاب حاضـر نشـر   آن پرداخته شده فرایند نشر و چاپ نیز تاریخی دارد كه كمتر به:چكیده

اسـت بـا اسـتفاده از منـابع و      نمایـد. نویسـنده كوشـیده    پهلوی در بر گرفته است و نمایی كلی از تاریخ و تحـوالت نشـر را مـی   

مستندات درجه یک و حتی تاریخ شفاهی نشر، اطالعات متقنی به خواننده ارائه دهد. كتاب با تعریف و پیـدایش صـنعت نشـر    

های محمدشاه قاجار، ناصری، مظفری، مشـروطه و   آوری چاپ و نشر و گسترش آن، و سپس نشر در دوره . ورود فنشود آغاز می

تـا آسـتانه انقـالب بررسـی و      1300های بعد، نشر كتاب از سال  پس از آن از جمله مباحث بخش یكم كتاب هستند. در بخش

 شود. روال كار ناشران مطرح آن دوره معرفی می

 

 وزیـری  ص.314 .1395. آرایـان  :تهـران  هاییازتاریخبیهقری.حكایت :های تاریخی مجموعه حكایت. خسروی، سجاد.12

 9786007133392 :شابك

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های تاریخی، ادبیات كهن تاریخ ادبیات، تاریخ ایران، داستان :کلماتکلیدی

رو  مانده اسـت. اثـر پـیش    های تاریخی و ادبی فارسی است كه تنها چند جلد از آن باقی ترین كتاب تاریخ بیهقی از مهم:چكیده

تـر را انتخـاب    های برتر و شـاخص  های این كتاب بزرگ به زبان امروزی است. نویسنده كوشیده است داستان بازگردانی داستان

هـایی از سـبكتكین، سـلطان     داسـتان  :انـد  بندی شده گانة كتاب به این ترتیب موضوع پنج های كند و به نثر ساده درآورد. بخش

 اند. هایی با موضوعات پراكنده نیز در بخش پنجم آمده محمود، سلطان مسعود، خلفای عباسی. داستان

 

 .1395. آرایـان  :تهـران  هاییازتاریخجهانگشایجروینی.حكایت :های تاریخی مجموعه حكایت. فر، عبدالرضا ی نادر.13

 9786007133811 :شابك وزیری ص.314

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های تاریخی، ادبیات كهن تاریخ ادبیات، تاریخ ایران، داستان :کلماتکلیدی

هـای خـونین عهـد     در آن فجـایع جنـگ   تاریخ جهانگشای جوینی از آثار برجستة ادبی و تاریخی نثر فارسی است كه:چكیده

های آن كتاب به نثـر روان امـروزی    داری آنان روایت شده است. اثر پیش رو بازگردانی بعضی داستان مغول و نیز شیوۀ حكومت

هـایی جداگانـه    است. تاریخ جهانگشای جوینی در سه كتاب نوشته شده و این اثر نیز خالصه ای از هر سه بخش را در قسـمت 

های جلد نخست، بخش عمده ای از جلد دوم و بخشی كوتاه دربارۀ تـاریخ اسـماعیلیان از جلـد     ست. تقریباً تمام داستانآورده ا

 اند. سوم در این كتاب آمده
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پژوهری)شرهیدپژوهی،طرر سرگششرت:خروردهخراطراتترر . زاده صـراف، فیـروزه   حشمتی، حمیده/ هاشم.14

 ص.84 .1396. ضـریح آفتـاب   :مشـهد  آموزاندبیرستاندورهاولشاهدمعرفرت.پژوهی(،چكیدهمقاالتدانشایثار

 9786004760003 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه سرگذشتادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق،  :کلماتکلیدی

هـا و نیـز شـیوه و     ها، رشـادت  رسد، آشنایی با افكار ، ایده آنچه برای نوجوانان و جوانان این زمان ضروری به نظر می»:چكیده

در طـرح  « شـاهد معرفـت  »آمـوزان دبیرسـتان دوره اول    این كتاب حاوی چكیده مقاالت دانـش « سبک زندگی شهیدان است.

محمدرضـا  »هـای اخالقـی شـهیدان     نامه و ویژگـی  ایثارپژوهی( است. نگاهی به زندگی، وصیتپژوهی،  پژوهی )شهید سرگذشت

و ترویج فرهنگ ایثار و « علی صیاد شیرازی»، «حسن باقری»، «احمد متوسلیان»، «ناصر كاظمی»، «حسین توفیقی»، «ایزدی

 شهادت در جامعه از اهداف كتاب است.

 

 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  اقداموعمل)اقتصادمقاومتیدرسیرهشرهدا(.خاکریز. 17موسسه فرهنگی حماسـه  .15

 9786007874332 :شابك پالتویی ص.168

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 اقتصاد، جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی :کلماتکلیدی

نویسـنده  « اثر كردن آن فشارهاسـت.  برای كنترل و بی اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص فشارها بر كشور و تالش»:چكیده

هـا، موضـوع اقتصـاد     بـر یـادآوری زنـدگی سراسـر معنویـت آن      گیری از خاطرات شهدای جنگ تحمیلی، عالوه كوشیده با بهره

.. بررسـی  مقاومتی و یكی از پیامدهای آن، یعنی تولید و اشتغال را با توجه به مباحث قناعت، اسراف، اصالح الگـوی مصـرف و .  

 كند.

 

 :قـم  )عرج(.عصرر)خاطراتعشقشهدابهحضرتولی4خطعاشقی :خط عاشقی. كاجی، حسین/ سعادتمند، فائزه.16

 9786007874592 :شابك بیاضی ص.80 .1396. حماسه یاران

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 امام زمان)عج(جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی،  :کلماتکلیدی

ای از خاطرات عشق شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم به حضرت ولی عصر )عج( است. از جمله  این كتاب مجموعه:چكیده

ابـراهیم امیـر   »، «محسـن رضـی  »، «الـدین  مجید زین»توان به شهید  ها نام برده شده است، می شهدایی كه در این كتاب از آن

اشاره كرد. هر صفحه حاوی عكس یک شهید، همـراه  « محسن حججی»و « مصطفی چمران»، «علی صیاد شیرازی»، «عباسی

 شود. ای از آن شهید است كه از زبان مادر، همسر یا فرزندش بیان می مشخصات و محل شهادت او و خاطره
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 .1395 .حماسـه یـاران   :قـم  )ره(.خاطراتعشقشهدابهپیررجمراران:5خطعاشقی :خط عاشقی. كاجی، حسین.17

 9786007874035 :شابك بیاضی ص.88

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، رهبری :کلماتکلیدی

جوی تاریخ تحـول بـاطنی    و توانند درک كنند كه در جست وجود امام خمینی )ره( و بركات ایشان را تنها كسانی می»:چكیده

انسان بر كره زمین ـــ كه خاستگاه تحوالت ظاهری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حیات او نیز هست ـــ به تاریخ انبیا رجـوع  

هایی از عشق و ارادت شهیدان سید حمید هاشمی، محمد رودباری، سید اسداهلل مدنی و... را بـه پیـر    نویسنده روایت« كنند. می

 ، به رشته تحریر در آورده است.و مرادشان، حضرت امام خمینی )ره(

 

 :شرابك رقعـی  ص.168 .1396. حماسـه یـاران   :قـم  خودسازیبهسبكشهداازمشارطهتامعاقبه.. موسوی، زهرا.18

9786007874608 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 جنگخاطره نویسی، جنگ ایران و عراق، ادبیات  :کلماتکلیدی

اسـت. ایـن   « خودسـازی »این كتاب دربردارنده خاطرات تعدادی از شهدای جنگ ایـران و عـراق بـوده و موضـوع آن     :چكیده

خاطرات شامل مراحل خودسازی از جمله مشارطه )شرط كردن با خود برای انجام نـدادن گنـاه(، مراقبـه، محاسـبه، معاتبـه و      

است. در هر خاطره، نام شهید ذكر شده و محـل و سـال تولـد، محـل و سـال      معاقبه )مجازات خود برای نرفتن به سمت گناه( 

شـود. در پایـان هـر خـاطره نیـز       شود. سپس متن خاطره نقل شـده و منبـع ارائـه آن بیـان مـی      شهادت و مزار وی معرفی می

 های مختلف خودسازی از نگاه بزرگان دین و ائمه معصومین )ع( ارائه شده است. دستورالعمل

 

كتـاب   :قم هادرتاریخ،آنچهتاامروزادامهدارد....روایتانتقادیسرگششتبرده:هاداستانبرده. سعادت، سعید.19

 9789649734309 :شابك رحلی ص.180 .1396. جمكران

 معلم:مخاطب

 نژادی  تاریخ، ایاالت متحده امریكا، تبعیض :کلماتکلیدی

های  ها رادر طول تاریخ روایت می كند. اوضمن بیان نكته داری و سرگذشت برده بردهنویسنده در كتاب حاضر داستان :چكیده

داری، تجـارت بـرده، زنـدگی در     ناگفته از رنج و ستم بزرگی كه بر انسان های بسیاری در دنیا رفته اسـت، دربـاره سـابقه بـرده    

سخن می گوید. از جدول، نمودار، عكس، تصـویر  داری به تفصیل  بردگی، جنگ برای آزادی، ممنوعیت در آمریكا و عاقبت برده

 و نقشه برای بیان مطالب استفاده شده است.

 

مؤسسـه فرهنگـی    :تهـران . محمـد قهرمـانی   .1935شمارپیدایشازآغازتاسالگاه:رایشسوم. ایلسبی، كریسـتوفر .20

 9786008693802 :شابك وزیری ص.186 .1396. آرمان رشد

 معلم:مخاطب

 تاریخ :کلماتکلیدی

انـد. در ایـن كتـاب، نویسـنده ضـمن       های چندی دربارۀ رایش سوم و حكومت هیتلر در آلمان نازی نوشته شده كتاب:چكیده

هـا، عوامـل دخیـل و مسـببین       ای چگونگی، طیف زمینه روزشماریِ رویدادهای تكوین حكومت نازی در آلمان، به بررسی ریشه

گیری آن  ها و شرایط كنونی رایش سوم در آلمان بعد از جنگ جهانی اول و قدرت این جلد موضوع ریشهپردازد.  ها می اصلی آن

دستیابی هیتلر به قـدرت،  »شود.  را شامل می 1935تا  1932های  در صحنة سیاسی آلمان و به حكومت رسیدن هیتلر در سال

 ند.از جمله مطالب كتاب هست« ظهور پیشوای رایش و نقض معاهدۀ ورسای
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 9786001926419 :شابك رقعی ص.208 .1396. نوید شیراز :شیراز تاریخهرات.:زمزمهجدایی. اسكندری، حسین.21

 معلم:مخاطب

 قاجاریان، تاریخ ایران :کلماتکلیدی

اجمـالی بـه    هایی است كه در دورۀ قاجار از ایران جدا شد. این كتاب پژوهشی در ابتـدا نگـاهی   هرات یكی از سرزمین:چكیده

های گوناگون و در نهایت  اوضاع ایران در عصر قاجار دارد. سپس شرحی كامل از وضعیت تاریخی و فرهنگی شهر هرات در دوره

شود. افغانستان از مرگ نادر تا آقامحمدخان، خراسان و  است. مطالب با جغرافیای تاریخی هرات آغاز می جدایی آن از ایران داده

هـای فتحعلـی شـاه، محمدشـاه و      ا محمدخان، موقعیت استعماری انگلـیس در منطقـه، و هـرات در دوره   هرات مقارن ظهور آق

 ناصرالدین شاه از جملة مباحث هستند.

 

 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  شهیدابراهیمیعقوبی. :داران جبهه حـق  طالیه. طهماسبی، عالمه.22

9786007874431 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشت :کلماتکلیدی

 بعد از مدرک ابتدایی، برای راهنمایی و دبیرستان به ساوه رفت. تا فصل درس بود، پای درس و مشـق مـی  « ابراهیم»:چكیده

بـا   60رفت سر كار. بوی مبارزه كه به مشامش خورد، پسر امام شد و مسجد هم پاتوقش شد. سـال   ها هم می نشست و تابستان

، 65های او در روزهای سخت جنگ بود. سـال   لباس سبز پاسداری به جنوب رفت. فرمانده دسته و گروهان و گردان، مسئولیت

 به شهادت رسید.« مریوان»در خط پدافندی  1367ر تیر ماه جا ماند و سرانجام د« مهران»پاشنه پایش در 

 

 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  شرهیدحسرینانصراری. :داران جبهه حق طالیه. موسوی، لیال.23

9786007874530 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه ایران و عراق، زندگیادبیات جنگ، جنگ  :کلماتکلیدی

مقـام   است. او قائم« حسین انصاری»و درباره زندگی شهید « داران جبهه حق طالیه»از مجموعه  25كتاب حاضر جلد :چكیده

ما كه با مـردم دعـوا نـداریم، بایـد اینهـا را جـذب و       » :خوانیم پادگان حُر، قرارگاه حمزه سیدالشهدا، بود. در بخشی از كتاب می

 نامه و تصاویری از شهید انصاری است. پایان كتاب دربردارنده وصیت«. هدایت كنیم. حواسمون باشه از دین و قرآن طرد نشن...

 

 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  شهیدحسرینسراعدی. :داران جبهه حق طالیه. قربانی، مهدی.24

9786007874509 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشت :کلماتکلیدی

به دنیا آمد. سوادآموزی را به ناچار كنار گذاشـت و بـه كمـک پـدر     « آباد خلیل»در روستای  1335در سال « حسین»:چكیده

اش با كار و كارگری در تهران گذشت و هنوز بیست سال نداشت كه دامـاد شـد. حسـین در     های نوجوانی و جوانی شتافت. سال

در عملیات خیبر، در جزیـره   1362دانست و در سال  معركه ستیز نور و ظلمت، فوالد آبدیده شد. او خودش را فدایی نیروها می

 مجنون به شهادت رسید.



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

17 

 

 :شرابك پـالتویی  ص.72 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  شرهیدحسرینقاسرمی. :ستارگان حرم كریمه. موسوی، لیال.25

9786007874301 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگیجنگ  :کلماتکلیدی

 17متولـد شـد. او جانشـین واحـد تخریـب لشـكر        1342در روسـتای كرمجگـان قـم، در سـال     « حسـین قاسـمی  »:چكیده

، در شـلمچه بـه   1365سال دفاع مقدس، در عملیات گوناگونی شركت داشت و سـرانجام در سـال    8طالب بود و در  ابی ابن علی

نامـه شـهید قاسـمی، بـه معرفـی او       ، با روایـت خـاطرات و وصـیت   «ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  28 شهادت رسید. جلد

 كند. هایی از دوران مبارزاتی شهید را ترسیم می اختصاص دارد. تصاویر كتاب نیز گوشه

 

 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. حماسـه یـاران   :قم اهللعلیمردانی.شهیدرفعت :داران جبهه حق طالیه. اسالمی، اكرم.26

9786007874400 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشت :کلماتکلیدی

خرج خانواده بود و فرصتی برای درس خواندن نداشت، مگر تا ششم ابتدایی، اما هـوش و   از كودكی كمک« اهلل رفعت»:چكیده

هـای   تنها زبان عربی و ترجمه قرآن، بلكه زبان انگلیسی را هم بیاموزد.در جبهه بـرای جـوان   نظیرش باعث شد كه نه استعداد بی

اهلل مردانی در سال  هایشان. رفعت گذاشت؛ حتی با شستن لباس ره برایشان مایه میكرد و همه جو پانزده، شانزده ساله پدری می

 در عملیات محرم به شهادت رسید. 1361

 

 جیبی ص.80 .1395. حماسه یاران :قم سیدجوادی.اکبرحاجعلیشهیدسید :داران جبهه حق طالیه. شریعتی، زهره.27

 9786007874394 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق، زندگی :کلماتکلیدی

، متولد سمنان و فرمانده «اكبر حاج سیدجوادی علی»زندگی شهید « داران جبهه حق طالیه»جلد نوزدهم از مجموعه :چكیده

كند. نویسنده در كتاب با بیـان خـاطراتی از شـهید بـه نقـل از       راروایت میطالب قم  ابی بن اهلل در لشكر علی گردان محمد رسول

كنـد. شـجاعت در عمـل، دلسـوزی بـرای رزمنـدگان و حتـی فرمانـدهان، از          خانواده او، موضوع اخالق اسالمی را ارزیـابی مـی  

 د ضمیمه كتاب است.نامه و تصاویری از شهی شود. همچنین وصیت ها اشاره می های اخالقی شهید است كه به آن ویژگی

 

 :شرابك پـالتویی  ص.72 .1395. حماسـه یـاران   :قم محسنروحانی.شهیدسید :ستارگان حرم كریمه. اسالمی، اكرم.28

9786007874349 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگی :کلماتکلیدی

ناپذیر بـود.پس   در زندگی خود به درستی و حقیقت گرایش داشت و در راه دین خستگی« سیدحسین روحانی»شهید :چكیده

، 1365طالب در سـال   ابی ابن علی 17سیاسی لشگر  _از پیروزی انقالب، با شركت در جنگ تحمیلی، به عنوان مسئول عقیدتی 

كنـد. ایـن    ، زندگی ایـن شـهید را بررسـی مـی    «ستارگان حرم كریمه»عه از مجمو 16در جزیره مجنون به شهادت رسید. جلد 

 بررسی در پایان كتاب به روایت تصویر انجام شده است.
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 :شرابك پـالتویی  ص.72 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  زاده.شهیدعباسحراجی :ستارگان حرم كریمه. اسالمی، اكرم.29

9786007874486 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگی :کلماتکلیدی

های مهم اخالقی او بود. با شروع جنـگ،   در قم متولد شد. تواضع و ادب از ویژگی 1332در سال « زاده عباس حاجی»:چكیده

، خاطراتی «ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  27جلد  در جزیره مجنون به شهادت رسید. در 1363راهی جبهه شد و در سال 

زاده بـه   شود. در پایان كتاب، زندگی حاجی نامه او آورده می الشهدا بود، بیان شده و وصیت از این شهید كه جانشین گردان سید

 روایت تصویر ارائه شده است.

 

 :شرابك پـالتویی  ص.72 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  شرهیدعبرداهللمعیرل. :ستارگان حرم كریمـه . قربانی، مهدی.30

9786007874455 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، زندگی :کلماتکلیدی

 17بسـیج لشـگر   ، مسـئول  «عبـداهلل معیـل  »شـهید    دربـاره زنـدگی  « سـتارگان حـرم كریمـه   »از مجموعه  36جلد :چكیده

هایی از زندگی و خاطرات این شهید را بیان كرده و سـبک زنـدگی دینـی او را بررسـی      طالب، است. نویسنده قسمت ابی ابن علی

 هایی از زندگی اوست. كند. تصاویر انتهای كتاب روایتگر بخش می

 

 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. یـاران حماسـه   :قـم  اصغرفتراحی.شهیدعلی :داران جبهه حـق  طالیه. قربانی، مهدی.31

9786007874417 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، زندگی :کلماتکلیدی

اسـت. او در  ، سردار صبور جبهه حق علیـه باطـل   «اصغر فتاحی علی»این كتاب روایتگر چهار خاطره از پاسدار شهید :چكیده

كـرد.   به دنیا آمد. جنگ كه شروع شد، دیگر شب و روز نداشت. مریوان، سومار، پاوه، نوسود، برایش فرقی نمـی  1343فروردین 

بـه شـهادت رسـید. بخشـی از      1362عملیات محرم و والفجرها را از سر گذراند و در جزیره مجنون، در عملیات خیبر، در سال 

 و اختصاص دارد. همچنین تصاویری از این شهید در پایان كتاب آورده شده است.كتاب به روایت خاطراتی از ا

 

 :شابك پـالتویی  ص.72 .1395. حماسه یاران :قم علیابراهیمی.شهیدغالم :ستارگان حرم كریمه. زاده، اعظم نجفعلی.32

9786007874493 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگی :کلماتکلیدی

در روستای بیدهنـد   1336طالب )ع(، در سال  ابی ابن علی 17، جانشین واحد تعاون لشگر «غالمعلی ابراهیمی»شهید :چكیده

رفت. غالمعلی ابراهیمـی در   های انقالبی شركت مستمر داشت و با شروع جنگ به جبهه در حوالی قم به دنیا آمد. او در فعالیت

، زندگی ایـن شـهید بـا روایـت     «ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  32در منطقه والفجر به شهادت رسید. در جلد  1367سال 

 هایی از زندگی اوست. شود. تصاویر كتاب نیز روایتگر بخش خاطراتی از او بررسی می
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 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  اهللخراسرانی.فضلشهید :داران جبهه حق طالیه. موسوی، لیال.33

9786007874387 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشت :کلماتکلیدی

خواند، كشاورزی و دامداری  حال پدر بود و در حالی كه درس می پسر ارشد خانواده بود. او از كودكی كمک« اهلل فضل»:چكیده

زد،  اهلل به خاک دشمن می آمد. فضل كرد و البته از ورزش هم غافل نبود. حضور او در جبهه، وزنه سنگینی به حساب می هم می

هـان عراقـی را نقـش     هـای فرمانـده   های دقیق افرادی مانند او، نقشه گشت. گزارش یگرفت و برم وجب به وجب آن را اندازه می

 دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.« مهران»در شهر  1365اهلل خراسانی در سال  كرد. فضل برآب می

 

 پـالتویی  ص.72 .1395. حماسـه یـاران   :قم حسنی.حسینشیخشهیدمحمد :ستارگان حرم كریمه. طهماسبی، عالمه.34

 9786007874462 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگی :کلماتکلیدی

در  طالب در سپاه پاسـداران بـود و   ابی ابن علی 17فرمانده واحد تأمین و پشتیبانی لشگر « حسین شیخ حسنی محمد»:چكیده

، با بازنویسی خاطراتی از شهید شـیخ حسـنی،   «ستارگان حرم كریمه»جزیره مجنون به شهادت رسید. در این جلد از مجموعه 

 شود. نامه و تصاویری از او، زندگی این شهید بررسی می به همراه وصیت

 

 جیبـی  ص.80 .1395. یـاران حماسـه   :قـم  شاهدین.مهدیمحبشهیدمحمد :داران جبهه حـق  طالیه. اسالمی، اكرم.35

 9786007874516 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، زندگی :کلماتکلیدی

فرمانـده  ، «محمدمهدی محـب شـاهدین  »زندگی شهید « داران جبهه حق طالیه»نویسنده در جلد بیستم از مجموعه :چكیده

شـود.   كند. این خاطرات از زبان خانواده این شهید نقـل مـی   نامه او روایت می جعفر، را با بیان خاطرات و وصیت بن گردان موسی

هدف اصلی از نشر كتاب، آشنایی خوانندگان با شهدای جنـگ تحمیلـی و عقایـد محمدمهـدی محـب شـاهدین اسـت. محـور         

 شود. ت. در پایان نیز زندگی شهید به روایت تصویر بازگو میموضوعی كتاب رسیدن به تكامل انسانی اس

 

 :شابك پـالتویی  ص.72 .1395. حماسه یاران :قم تبار.شهیدمحموداحمدی :ستارگان حرم كریمه. زاده، اعظم نجفعلی.36

9786007874295 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگیجنگ  :کلماتکلیدی

طالب بود كه در  ابی ابن علی 17سال دفاع مقدس و جانشین واحد اطالعات لشكر  8از سرداران « محمود احمدی تبار»:چكیده

بـه شـهادت   « پـژواک »رزمانش به منطقه سردشت كردستان داشتند، توسط گروه  در مأموریتی كه با جمعی از هم 1390سال 

نامه، خاطرات، از تولد تا شهادت و نیز تصاویری از ایـن شـهید    شامل زندگی« ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  38ید. جلد رس

 است.
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 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. حماسه یـاران  :قم پناه.شهیدمحمودجهان :داران جبهه حق طالیه. طهماسبی، عالمه.37

9786007874370 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:تحصیلیپایه

 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی :کلماتکلیدی

هـای قـرآن و    در بهبهان به دنیا آمد. زمانی كه چهار سال داشت، پدرش را از دست داد. در كنار درس و مشق، جلسـه :چكیده

رفـت. منافقـان و    كرد، هم به پایگاه مـی  رفت. بعد از انقالب، هم در انجمن اسالمی دبیرستان فعالیت می مجالس مذهبی هم می

شـان   لباس سپاه به تن كرد و همان سال بود كه منافقان، بمبـی در خانـه   60 شدند. سال كن می های وابسته باید ریشه گروهک

پدر شد؛ ولی باز هم راهی جبهه شد.  65انداختند؛ اما خواست خدا چیز دیگری بود. او و برادرش ماندند و به جبهه رفتند. سال 

 ، سرش را تقدیم اسالم كرد.«فكه»ی خاک بود و سرانجام در اولین روز ماه رمضان، رو« هاشم بنی»حاال او فرمانده گردان 

 

 :شرابك پـالتویی  ص.72 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  شهیدمحمرودشراهدی. :ستارگان حرم كریمه. اسالمی، اكرم.38

9786007874479 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ایران و عراقها، جنگ  نامه ادبیات جنگ، زندگی :کلماتکلیدی

، فرمانـده گـردان   «محمـود شـاهدی  »، روایتی از ابعاد شخصـیتی شـهید   «ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  23جلد :چكیده

مـرداد   15در قم چشم به جهان گشود. او در  1342در سال « قنبرعلی»جعفر )ع( استان قم است. شهید شاهدی فرزند  بن علی

شور كه در تنگه دربند عراق انجام شد، بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. نویسـنده در  ، در غرب ك3در عملیات والفجر  1362

نامه و تصاویری از دوران زندگی این شهید، خواننـده   اش و نیز متن وصیت این كتاب با بیان خاطراتی از شهید به روایت خانواده

 كند. را با سیر و سلوک رفتاری او آشنا می

 

 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  شهیدمسعودپرویز. :داران جبهه حق طالیه. معصومهپور،  یوسف.39

9786007874363 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشت :کلماتکلیدی

پسر زرنگی بود و دبستان و راهنمایی و دبیرستان را در قزوین خواند. سپس همراه برادرش به تهران رفت و « مسعود»:چكیده

فروشـی   هم درس خواند، هم كار كرد و به دلیل ضعیفی چشم از سربازی معاف شد. مسعود عاشق كتاب بود و تازه مغازه كتـاب 

ها به كردسـتان، قصـر شـیرین و ایـالم و... رفـت. در       پاهی شد و با اولین گروهباز كرده بود كه بنای سپاه گذاشته شد. او هم س

 به شهادت رسید. 1361جنگ ایران و عراق چندین بار مجروح شد و سرانجام در بیست و یک رمضان 
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 :شرابك جیبی ص.80 .1395. حماسه یاران :قم شهیدناصربختیاری. :داران جبهه حق طالیه. حسینی مهرآبادی، زهرا.40

9786007874547 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشت :کلماتکلیدی

بـا   58خواند. سـال   ها درس می كرد و شب ها كار می بعد از تمام كردن دوران ابتدایی به دنبال كار رفت. صبح« ناصر»:چكیده

شروع غائله كردستان، راهی پاوه و سقز و بانه و... شد و بـا آغـاز جنـگ توانسـت بـا كمتـرین تجهیـزات و نیروهـای مردمـی و          

قـم بـه    17ای باشد كه قله شیاكوه را فتح كند. در عملیات رمضان، فرماندهی محور عملیاتی تیـ    ندیده، اولین فرمانده آموزش

در  1361، اولین گروهی بودند كه به خاک عراق نفـوذ كردنـد. او در بیسـت و سـوم رمضـان      عهده او بود و به همراه نیروهایش

 به شهادت رسید.« زید»پاسگاه 

 

 :شرابك جیبـی  ص.80 .1395. حماسـه یـاران   :قـم  شهیدیعقوبصریدی. :داران جبهه حق طالیه. طهماسبی، عالمه.41

9786007874523 

 آموز دانش:مخاطب

 دانشگاهیپیش :پایهتحصیلی

 ها نامه خاطره نویسی، جنگ ایران و عراق، زندگی :کلماتکلیدی

المبین،  بستان، فتح  طالب )ع(، در دوران جنگ تحمیلی در عملیات ابی ابن ، فرمانده گردان علی«یعقوب صیدی»شهید :چكیده

به « داران جبهه حق طالیه»از مجموعه  21به شهادت رسید. جلد  1والفجر مقدماتی و... شركت داشت. وی در عملیات كربالی 

 نامه شهید یعقوب صیدی اختصاص دارد. نامه، خاطرات و وصیت روایت تصویر و زندگی

 

 :شابك وزیری ص.470 .1396. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد, ابر و باد :تهران فجایعجنگجهانیدوم.. عشقی، حمید.42

9786007633274 

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 جنگ جهانی دوم، تاریخ جهان :کلماتکلیدی

اند، اما آنچه متفقین در این جنگ مرتكب شدند، كمتر  های متحدین در جنگ دوم جهانی سخن بسیار گفته از جنایت:چكیده

بـزرگ تـاریخی و نیـز عـوارا ناشـی از آن       مورد توجه بوده است. اثر حاضر بر اساس اسناد، جنایات هر دو سوی ایـن جنـگ  

ها، بمباران شهرها، جنایات شـرق   های مرگ و كار اجباری و جنایات روس همچون قحطی و بیماری را بررسی كرده و از اردوگاه

های جنگ دوم سـخن گفتـه اسـت.     های غیرنظامی و مرگ و میر ناشی از قحطی جمعی، حمله به كشتی دور، كشتارهای دسته

ها تنها جنایتكاران جنگ نبودند و مردمان كشورهایی مثل بالكـان، لهسـتان و اكـراین     شود، نازی ین كتاب متوجه میمخاطب ا

 نیز در كشتارها نقش داشتند.
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 .1396. ضـریح آفتـاب   :مشـهد  برگرفتهاززندگینامهشهیدعلیصیادشریرازی.:ققنوسرهیده. پورجعفر ، سـارا .43

 9789644299896 :شابك رقعی ص.228

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند ها، داستان نامه ادبیات جنگ، سرگذشت :کلماتکلیدی

با خـانواده ایـن شـهید در      پردازد كه بر اساس مصاحبه این داستان به باز روایی زندگی شهید، علی صیاد شیرازی، می:چكیده

های شهید صیاد شیرازی و ترویج فرهنگ  ایش در نیروی زمینی ارتش است. بازگو كردن مظلومیت فعالیت حرفهمشهد و دوران 

 های آینده از اهداف این كتاب است. ایثار و انتقال فرهنگ پایداری و استقامت به نسل

 

 :شرابك رقعـی  ص.480 .1395. شـركت انتشـارات سـوره مهـر     :تهـران  مهریازنرانسراجی.. نورمحمدی، ساسـان .44

9786000303501 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه خاطره نویسی، جنگ ایران و عراق، سرگذشت :کلماتکلیدی

هـایی از   گوشه، «شهید رستمی»بر بازگویی خاطرات مرتبط با زندگی  نویسنده این اثر كوشیده با روایتی مستند، عالوه:چكیده

حضور شجاعانه رزمندگان استان كرمانشاه را در دوران دفاع مقدس به تصویر بكشد. كتاب در چهـار بخـش تهیـه شـده اسـت.      

بخش اول خاطرات نگارنده، بخش دوم خاطرات خویشان و همسـایگان و... و بخـش سـوم خصوصـیات فـردی شـهید ابـراهیم        

 شمار زندگی شهید رستمی است. ایانی شامل تصاویر، اسناد و سالرستمی از نگاه نویسنده را دربردارد. بخش پ

تاریخعلم

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا   :تهـران  آلفردنوبرل. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.45

 9786008499725 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دوازدهمدهم، یازدهم، :پایهتحصیلی

 سرگذشتنامه، دانشمندان، آزمایشگاه، اختراعات علمی، اكتشافات علمی :کلماتکلیدی

های  ، انقالبی در زمینة مواد منفجره ایجاد كرد و سیل درخواست"آلفرد نوبل"توسط « ژلة انفجاری»نشر خبر اختراع :چكیده

اشت؛ از جمله اینكه نه تنها عامل تكامل نمونههای قبلی مـواد  خرید به سوی آلفرد سرازیر شد. ژلة انفجاری مزیتهای فراوانی د

. بنـدی بـه نحـو دلخـواه را داشـت      منفجره بود بلكه ارزانتر تمام میشد، حمل و نقل آن ساده تربود و انعطـاف الزم بـرای بسـته   

نامـه و   ساخت فشنگ تا وصیتنویسنده در این كتاب از آغاز زندگی آلفرد نوبل، پدر دینامیت را تا كشف دینامیت و تكامل آن، 

 توقف در آخرین ایستگاه زندگی تشریح كرده است.
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 .1396. كتـاب تـارا   :تهـران  ابوریحرانبیرونری. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.46

 9786008499541 :شابك رقعی ص.40

 آموزدهم، یازدهم دانش:مخاطب

 ها نامه دانشمندان ایرانی، نجوم، زندگی :کلماتکلیدی

ها بعد در علومی ماننـد   وجود داشت. این شهر شاهد تولد كودكی بود كه سال"بیرون"در اطراف خوارزم شهری به نام :چكیده

ش، نقـش  شماری از نوابغ و دانشمندان ایران و جهان شد. آثار و اكتشافات او در پیشرفت علم و دانـ  شناسی، ریاضی و گاه ستاره

هـا و آثـار    احمد ابوریحان بیرونی نبود. در كتاب حاضر زندگی این دانشـمند، كتـاب   مؤثر و مفیدی داشت. او كسی جز محمدبن

 علمی و افكار او بررسی شده است.

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا   :تهـران  ایزا نیوتن. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.47

 9786008499282 :شابك رقعی

 آموزدهم، یازدهم، دوازدهم دانش:مخاطب

 ها نامه فیزیک، دانشمندان، زندگی :کلماتکلیدی

هـای جدیـدی از علـوم گونـاگون را پـیش       راه علم هیچگاه به پایان نمیرسد و هر روزی كه میگذرد دانشمندان دریچه:چكیده

های او را بررسی میكنـد.   از تولد تا ورود به دانشگاه، منشور و آزمایش "ایزاک نیوتن"زندگی روی بشریت میگشایند. این كتاب 

دار و كیمیاگری از جملـه مطالـب    نیوتن و سیبی كه از درخت افتاد، قدرت بزرگنمایی تصاویر در تلسكوپ، هالی و ستارۀ دنباله

 مورد بحث در این كتاب است.

 

 رقعی ص.96 .1396. مؤسسه فرهنگی فاطمی :تهران. فروغ فرجود بیلگیتسچهکسیاست؟.. برنان دموت، پاتریشیا.48

 9789643189525 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 ای، علم رایانه های رایانه نویسی رایانه، شبكه ها، برنامه نامه زندگی :کلماتکلیدی

 28در  "ویلیام هنری گیتس سوم"دهد.  را درقالب داستان شرح می "بیل گیتس"زندگی نویسنده در كتاب حاضر در :چكیده

 "بیـل "زدنـد امـا مـردم بـه او      صـدا مـی   "تری"میالدی در شهر سیاتل واشنگتن به دنیا آمد. او را در خانه،  1955اكتبر سال 

كامپیوتر یعنی ماشین تله تای ، آغاز به تحصـیل  گفتند. خواندن تمام صفحات یک دانشنامه از اول تا آخر، مواجهه با اولین  می

از جمله اتفاقات زندگی بیل گیـتس اسـت. در ادامـه،    ” مایكروسافت“در دانشگاه هاروارد، ترک كردن دانشگاه و تأسیس شركت 

 كند. ، ازدواج او، تولد فرزندانش و تأسیس بنیاد خیریة او و همسرش اشاره می"بیل كیتس"نویسنده به میلیادرشدن 

 

 :شرابك رقعـی  ص.96 .1396. مؤسسه فرهنگـی فـاطمی   :تهران. فروغ فرجود پابلوپیكاسوچهکسیبود؟.. كلی، ترو.49

9789643189891 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 های هنری ها، نقاشی، ادبیات كودک و نوجوان، فعالیت نامه سرگذشت :کلماتکلیدی

اش شاهد دو جنگ جهـانی، اختـراع بـرق، تلفـن، رادیـو و تلویزیـون، سـینما،         طول زندگی طوالنیدر  "پابلو پیكاسو":چكیده

هـایی از   كرد، مجسـمه  كشید، پوستر و كالژ درست می اتومبیل و هواپیما بود. پیكاسو آثار هنری زیادی خلق كرد، او نقاشی می

فصـل   9دهد. كتـاب در   ان زندگی پیكاسو را شرح میساخت. نویسنده در كتاب حاضر، در قالب داست سنگ، فلز و سرامیک می

های آخر عمـر او   های هولناک، ازدواج، جنگ و صلح، سفالگری و سال دوران كودكی، نوجوانی، جوانی، زندگی در پاریس، نقاشی

 كند. را بیان می
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. كتـاب تـارا   :تهـران  نصیرالدینطوسری.خواجه :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.50

 9786008499565 :شابك رقعی ص.40 .1396

 آموزدهم، یازدهم دانش:مخاطب

 ها، اختراعات علمی نامه فیلسوف، زندگی :کلماتکلیدی

  محمد نصیرالدین طوسی معروف به خواجـه  شهر طوس كه اكنون در استان خراسان رضوی قرار دارد، زادگاه محمدبن:چكیده

هـای تولـد او تـا فعالیتهـایش در      ترین زوایای زندگی این دانشمند از نخستین سـال  نصیرالدین طوسی است. در این كتاب مهم

 قالب اختراع، اكتشاف و نظریه مطرح و بررسی شده است.

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا   :تهـران  زکریایرازی. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.51

 9786008499572 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 ها نامه علوم پزشكی، دانشمندان ایرانی، زندگی :کلماتکلیدی

در بررسی تاریخ علم، به ویژه در زمینة پزشكی و همچنین مطالعة زندگی دانشـمندان ایرانـی، نـام حكـیم محمـدبن      :چكیده

ایرانی متولد شد. ایـن كتـاب از   -زكریای رازی به چشم میخورد. رازی در دوران شكوفایی علم، دانش و فرهنگ و تمدن اسالمی

هـایش در پزشـكی تـا پایـان      ها و نوآوری ها و كتاب خانه و مدرسه، كیمیاگری، رساله تولد این دانشمندبزرگ و ورود او به مكتب

 زندگی وی را شرح میدهد.

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا   :تهـران  گِرگورمَندل. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.52

 9786008499930 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی سرگذشتنامه، ادبیات كودک و نوجوان، دانشمندان، زیست :کلماتکلیدی

زیست شناسی از نخستین علوم مورد توجه بشر است. موفقیتهای بشر در تكثیر و پرورش گیاهان و تغییراتـی كـه در   :چكیده

همـراه  "شناسی و علم وراثت یا ژنتیک حكایت دارد. نویسنده در این جلد از مجموعة  نژاد دامها داده است، از توجه او به زیست

و كارهای علمی را در زمینة ژنتیک بررسی كرده اسـت.   "گرگور مندل"ی به نام زندگی دانشمند "با علم، همگام با دانشمندان

هـای بیشـتر    را كشف كند. او با آزمـایش  "اصول وراثت"های نخود فرنگی تحقیقاتی انجام داد و توانست  این دانشمند روی بوته

 گیرند. ز پدر و دیگری را از مادر میها را ا متوجه شد كه هر صفت ارثی به دو عامل وابسته است كه فرزندان یكی از آن

 

 ص.40 .1396. كتاب تـارا  :تهران مایكلفارادی. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.53

 9786008499558 :شابك رقعی

 آموزدهم، یازدهم دانش:مخاطب

 ها نامه فیزیک، دانشمندان، زندگی :کلماتکلیدی

است.  ها قبل در اختیار داشته كند، در مقایسه با آنچه قرن ها استفاده می ابزار، وسایل و امكاناتی كه انسان امروزه از آن:چكیده

اند. این پیشرفتها و تحوالت در پناه علم و تالشهای دانشمندان و بزرگان به دست آمده اسـت.   ای یافته تغییر و تحوالت گسترده

هـای چشـمگیری    ، یكی از دانشمندانی است كه در عرصة علم شیمی به موفقیت"مایكل فاردی"نامة  گیكتاب حاضر شامل زند

 توانند به یكدیگر تبدیل شوند. رسید و پی برد گازها، مایعات و جامدات می
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 ص.40 .1396. تـارا كتـاب   :تهـران  یوهانکِپلر. :همراه با علم، همگام با دانشـمندان . رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.54

 9786008499978 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی باستان، دانشمندان، اكتشافات علمی سرگذشتنامه، ستاره :کلماتکلیدی

اكتشـافات و  تـرین زوایـای زنـدگی،     مهـم  "همراه بـا علـم، همگـام بـا دانشـمندان     "نویسنده در این جلد از مجموعة :چكیده

شهرت دارد. قوانین كپلر كه  "شناسی پدر علم ستاره"و  "پدر نجوم آلمان"كند. كپلر به  را بررسی می "یوهان كپلر"های  نظریه

پـی ثابـت كـرد كـه مسـیر حركـت        در های پی شامل سه قانون مهم است، تحوالت بزرگی به دنبال داشت. كپلر پس از آزمایش

 اند. شكل است. در انتهای این كتاب آثار كپلر معرفی شده سیارات به دور خورشید، بیضی

 

 .1396. كتـاب تـارا   :تهـران  یوهرانگروتنبر . :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.55

 9786008499534 :شابك رقعی ص.40

 آموزدهم، یازدهم دانش:مخاطب

 ها، دانشمندان، اختراعات علمی نامه سرگذشتچاپ،  :کلماتکلیدی

ثبت شده اسـت و او را بـه نـام پـدر صـنعت چـاپ        "یوهان گوتنبرگ"اختراع دستگاه چاپ و هنر چاپ كردن به نام :چكیده

شناسند. نویسـنده در ایـن كتـاب از تولـد پـدر چـاپ، دوران كـودكی او، در جسـتوجوی فلزهـای مناسـب حـروف چـاپ،              می

هـای چـاپی، نقـش     دید برای كار چاپ، حروف متحرک و قابل انتقال، دستگاه چاپ گـوتنبرگ و اولـین كتـاب   سرمایهگذاران ج

 های صلیبی در ترویج صنعت چاپ تا سالهای پایانی عمر گوتنبرگ اطالعاتی داده است. جنگ

 جغرافیا

 

 وزیـری  ص.288 .1395. دبیـر شـهید رجـائی   دانشگاه تربیـت   :تهران .GISاصولومبانی. بیان، سارا عربی، مهدی/ حق.56

 9786006594859 :شابك

 معلم:مخاطب

 جغرافیا، تكنولوژی اطالعات، منابع اطالعاتی :کلماتکلیدی

های سیستم اطالعـات جغرافیـایی در عرصـة تحلیـل و تصـمیم فضـایی        كتاب حاضر به طرح اصول و مبانی و قابلیت:چكیده

های نـوین در تحلیـل فضـایی پرداختـه اسـت.       روز و روش های به و مفاهیم پایة اجزا، فناوری پردازد و شرح مفصلی از اصول می

هـای آن، چیسـتی و چگـونگی تشـكیل داده در      نحوۀ پیدایش و تكامل تدریجی سیستم اطالعات جغرافیایی و سپس قابلیـت »

عـاتی نـوین، و در نهایـت نیـز كاربردهـا و      هـای اطال  ها و ساختارهای تشكیل بانک سیستم اطالعات جغرافیایی، مفاهیم و شیوه

 از مباحث كتاب هستند.« ها سازی های اطالعات جغرافیایی در تحلیل مسائل فضایی و تصمیم تأثیرات حضور سیستم

 

 ص.550 .1395. نشر به :تهران. سمیعی فرامرز نجد عبورازصحاریایران.:سفرنامهآلفونسگابریل. گابریل، آلفونس.57

 9789640224090 :شابك رقعی
 معلم:مخاطب

 گردی جغرافیای طبیعی، ایران شناسی، طبیعت :کلماتکلیدی

آلفونس گابریل، پزشک اتریشی، سفرهای علمی و تحقیقاتی زیادی به ایران داشته است. نتیجة اولین سفر او با عنوان :چكیده
شناسـی و   شناسی، گیـاه  بود كه از نظر علمی، جغرافیایی، زمینچاپ شد. دومین سفر به كویرهای ایران « در شرق دور از دنیا»

ها را دربرگرفته است كه با عنوان عبـور از صـحاری ایـران     ها را بررسی كرد. كتاب حاضر در واقع همین تجربه شناسی آن جانور
 های متفاوت چاپ شده است. منتشر شد. كتاب حاضر در سال های پیش چند بار با نام
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. نشـر  بـه  :تهـران . حسـن سـلطانی فـر    شاهقاجار.سفربهایراندرعهدفتحعلی:سفرنامهآلكسبارنز. آلكـس  بارنز،.58

 9789640223314 :شابك رقعی ص.138 .1395

 معلم:مخاطب

 ها، قاجاریان، ایران شناسی سفرنامه :کلماتکلیدی

مـیالدی بـه ایـران و     1833تـا   1831های  كه در سال رتبة كمپانی هند شرقی است آلكس بارنز یكی از مأموران عالی:چكیده

هاست كه به نواحی  است. كتاب حاضر ترجمة یكی از آن سفرنامه باره نوشته جلدی در این ای سه اطراف آن سفر كرده و سفرنامه

ار حكومتی ایـران  تر دربارۀ ساخت آوردن اطالعات دقیق دست ایران مربوط است. این سفرها به منظور شناسایی بیشتر مسیر و به

ها، خراسان، تركمانان حوالی دریای خزر  های كتاب به مسافرت در صحرای تركمان است. بخش های مؤثر كشور بوده و شخصیت

 و پایان مسافرت در ایران مربوط است.

 

. الساداتسیدحسین رئیس  م.1926ه.ش/1305داوود)زائریازبمبئیبهمشهد(سفرنامهحاجی. روشن علی، حاجی.59
 9789640223321 :شابك رقعی ص.76 .1395. نشر به :تهران

 معلم:مخاطب

 ها ها، خاطره، زیارتگاه سفرنامه :کلماتکلیدی

مند زیارت حرم حضرت رضـا )ع( خـاطرات خـود در     عشری و از زائران عالقه حاجی داوود از سرشناسان شیعیان اثنی:چكیده
است. این سفرنامه اثری مردمی و قدیمی است حاصل سفر فردی مذهبی از دیار هند. اصل  گردآوردهسفر به مشهد را در كتابی 

شمسـی اسـت. از    1305است. سفر مربوط به سـال   شده اثر به زبان گجراتی بوده كه ابتدا به انگلیسی و سپس به فارسی ترجمه
ایـران، سـفر بـا اتومبیـل در ایـران و رسـیدن بـه مشـهد          شـود. بـا ورود بـه    آباد و حیدر آبادشروع مـی  خروج از بمبئی تا احمد

 شود. یابد و با بازگشت از آن تمام می می ادامه

داستان

 

 9789649724638 :شابك رقعی ص.320 .1395. مرسل :كاشان آخرینامید.. محمدی، فاطمه.60

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

دهد. جسد خواهر كوچک نرگس  اش را از دست می سوزی تمام خانواده دختری هفده ساله است كه در آتش« نرگس»:چكیده

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

اش كـه همگـی    ها ندارد، زندگی كند. او در كنار عمو و خانواده عمویش، كسانی كه تا به حال ندیده است و هیچ شناختی از آن

رسد ستاره پیدا شده است. نرگس با عجله راهی تهـران   گردد تا اینكه خبر می آرام به زندگی بازمی مهربان و دلسوز هستند، آرام

 یابد. چه اتفاقی برای ستاره افتاده است؟ او كجاست؟ ود؛ ولی او را نمیش می
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 9789643379520 :شابك جیبی ص.112 .1396. كتاب نیستان :تهران شویی.آدم. اهلل محمودزاده، نصرت.61

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراقهای كوتاه،  داستان :کلماتکلیدی

، نام برخی از «شویی آدم»و « خط مقدم»، «فرمانده»، «سهم من از جنگ»این كتاب حاوی شش داستان كوتاه است. :چكیده

انـد   كالس بوده ها همسایه، دوست و هم ها سال هستند. آن« رئیس»و « كاوه»، «شویی آدم»هاست. قهرمانان داستان  این داستان

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

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

هـای بازیـافتی زنـدگی را     كارساز نیست. كاوه كه بـا جمـع كـردن كیسـه    ها، دیگر كپسول اكسیژن هم  حاال بعد از گذشت سال

 اش رئیس آن است تا شاید كاری برای او داشته باشد. رود كه دوست قدیمی ای می گذراند، به اداره می

 

 :شرابك رقعـی  ص.96 .1396. سـیب صـادق)ع(   :تهـران  آمبروالنس. :سـیب صـادق زنـدگی   . اكبـر  میرزاآقـایی، علـی  .62

9786009669394 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

هـا   هایی كوتاه و واقعی، به روایت اول شخص راوی است. موضوع داستان این كتاب به زبان انگلیسی دربردارنده داستان:چكیده

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

 

 9789644764769 :شابك رقعی ص.256 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمی :تهران آموزشگاههما.. زمانی، شهریار.63

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های سیاسی، مدارس های بلند، نظام داستان :کلماتکلیدی

شمسـی بـه تصـویر كشـیده اسـت.       50فضای آموزشی و روابط ناسـالم مـدیریتی را در دهـهء    « آموزشگاه هما»رمان :چكیده

نویسنده ضمن روایت قصهء زندگی پر فراز و نشیب سه دبیر آموزش و پرورش كه دنبال تأسـیس یـک آموزشـگاه هسـتند، بـه      

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

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

یگاه اداری و زندگی شخصی خود ناراضی هستند و می خواهند خـود را در  دبیر زن. این دبیران باسابقهء آموزش و پرورش از جا

زندگی شخصـیت هـای اصـلی رمـان را     « آموزشگاه هما»یک سیستم نابسامان كه ضوابط بر روابط می چربد، باال بكشند. رمان 

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

 

 9789649734156 :شابك رقعی ص.224 .1395. كتاب جمكران :قم آواز،بچه،آتش.. صحرایی، اكبر.64

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، ادبیات نوجوانان داستان :کلماتکلیدی

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

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

های خانه را به صورت روزانه و هفتگی  كند و گزارش های ساواک، به خانه شهید دستغیب نفوذ می كه به عنوان یكی از سركرده

 دهد. به ساواک می
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 9786007358412 :شابك رقعی ص.136 .1395. جیسا :رودسر ها.ارباب. كریمی، میر هادی.65

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

فراوانـی  داستان این كتاب درباره نظام فئودالی و اربابانی است كه برای سود بیشتر، از رعایا كار كشیدند و آزار و اذیت :چكیده

خواهد كه خواهرش را به خانه او بفرستد تا در آنجا كـار كنـد. مرادعلـی رضـایت      می« مرادعلی»را به آنان روا داشتند. ارباب از 

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

 شود تا... . و راهی روستای شریف آباد می كند اصطبل فرار می

 

 9789649734392 :شابك رقعی ص.296 .1395. كتاب جمكران :قم اربعینطوبی.. امامیان، سید محسن.66

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

پدرش را از دست می دهـد و   1332مرداد  28دختری نوجوان است كه در كودتای  "طوبی"داستان این رمان درباره :چكیده

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

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

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

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

هایی از تـاریخ معاصـر دو    سالی او كه در بردارنده حال و هوای بخشبه سمت كربال با رجوع به گذشته، نوجوانی، جوانی و میان

 قعیت است.شود. این داستان برگرفته از واسرزمین ایران و عراق است، روایت می

 

 :شرابك رقعـی  ص.160 .1396. كتـاب نیسـتان   :تهـران . لیـدا طـرزی   ازجنرابغرولچرهخبرر؟.. تولستوی، لئـو .67

9789643379223 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های كوتاه، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

خـدا  »هـا،   است. نام بعضی از ایـن داسـتان  « تولستوی»بلند از  داستان كوتاه و یک داستان نیمهاین كتاب شامل چند :چكیده

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

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

 گذارد. ها، نمایی از تفكر بلند و عمیق نویسنده را به نمایش می كند. همچنین داستان می
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 .1395. مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت     :تهـران  اسبتنها. :آموزان مجموعه متون نمایشی ویژه دانش. رضا آقایی، علی.68

 9786003900486 :شابك رقعی ص.36

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، ادبیات نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه :کلماتکلیدی

های اول و دوم متوسطه نوشته شده است و موضـوع   آموزان دختر و پسر دوره ای است كه برای دانش كتاب نمایشنامه:چكیده

كند. توفان در راه است و حیوانات تـا غـروب خورشـید فرصـت      است؛ هرچند كه مستقیم به آن اشاره نمیآن درباره توفان نوح 

كند دوسـتی بـرای خـودش پیـدا      دارند كه با جفت خود وارد كشتی شوند تا در امان باشند. اسب كوچک تنهاست. او سعی می

كند. تا غروب آفتاب چیزی نمانـده اسـت. آیـا     اسب قبول نمیكند تا با اسب وارد كشتی شود؛ اما  كند. روباه تمام تالشش را می

 شود همراهی پیدا كند؟ اسب كوچولو موفق می

 

 :شرابك رقعـی  ص.136 .1396. كانون پرورش فكـری كودكـان و نوجوانـان    :تهران اسراردرونآتش.. مانكل، هنینگ.69

9786000104344 

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهیدهم، یازدهم، :پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

كنـد. شورشـیان بـه     در كشور موزامبیک زندگی مـی « صوفیا»این داستان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده است. :چكیده

شـود؛ امـا او، مـادر،     كشـته مـی  كشند؛ حتی حیوانات را. در این حمله، پدر صوفیا هم  كنند و همه را می ها حمله می دهكده آن

هـا گرسـنه و تشـنه و     كنند كه گویی پایـانی نـدارد. آن   ها به اجبار سفری را شروع می كنند. آن خواهر و برادرش نجات پیدا می

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

دهد كه باید همیشه از جاده رفت و آمد كنند؛ زیرا ممكن است پایشان را روی مین بگذارند  برای همه اهالی توضیح میدهكده 

 و... .

 

 :شرابك رقعـی  ص.312 .1396. محـراب قلـم   :تهـران . مهدی ضرغامیان هاینیل.افسون :جادوگر لوكسور. ثابت، كاتیا.70

9786004132121 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:تحصیلیپایه

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

گردد تا كاوش در گورستان  ، در جنوب مصر بازمی«لوكسور»ها به شهر  شناس معروف، بعد از مدت باستان« دوپره آلن»:چكیده

دهد! دوپره قـرار اسـت در    كه سرنوشتش را تحت تاثیر قرار می بیند تبس را دنبال كند. در طول سفر، دوپره، خانم جوانی را می

، نقـاش  «فلـوران الوِردو »شناسی برای او رزرو كرده است؛ اما در بدو ورودش،  اقامت كند، جایی كه هئیت باستان« ویالی سبز»

شناسـد، تفـاوت    فلـورانی كـه او مـی   كند. مردی كه در برابر دوپره ایسـتاده اسـت، بـا     باران می شناسی، او را گلوله هئیت باستان

 بسیاری دارد؛ اما چه بالیی بر سر او آمده است؟
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 9789643379483 :شابك رقعی ص.224 .1396. كتاب نیستان :تهران بادوکاه.. بایرامی، محمدرضا.71

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

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

فكـر  « علـی »جلیل در حالی كه پادرد، امانش را بریده است، بـه پسـر بـزرگش،     به سختی مشغول كار است. مش« جلیل مش»

جـا   رسد، اوضاع به هم ریختـه و همـه   هاست كه خبری از او ندارند. از شهر خبرهایی می سربازی رفته است و ماهكند كه به  می

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

كند كه از سربازی فرار كـرده   علی برای پدر و مادرش تعریف می. و... شود بیند تا اینكه روزی سر و كله علی پیدا می كابوس می

 است و... .

 

 9789649734361 :شابك رحلی ص.124 .1395. كتاب جمكران :قم باغطوطی.. ناصری، مسلم.72

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند اسالم، داستانها، تاریخ  نامه سرگذشت :کلماتکلیدی

شود كه شـوهرش   فروخته می« ماجده»است. او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام « میثم تمار»این كتاب زندگی :چكیده

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

فهمـد؛ ولـی متوجـه     های ماجـده را نمـی   بازد. با گذشت روزها، سالم با اینكه حرف شود و رنگ می به سالم كم میانگیزش  نفرت

زند تا ماجده و پسـر كـوچكش را نجـات     گیرند، سالم خود را به دل آتش می شود. روزی كه چادرها آتش می لحن مادرانه او می

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

 اما او یک جوان عجم است!

 

 9789649734224 :شابك رقعی ص.216 .1395. كتاب جمكران :قم باغطوطی.. ناصری، مسلم.73

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند ها، اسالم، داستان نامه سرگذشت :کلماتکلیدی

شود كه شـوهرش   فروخته می« ماجده»است. او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام « میثم تمار»این كتاب زندگی :چكیده

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

فهمـد؛ ولـی متوجـه     های ماجـده را نمـی   بازد. با گذشت روزها، سالم با اینكه حرف شود و رنگ می انگیزش به سالم كم می نفرت

زند تا ماجده و پسـر كـوچكش را نجـات     گیرند، سالم خود را به دل آتش می شود. روزی كه چادرها آتش می لحن مادرانه او می

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

 اما او یک جوان عجم است!
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 9789643379339 :شابك جیبی ص.168 .1396. كتاب نیستان :تهران بانویکوچهزغالی.. محمدپور، مرضیه.74

 آموز دانش:مخاطب

 دانشگاهیدهم، یازدهم، پیش :پایهتحصیلی

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان داستان :کلماتکلیدی

هـای   گـل »و « رویاهـای سـپید  »، «بانوی كوچه زغـالی »، «سودوكو»های كوتاه است.  ای از داستان این كتاب مجموعه:چكیده

رت امـامزاده صـالح در   درباره زن جوانی است كه به زیا« بانوی كوچه زغالی»هاست. داستان  نام برخی از این داستان« صحرایی

گردند؛ ولـی هـیچ    جا دنبال بچه می دار بازار همه های اسم و رسم كند. كاسب اش را گم می ساله تجریش رفته است؛ اما دختر سه

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

شـنود كـه او    شود و زن جوان، صدای پیرزنی را می نشیند تا نفسی تازه كند. ناگهان در باز می سكویی می ای متروكه، روی خانه

 كند! را به داخل خانه دعوت می

 

 رقعی ص.248 .1396. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان :تهران. حسین ابراهیمی هایدهكده.بچه. ساوثال، ایوان.75

 9786000105167 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

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

هـای   ماند. او قصد دارد به غاری برود كه یكی از بچـه  تنها كسی است كه در دهكده می« گادوِن»خانم روند و معلم مدرسه،  می

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

 شوند!!! دند، غافلگیر میگر شوند؛ اما وقتی به دهكده بازمی گادون راهی غار می

 

 9789649734743 :شابك رقعی ص.140 .1396. كتاب جمكران :قم هایفرات.بچه. قربانی، لیال.76

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

 :كنـد كـه   گرفته و همین تصمیم، خـواب را از چشـمش ربـوده اسـت. او بـا خـودش فكـر مـی        تصمیم بزرگی « علی»:چكیده

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

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

رساند. این تصمیم بزرگ آرام  كند و خودش را به كاروان امام می ها را تعقیب می آنان برود؛ حتی اگر پدرش مخالفت كند، او آن

 داند این سفری است كه بازگشت ندارد. و قرار را از علی گرفته است؛ چون می
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. مرسل :كاشان زده.هایکهن،خرافیوجنروایتمردمانیبااعتقاداتواندیشه:بختدخترشیطان. بیگی، زهرا.77

 9789649724775 :شابك رقعی ص.200 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های روستا های كوتاه، خرافات، داستان داستان :کلماتکلیدی

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

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

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

كند كه به ناچار زن دوم مردی مسّن شده است. زن رفتار خوبی با دختر كوچک مـرد نـدارد. داسـتان     زندگی زنی را روایت می

 كند. علت این موضوع را بررسی می

 

 9786003532908 :شابك رقعی ص.464 .1396. افق :تهران بربنیادهایهستی. :پتش خوارگر. آرین، آرمان.78

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های حماسی، نوجوانان های بلند، داستان ادبیات كالسیک، داستان :کلماتکلیدی

كنـد. بـرادر    خـوارگر، ازدواج مـی   ، دختر شاه پریان، بدون اجازه پدرش با شاهزاده هفت كشـور، پَـت ش  «هیالری دَری»:چكیده

خوارگر بـه دنبـال همسـرش بـه آن      برد. پتش دزد و به سرزمین پریان می رود و خواهرش را می ها می هیالری شبانه به خانه آن

 دهد. های شاه پریان تن در می رود و برای اینكه همسرش را به خانه بازگرداند، به خواسته سرزمین می

 

 رقعـی  ص.344 .1395. كتـاب نیسـتان   :تهـران  کتاباول،نمایشمر .:برجسكوت :برج سـكوت . منایی، حمیدرضا.79

 9789643378769 :شابك

 معلم، مدیر، مشاور:مخاطب

 های اجتماعی، اعتیاد های بلند، آسیب داستان :کلماتکلیدی

چرخـد و   مـی است. موضوع اصلی داستان، حول محور اعتیـاد  « برج سكوت»این كتاب اولین جلد از كتاب سه جلدی :چكیده

های داستان نامی ندارند و هر كـدام بـا    زنند. شخصیت كند كه در ورطه اعتیاد دست و پا می داستان زندگی افرادی را روایت می

كند، كـودكی   است كه داستان را در دو زمان متفاوت روایت می« حرمله»شوند. قهرمان و راوی داستان  لقبی خاص شناخته می

كرده است. در بخشی از این كتاب، صـحنه بـه دار آویخـتن     رفته و تحصیل رو پایی نیست، بلكه دانشگاهس اش. او آدم بی و جوانی

 شود. یكی از دوستان حرمله به تصویر كشیده شده كه نمایش مرگ نامیده می
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 رقعـی  ص.324 .1395. كتاب نیسـتان  :تهران ای.کتابدوم،دیوارشیشه:برجسكوت :برج سكوت. منایی، حمیدرضا.80

 9789643378776 :شابك

 معلم، مدیر، مشاور:مخاطب

 های اجتماعی، اعتیاد های بلند، آسیب داستان :کلماتکلیدی

دهـد؛ امـا    است كه مضمون اصلی آن را اعتیـاد تشـكیل مـی   « برج سكوت»كتاب حاضر جلد دوم از كتاب سه جلدی :چكیده

كنـد. ماجراهـای داسـتان در     كودكانه و روابط اجتماعی را نیز بررسـی مـی  های  مسائل دیگری مانند جنگ، شهرنشینی، دغدغه

ها  های داستان هیچ كدام نامی ندارند، آن دهد، جایی كه هیچ نامی ندارد؛ اما جایی است در حاشیه شهر. آدم رخ می« آباد هیچ»

قهرمان داستان كه خود گرفتـار اعتیـاد   كنند.  ها گذاشته شده است، یكدیگر را صدا می های خاصی كه از بچگی روی آن با لقب

كند. نگاه راوی، نگاه آدمی است كه از دنیا سیر شـده و جـانش بـه     شده است، داستان كودكی و جوانی و اعتیادش را روایت می

 خـورد كـه ای كـاش    ای نام دارد، راوی حسرت مـی  داند! در این جلد كه دیوار شیشه لب رسیده است و دنیا را دنیای زالوها می

 برد. دید و به جهنم درون آن پی می ای می قبل از اینكه معتاد شود، اعتیاد را از پشت یک دیوار شیشه

 

 ص.368 .1395. كتاب نیستان :تهران کتابسوم،درمرزدیدارروشنان.:برجسكوت :برج سكوت. منایی، حمیدرضا.81

 9789643378783 :شابك رقعی

 معلم، مدیر، مشاور:مخاطب

 های اجتماعی، اعتیاد های بلند، آسیب داستان :کلماتکلیدی

هایی است كه به مواد مختلف  است. موضوع داستان درباره اعتیاد و آدم« برج سكوت»این كتاب سومین جلد از كتاب :چكیده

های داستان، جـایی در   اتفاقكنند. مكان وقوع  اند؛ ولی زندگی نمی هایی كه چیزی برای جنگیدن ندارند. زنده معتاد هستند. آن

هـایی صـدا    های داستان اسم ندارند و یكدیگر را با لقب گذاشته است. شخصیت« آباد هیچ»حاشیه شهر است كه راوی نامش را 

هـای كـودكی حرملـه و دوسـتانش و سـرگردانی و       اند. داستان در این جلـد بـا شـیطنت    كنند كه از بچگی با آن بزرگ شده می

كنـد. در بخـش از كتـاب     های محله برای پیدا كـردن مقـدار نـاچیزی مـواد ادامـه پیـدا مـی        پس كوچه  وچهسردرگمی او در ك

گذریم، آن آدمی كه در دورترین نقطه  كس را نداشته باشیم، آن آدمی كه توی خیابان از كنارش می حتی اگر هیچ» :خوانیم می

 هد سوخت و تاوان خواهد داد... .كند، با كار من و آتش من خوا از ما در شهری دیگر زندگی می

 

 :شرابك رقعـی  ص.130 .1396. المللـی گـاج   بـین  :تهـران . شایسته ابراهیمـی  هایبادگیر.بلندی :زنبور. برونته، امیلی.82

9786003595378 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 نوجوانان های بلند، ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

هـای ایـن    ای در معرا بادها قرار دارد. شخصیت ای است كه روی تپه این داستان درباره اتفاقات عجیب و غریب خانه:چكیده

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

 شود و... . اش می بیند و با تعارف سرد او وارد خانه بدو ورودش، آقای هیت كلیف را میاست. او در « هیت كلیف»
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 9786007358542 :شابك رقعی ص.112 .1396. جیسا :رودسر بهشتآدم.. كریمی، میر هادی.83

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات نوجوانان، آفرینشهای بلند،  داستان :کلماتکلیدی

خواهد كه مانند دوران كودكی، بـرایش قصـه بگویـد. پـدر      بیند و از او می قهرمان داستان، پدربزرگش را در خواب می:چكیده

ای را كه خداوند ممنوع كرده اسـت و آگـاهی آدم و    كند و خوردن میوه بزرگ داستان آدم و حوا و وسوسه شیطان را تعریف می

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

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

 ده، حضرت آدم است.شود كه كسی كه در خواب دی و متوجه می

 

 9786008347033 :شابك رقعی ص.320 .1396. پرتقال :تهران. زهرا غفاری صدایی.بی. مید، ریشل.84

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

همه ساكنانش ناشنوا هستند. در این دهكده فقط سه نوع كار وجود دارد. هنرمندی، داستان درباره روستایی است كه :چكیده

شـان   انـد، اولـین افـراد خـانواده     كار در معدن و كارهای خدماتی. دو خواهر كه پدر و مادرشان معدنچی بوده و در جوانی مـرده 

درت بینـایی خـواهر كوچـک هـر روز كمتـر      ها در حال آموختن نقاشی هسـتند. قـ   اند. آن هستند كه به رتبه هنرمندی رسیده

كند این موضوع را مخفی كند؛ زیرا اگر استادان از این موضـوع آگـاه شـوند، او را بـه معـدن       تر سعی می شود و خواهر بزرگ می

 فرستند. می

 

 9789649734859 :شابك رقعی ص.156 .1396. كتاب جمكران :قم پروازباپاراموتوررادوستدارم!.. آرمین، علی.85

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

پـوش و تمیـز، سـراغ     كس را ندارد. روزی پیرمردی شـیک  اش هیچ كند و به غیر از خاله در تعمیرگاه كار می« عباس»:چكیده

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

كند؛ ولی پاراموتور  دوستان قدیمی پدرش است. عباس كه همیشه رویای پرواز با پاراموتور را داشته است، این هدیه را قبول می

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

 گریبان است و پدر و مادرش هیچ دركی از نخبه بودن او ندارند.
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 رقعـی  ص.104 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهـان  :تهران نهایتوچندداستاندیگر.تابعبی. خرامان، مصطفی.86

 9789640814529 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

كتاب حاضر دربردارنده ده داسـتان كوتـاه اسـت. هفـت داسـتان نوشـته نویسـندگان ایرانـی و سـه داسـتان آخـر از            :چكیده

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

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

داستان دوم درباره دختری است كه خاطرات زیادی بـا پـدربزرگش دارد؛ امـا    . ..رود و. ای می از كودكان و كار در منزل، به خانه

حكایـت روزهـای مدرسـه و    « نهایت تابع بی»كند به او كمک كند. داستان  حاال پدربزرگ بیمار و خسته است و دختر سعی می

 معلم و درس و... است.

 

 9789649734903 :شابك رقعی ص.228 .1396. جمكرانكتاب  :قم تفنگموزمیننشار..... موسویان، سید میثم.87

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

هـا   برخی از داسـتان های كوتاهی با موضوع دفاع مقدس است. زبان  این كتاب در سه فصل تهیه شده و شامل داستان:چكیده

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

كند كه برای اُسرای جنگی رُخ داده است و فصل سوم دربـاره عملیـات رویـداده در خـط مقـدم اسـت.        ماجراهایی را روایت می

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

 

 9789644764080 :شابك رقعی ص.66 .1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمی :تهران جانجهان.. افزا، سعید روح.88

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 مذهبیهای  اسالم، امامان، داستان :کلماتکلیدی

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

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

ند. در پایان كتاب، آیاتی از قرآن كریم، درباره واقعه غدیر خُـم، آورده شـده و بـرای آگـاهی     كن وصی و جانشین خود معرفی می

 شود. هایی معرفی می بیشتر، كتاب
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 :شرابك رقعـی  ص.256 .1396. ذكـر  :تهـران . امیرحسـین میرزائیـان   جنشنیوآرزوهایپردردسر.. نزبیت، ادیـت .89

9789643077198 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:تحصیلیپایه

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

باید مراقب باشید كه آرزوی چه چیزی را دارید؛ زیرا ممكن است آرزویتان برآورده شود! در داستان ایـن كتـاب، پـنج    :چكیده

قـدر بك ن نـد كـه بـه      گیرند زمـین را آن  ، تصمیم می«سیریل» و« آنتیا»، «زامیاد»، «جین»، «رابرت»های  قهرمان كوچک با نام

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

هـا مراقـب انتخـاب     چـه تواند هر روز، یكی از آرزوهای آنان را برآورده كنـد. حـاال اگـر ب    كنند كه می جن شنی باستانی پیدا می

 آرزوهایشان نباشند، ممكن است حسابی به دردسر بیفتند.

 

 9789643378899 :شابك رقعی ص.192 .1395. كتاب نیستان :تهران حریم.. كرمیار، صادق.90

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های اجتماعی داستانهای بلند، نوجوانان،  داستان :کلماتکلیدی

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

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

 بیند و... . روی خود می روبهوانتی را 

 

امیرعلـی   السرالم.حضرتابراهیمعلیه :هایی از پیـامبران  داستان. های اسالمی شناسی كاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.91

 9789640225264 :شابك پالتویی ص.48 .1395. نشر به :تهران. رسولی

 آموز دانش:مخاطب

 دانشگاهیدهم، یازدهم، پیش :پایهتحصیلی

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

این داستان درباره زندگی حضرت ابراهیم است كه با اقتباس از قرآن كریم و به دو زبان فارسـی ـــ انگلیسـی نوشـته     :چكیده

كنـد   كرده و مردم را به دین جدیدی دعوت میبینی كردند كه به زودی مردی قیام  شناسان دربار نمرود، پیش شده است. ستاره

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

ا متنفر بـود و در  ه تراش بود. ابراهیم از بت غاری به دور از چشم مردم به سیزده سالگی رسید. او شاگرد عموی خود شد كه بت

ها را شكست. مردم آتش عظیمی برپا كردند و ابراهیم را با منجنیـق بـه آن انداختنـد؛     آورد، همه آن  اولین فرصتی كه به دست

 ولی... .
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امیرعلـی   السالم.علیهحضرتاسماعیل :هایی از پیامبران داستان. های اسالمی شناسی كاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.92

 9789640225271 :شابك پالتویی ص.32 .1395. نشر به :تهران. رسولی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

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

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

و هاجر به هـر   آب و علف رها كرد و به نزد ساره بازگشت. اسماعیل تشنه بود خدا، آن دو را به سرزمین مكه برد و در بیابانی بی

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

 

امیرعلـی   السرالم.علیرهحضرتموسی :هایی از پیامبران داستان. های اسالمی شناسی كاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.93

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

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

در این كتاب داستان زندگی حضرت موسی با اقتباس از قرآن كریم، بازنویسی و به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته :چكیده

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

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

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

 اسرائیل سخت گرفت. سرانجام... . قوم بنی

 

. نشـر  به :تهران السالم.علیهحضرتنو  :هایی از پیامبران داستان. های اسالمی شناسی كاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.94

 9789640225349 :شابك پالتویی ص.32 .1395

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

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

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

خندیدند. سرانجام خداوند بالی عظیمی نازل كرد كه تمام كافران نابود شدند و فقط نوح و عـده   كردند و به او می را مسخره می

 یافتند. كمی كه به او ایمان آورده بودند، نجات
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اهلل  عزیـز  السرالم.علیرهحضرتیوسف :هایی از پیـامبران  داستان. های اسالمی شناسی كاربسته، بنیاد پژوهش گروه زبان.95

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

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

كتاب سرگذشت حضرت یوسف است كه به دو زبان فارسی ــ انگلیسی نوشته شده اسـت. بـرادران یوسـف كـه بـه او      :چكیده

هـا   فـروش  بـرده كننـد و در بـازار    اندازند. كاروانیان یوسف را پیدا مـی  برند و در چاه می كنند، یوسف را به صحرا می حسادت می

گذرد و بـا اتفاقـاتی كـه رخ     ها می برد. سال خرد و به خانه می فروشند. عزیز مصر، نخستین مقام مملكتی بعد از شاه، او را می می

 روند تا درخواست كمک كنند و... . شود. در قحطی مصر، برادران یوسف به مصر می دهد، یوسف جانشین عزیز مصر می می

 

 :شرابك خشـتی  ص.54 .1396. كانون پرورش فكـری كودكـان و نوجوانـان    :تهران حقیقتومرددانا.. بیضایی، بهرام.96

9786000105334 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های اجتماعی ادبیات كودک و نوجوان، داستان :کلماتکلیدی

پرسد كه حقیقت چیسـت و هـر كـس بـه او      گردد. او از همه می حقیقت میداستان درباره پسركی است كه به دنبال :چكیده

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

گـذرد، او بـه    هـا مـی   گیرد. سال میبیند و چیزهای زیادی یاد  های زیادی را می كند و آدم های بسیاری عبور می پسرک از آبادی

 شود؛ اما هنوز مرد دانا را نیافته است. مرد جوانی تبدیل می

 

 وزیری ص.290 .1396. آرایان :تهران هایعبیدزاکانی.حكایت :های طنز و پند مجموعه حكایت. االسالمی، محمد شیخ.97

 9786007133842 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهیدهم، :پایهتحصیلی

 ها ادبیات كهن، حكایت، طنز، اقتباس :کلماتکلیدی

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

دار و انتقـاداتی تلـخ از    ات نـیش است كه به زبانی ساده بازنویسی شـده اسـت. در ایـن حكایـات، كنایـ     « تعریفات»و « صدپند»

گیـری اخالقـی هـر     كند. ضمن آنكه نتیجه ای برای پاكی اخالق معرفی می دردهای جامعه نهفته است كه هزل و مزاح را انگیزه

 حكایت در پایان آن آمده است.

 

 وزیـری  ص.426 .1396. آرایـان  :تهـران  هایلقمانحكریم.حكایت :های طنز و پنـد  مجموعه حكایت. زاده، فریبا قاسم.98

 9786007133866 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات كهن، حكایت، پند و اندرز، طنز :کلماتکلیدی

 ها و طرح نكـاتی ظریـف   شناسی روابط انسان ها به روان است و در آن« لقمان حكیم»هایی از  این كتاب حاوی حكایت:چكیده

گیری اخالقی از كل داستان آمده است  ها توجه شود. در پایان هر حكایت، نتیجه پردازد كه شاید در امور روزمره كمتر به آن می

 های اخالقی بوده است. تا بر این نكته تأكید شود كه لقمان، انسانی آگاه و مقید به چارچوب
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 وزیری ص.418 .1396. آرایان :تهران هایمالنصرالدین.حكایت :های طنز و پند مجموعه حكایت. االسالمی، محمد شیخ.99

 9786007133958 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات كهن، پند و اندرز، حكایت، طنز :کلماتکلیدی

هـا، ایـن شخصـیت     كـه در هـر یـک از آن    است« مالنصرالدین»های  ها و داستان ای از حكایت كتاب پیش رو مجموعه:چكیده

خاكستری است. در پایان هر حكایت، نتیجه اخالقی آن ارائه شده است. همچنین برخی از حكایات در قالـب نظـم آورده شـده    

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

 گیرد. می

 

 :شرابك رقعـی  ص.336 .1395. كتـاب جمكـران   :قـم  هرابفرروش.خرمالوهرارابرهگنجشرك. حنیـف، محمـد  .100

9789649734385 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های عاشقانه، ادبیات داستانی، رمان داستان :کلماتکلیدی

است كـه در دانشـگاه درس مـی خوانـد و خواسـتگارانی دارد. یكـی از آنهـا پسـر          "ریحانه"این رمان روایتگر داستان :چكیده

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

یغما و ریحانه وارد مرحله جدیدی می شود و اتفاقات نامزد می كند تا پدرش را راضی كند و از اینجا داستان  "یغما"دایی خود 

 داستان رقم می خورد.

 

 :شابك رقعـی  ص.240 .1396. جمال :قم هایدنیا.هایکوتاهازملتداستان:هاهاوحكمتداستان. غالمی، محمد.101

9789642026968 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

هـای كهـن فارسـی     هایی كه با الهام از برخی روایات و تمثیل بر داستان های كوتاه است. عالوه این كتاب حاوی داستان:چكیده

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

هـای ایـن كتـاب، كوتـاه بـودن و       انـد. اولـین خصوصـیات داسـتان     ها شده ای همگانی دارند و غالباً تبدیل به فرهنگ ملت وجهه

كننده نباشند و جذابیت خود را برای همـه نـوع خواننـده و     ها خسته هاست. سعی شده است كه داستان غافلگیركننده بودن آن

هـا را بـه    ذوق آن هاست كه نویسـندگان خـوش   ها و فولكلور ملت ها، همان تمثیل مه اقشار حفظ كنند. بسیاری از این داستانه

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

 هاست. داستان
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 9789649734262 :شابك رقعی ص.360 .1395. كتاب جمكران :قم دخیلعشق.. بصیری، مریم.102

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

دوپـایش را از دسـت داده اسـت، دل    كـه یـک دسـت و    « سیدرضا»كند و به  در آسایشگاه جانبازان كار می« حوریه»:چكیده

بندد. حوریه همه خواستگارهایش را جواب كرده است؛ او نذر كرده است فقط با یک جانباز ازدواج كند؛ امـا سیدرضـا هـیچ     می

گویـد؛ ولـی    كند تا اینكه حوریه با تمام حجب و حیایی كه دارد، در فرصـتی مناسـب، راز دلـش را بـه او مـی      توجهی به او نمی

كنـد كـه    كند. قرار است به مناسبت روز جانباز، مراسمی برگزار شود و حوریه به این فكـر مـی   حتی به او نگاه هم نمی سیدرضا

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

 

 9789640220719 :شابك رقعی ص.120 .1395. نشر به :تهران هایدور.درسال. احمدی، حسن.103

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، امامان، اعتقادات مذهبی داستان :کلماتکلیدی

قهرمان داستان مردی به نام حبیب است كه آرزو دارد خادم حـرم امـام رضـا )ع( شـود. او بـه مشـهد سـفر كـرده و         :چكیده

دهـد، خواننـده بـا     هایی كه پیرامـون آن رخ مـی   كند. در ادامه داستان و اتفاق درباره زندگی امام رضا )ع( مطالعه میهایی  كتاب

 شود. اند، آشنا می هایی كه آن حضرت در زندگی و دوران امامت تحمل كرده ابعاد مختلف زندگی امام هشتم و رنج

 

 9786008111764 :شابك رقعی ص.396 .1396. پرتقال :تهران. الناز ذهبی درختدروغ.. هاردینگ ، فرانسیس.104

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

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

ای  تواند مقاومت كند، مثل دری كه قفل نشده یا پاكتی كه نامـه  انگیز نمی های وسوسه اطمینان است؛ ولی در برابر موقعیت قابل

كننـد. فیـث    شناس است و همه اعضای خـانواده بـه صـداقت او افتخـار مـی      از آن بیرون زده است. پدر فیث، كشیش و طبیعت

شود كه پدرش به كالهبرداری و تقلب متهم شده است و سفر  دهد و متوجه می اش گوش می های پدر و دایی بتپنهانی به صح

 ها به همین علت بوده است. ناگهانی آن

 

 :شررابك رقعــی ص.132 .1395. پیــدایش :تهــران درناهررایعاشررق. :عاشــقان ناشــناس. یوســفی، محمدرضــا.105

9786002963871 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

ها به  چوپانی ساده. آن« آتلی»دخترِ خان است و « آلتین»این داستان از فولكلورهای تركمنی الهام گرفته شده است. :چكیده

برند. خان كه از عشق آن دو خبـر دارد، دسـتور    آتلی را دستگیر كرده و نزد خان میروند كه سواران خان  دیدن كوچ درناها می

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

 گناه هستند و... . های معصوم و بی آدم
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 پالتویی ص.144 .1396. پیدایش :تهران. عشری فائزه اثنا راهیدرازبرایرسیدنبهآب. :نوجوانرمان . پارک، لینداسو.106

 9786002964366 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

كنـد. مـردان و پسـران     را هـم ویـران مـی   « سالوا»كشور سودان است. جنگ دهكده این داستان زندگی دو نوجوان از :چكیده

دختـر نوجـوانی اسـت كـه     « نیـا »گذارد. سالوا یكی از این كودكان اسـت.   برد و زنان و كودكان را باقی می نوجوان را با خود می

خوانـد كـه آیـا     رش این پرسـش را مـی  روی كند. او هر روز در چهره ماد مجبور است برای آوردن آب، روزی هشت ساعت پیاده

 هاست كه عزیزی را از دست بدهند؟ امروز هم شانس یارشان است؟ یا امروز نوبت آن

 

 :شرابك رقعـی  ص.382 .1395. كتاب نیسـتان  :تهران خراسان.10رخصتمرشد :های پهلوانی قصه. آقایاری، خسرو.107

9789643379032 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان ها، داستان نامه سرگذشت :کلماتکلیدی

اكبـر  »، «محمـد مـاالنی  »كتاب دربردارنده داستان زندگی و جـوانمردی ده نفـر از پهلوانـان خراسـان اسـت. پهلـوان       :چكیده

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

پیمان شده بودند تا حكومت مغـول را از   مغول بود. او و جوانمردان شهر بیهق هم« ابو سعید»، وزیر ایرانی سلطان «الدین امین»

ل خـود را شكسـت داده   كه تمام رقیبان ایرانـی و مغـو  « ابو مسلم»به پایتخت رفت و با پهلوان « عبدالرزاق»بین ببرند. پهلوان 

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

 

 :شرابك رقعـی  ص.399 .1396. كتـاب نیسـتان   :تهران طهرون.11رخصتمرشد :های پهلوانی قصه. آقایاری، خسرو.108

9789643379087 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

حـاج مصـطفی   »كتاب شامل داستان زندگی شش پهلوان شهر تهران در دهه چهل و پنجـاه شمسـی اسـت. پهلـوان     :چكیده

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

پذیرد و بـرخالف   خورد و با مناعت طبع این شكست را می شكست می« عباس حریری»پهلوان است. او از پهلوان جوانی به نام 

تـر شـد؛ امـا     تر و محبوب كردند پهلوان اسماعیل محبوبیت خود را از دست خواهد داد، معروف اعتقاد برخی از مردم كه فكر می

 چرا؟
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دفتـر نشـر    :تهـران  مجموعرهداسرتان.:هاردنامنظمیرویبرف :مجموعه داستان كتاب خاتم. از نویسندگانجمعی .109

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

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های كوتاه، تاریخ اسالم، پیامبران داستان :کلماتکلیدی

تـوان بـه بـازآفرینی     های این كتاب مـی  ای از یازده داستان است كه درباره پیامبر اكرم است. از ویژگی كتاب مجموعه:چكیده

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

داسـتان  »، «بازگشـت » ، «ابراهیمـی دیگـر  »ها، نام برد.  فانی، ادبی و تاریخی در باورسازی داستانهای نمادین دینی، عر ظرفیت

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

 خوابد. پیامبر در بستر ایشان می

 

 9789649286280 :شابك رقعی ص.208 .1395. پیام بهاران :تهران ام.10روز. شیرازی، رضا.110

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های مذهبی، عاشورا امامان، داستان :کلماتکلیدی

های قبـل از   داستان از شبكند.  نویسنده با روایتی داستانی، جانبازی خانواده و اصحاب امام حسین )ع( را توصیف می:چكیده

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

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

كنـد. همچنـین دسـتاوردهای     . را بازگو كرده و در پایان چگونگی شهادت امام حسین )ع( را بیان مـی و..« العباس)ع( ابوالفضل»

 دهد. قیام عاشورا را توضیح می

 

 9786008111825 :شابك رقعی ص.336 .1396. پرتقال :تهران. آناهیتا حضرتی رویایدویدن.. درانن، وندلین ون.111

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

توانـد   دهد. او دیگر نمـی  ساله است كه در تصادف، یک پایش را از دست می 16ای  ، دونده«جسیكا»این رمان داستان :چكیده

پای مصنوعی استفاده كند؛ اما جسیكا دیگر حتی بـه  كنند كه از  كند. پزشكان به او پیشنهاد می بدود و این كابوس رهایش نمی

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

 زند.های تازه زندگی استفاده كنند و چگونه به زندگی و هستی عشق بور دهد كه چطور از فرصت جسیكا به آنان یاد می

 

 ص.500 .1395. كتـاب نیسـتان   :تهـران . زاده شـهرام همـت   تاریخشفاهی.:هایچرنوبیلزمزمه. آلكسیویچ، سویتالنا.112

 9789643378943 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، خاطره نویسی ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

قـرار  « بـالروس »كه در نزدیكـی مـرز   « چرنوبیل»ای  ، راكتور و ساختمان شماره چهار نیروگاه هسته1986در آوریل :چكیده

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

از پنجاه هزار نفر درگیر بیماری سرطان شدند و جان خود را از دست دادنـد. ایـن    نشان و كارشناس نیروگاه كشته و بیش آتش

 اند. تاثیر این فاجعه قرار گرفته كند كه تحت انگیز افرادی را بیان می كتاب داستان غم
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 :شرابك رقعـی  ص.120 .1395. پیـدایش  :تهـران  هایعاشقارس.ساراوموج :عاشقان ناشناس. یوسفی، محمدرضا.113

9786002963833 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

هفت سـال اسـت   « بیک اصالن»و « گلناز»داستان این كتاب از یكی از فولكلورهای آذربایجان الهام گرفته شده است. :چكیده

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

آورد. آالگـوز نـام    كنند. سرانجام بعد از هفت سال گلناز دختری به دنیـا مـی   گذارند و به فرزندی قبولش می نامش را آالگوز می

 كشد. هایش را می آخرین نفسگذارد و گلناز  می« سارا»نوزاد را 

 

. سـایه سـالمت   :تهـران  نامهپاسدارشهیدعبدالرحیمجبراری.تبیینوصیت:ستارهکوشك. مصطفی  علوی، سید.114

 9786008177104 :شابك رقعی ص.110 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ایران و عراق، عرفانادبیات جنگ، جنگ  :کلماتکلیدی

است و شامل پنج بخش است. بخـش اول كـه كلیـات نـام     « عبدالرحیم جباری»نامه شهید  كتاب حاضر تبیین وصیت:چكیده

نامه این  كند. بخش دوم، بررسی شهادت دارد، مسائلی مانند معنای كلمه وصیت، مرگ و مراتب آن و عرفان عملی را بررسی می

دهـد.   كند و توبه و بازگشت به آرامش و شهود عرفانی را توضـیح مـی   هوم قبض و بسط اشاره میشهید است. بخش سوم، به مف

كند و نكات مختصری درباره اقسام قبض دارد. در بخش  بخش چهارم، قسمت اول وصیت را كه مناجات شهید است، روایت می

 های این شهید ارائه شده است. نوشته پنجم دست

 

 9786002965271 :شابك پالتویی ص.168 .1396. پیدایش :تهران ستاره. :رمان نوجوان. گودرزنیا، محدثه.115

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 های بلند، ادبیات نوجوانان داستان :کلماتکلیدی

اطفال اسـت،  كند كه مادرش را از دست داه است. پدر او كه پزشک متخصص  این كتاب داستان دختری را روایت می:چكیده

دارد. دختر به خاطر ازدواج پـدرش از  « فریماه»كند كه دختری شش ساله به نام  ازدواج می« مَاللی»با زنی از افغانستان، به نام 

گیرد زن و دخترش را به افغانستان بازگردانـد.   خواهد انتقام بگیرد. برای شروع تصمیم می همه دنیا عصبانی و متنفر است و می

 برد تا او را گم و گور كند و... . بیرون می او فریماه را

 

 9789649724560 :شابك رقعی ص.196 .1396. مرسل :كاشان هایایرج.سروده. نوروزی خزاقی، ایرج.116

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر :کلماتکلیدی

 :دوبیتی، رباعی و مقطّعات تشكیل شده است. نام بعضی از این غزلیات به این ترتیـب اسـت  این مجموعه شعر از غزل، :چكیده

زن را « شـاهكار خلقـت  »شاعر در شـعر  «. معلم»و « اسرار»، «وعده دیدار» ، «یاد دوست»، «مهجور و تنها» ، «شاهكار خلقت»

دوباره متولد شده و كـار معلـم بـرای او عبـادت      ، معتقد است كه انسان نادان با كسب دانش،«معلم»كند و در شعر  ستایش می

 شود. محسوب می
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 9786008341178 :شابك رقعی ص.136 .1396. پیام بهاران :تهران آباد.سلطنت. كریمی، پژمان.117

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، پهلوی، نوجوانان داستان :کلماتکلیدی

با وجود اختالفات « الزمان فخری»و همسرش « داریوش آریانا»دهد. سرهنگ  رخ می 1356وقایع این داستان در سال :چكیده

خواسـت پسـری    دهند. سرهنگ همیشه دلـش مـی   فراوان، به خاطر تنها دخترشان، همچنان به زندگی مشترک خود ادامه می

كـاری وارد   راه پـدرش بـرای گـچ   ، پسـری كـه همـ   «یونس»داشته باشد تا بتواند قدرت نظامی خود را به او منتقل كند. با ورود 

دوست نیست؛ اما برای رسیدن بـه اهـدافش از    شود. یونس برخالف سرهنگ شاه شود، این آرزو در سرهنگ بیدار می عمارت می

 كند و... . او اطاعت می

 

 9789643379322 :شابك جیبی ص.188 .1396. كتاب نیستان :تهران شبحقنات.. رضایی برفوئیه، فاطمه.118

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان، آداب و رسوم داستان :کلماتکلیدی

، «سوگند گل سـرخ »، «دزد نامرئی» :ها به این ترتیب است این كتاب حاوی ده داستان كوتاه است كه نام بعضی از آن:چكیده

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

ها شـبحی بـا    كنند. به تازگی آب قنات كم شده است و شب شویند و حمام می دارند و كنار آن ظرف و لباس می آن را نگه نمی

 حلی برای این مشكل بیابد. افتد تا راه یكی از اهالی روستا به فكر می« حسن»زند.  اطراف آن پرسه میاش  بره

 

 :شرابك رقعـی  ص.112 .1395. پیـدایش  :تهـران  ایبهنازکیتارمرو.عاشقانه :عاشقان ناشناس. یوسفی، محمدرضا.119

9786002963864 

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی دهم، یازدهم،:پایهتحصیلی

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

شود. شاون نام دختـر   شود. دختر ناپدید می بیند و عاشق او می در كوهستان، دختری را می« شاون»ای به نام  شاهزاده:چكیده

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

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

 كشد و... . كار شاون به جنون می

 

 رقعـی  ص.100 .1395. پیـدایش  :تهران بهروایتآب.شدنپریدریاییعاشق :عاشقان ناشناس. یوسفی، محمدرضا.120

 9786002963857 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 فرهنگ عامه، افسانه، ادبیات كودک و نوجوان :کلماتکلیدی

قهرمان داستان، با قایقش به دریا رفته اسـت  « مُندو»این داستان از فولكلورهای جنوب ایران الهام گرفته شده است و :چكیده

ها هـر لحظـه بیشـتر او را     كند خود را نجات دهد؛ ولی موج تا مروارید صید كند. دریا خشمگین و توفانی است و مُندو سعی می

توانـد.   ا نمـی كند به او نزدیک شود؛ امـ  بیند و سعی می ای می های بلند، پری دریایی كشند. ناگهان در میان موج در خود فرو می

زنـد و روز بعـد دوبـاره راهـی دریـا       كس حرف نمی شود. او درباره پری دریایی با هیچ مُندو پس از تالش زیاد به ساحل پرت می

 شود تا شاید دوباره پری دریایی را ببیند. می
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 9789643378318 :شابك رقعی ص.308 .1395. كتاب نیستان :تهران عشقبدونمرز.. موسوی، منیرالسادات.121

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، ادبیات جنگ، عاشورا داستان :کلماتکلیدی

داستان این كتاب، از خواب یک مادر آغاز می شود. مـادری كـه كـودكش را در روز عاشـورا بـه دنیـا مـی آورد و نـام         :چكیده

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

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

 دفاع مقدس دارد.

 

 ص.300 .1396. پیـدایش  :تهران. پیمان اسماعیلیان ها.میانمرغعشقدر :های خواندنی كالسیک. ودهاوس، پی.جی.122

 9786002965523 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

انـدازی یـک    و همسـرش، بـرای راه  « اوكـریج »اش،  قـدیمی های كوتاه، همراه دوست  نویسنده داستان« جری گارنت»:چكیده

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

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

 

 :شرابك وزیـری  ص.106 .1396. المللـی گـاج   بـین  :تهـران . شایسـته ابراهیمـی   غروروتعصب. :زنبور. آستین، جین.123

9786003595095 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

ای معمولی اسـت،   كه از خانواده« الیزابت»مرد ثروتمندی است كه موقعیت اجتماعی خوبی دارد. او از « دارسی»آقای :چكیده

دهد؛ اما با اتفاقاتی كه  كند، دارسی مردی مغرور و خودخواه است، به او پاسخ منفی می كند. الیزابت كه فكر می خواستگاری می

 كند. شود و الیزابت را شیفته خود می میهای شایسته و ممتاز دارسی نمایان  دهد، ویژگی رخ می

 

 9789643379018 :شابك رقعی ص.252 .1395. كتاب نیستان :تهران فردامسافرم.. راهی، مریم.124

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های عاشقانه های بلند، داستان قیام عاشورا، داستان :کلماتکلیدی

كند. دختری  داستانی عاشقانه را در دل روزهای پر مصیبت پس از واقعه عاشورا روایت می« فردا مسافرم»نویسنده در :چكیده

از اهالی كوفه كه پدرش روزگاری نه چندان دور سفیر امام علی)ع( بوده و برای حرب با دشـمنان حسـین    "نجوی"عاشق پیشه

واقعه عاشورا به خانه بازگشته و از شـدت حیـرت، از آنچـه دیـده قـادر بـه        از كوفه خارج شده است. اما پدر چند روزی پس از

 شتابد. شود و دختر به دیدار آنان می صحبت نیست و در همین حین كاروان اسرای اهل بیت)ع( نیز به شهر وارد می
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 :شرابك جیبـی  ص.192 .1396. كتـاب نیسـتان   :تهـران  فریاددرخاکستروچندداستاندیگرر.. كرمیار، صـادق .125

9789643378905 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

، «علمـدار »، «های كبـود  كرانه»، «خشونت خام»، «فریاد در خاكستر»های  این كتاب حاوی نُه داستان كوتاه، با عنوان:چكیده

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

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

هـا   كند و در یكی از همین صـحنه  رزمش، خاطراتش را بازسازی می در آسایشگاه جانبازان با دوستان هماست كه « عبداهلل»نام 

 گریزد و... . از آسایشگاه می

 

 :شرابك وزیـری  ص.104 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان     :تهـران  قصرهشریرینفرهراد.. عربلـو، احمـد  .126

9789640812730 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:تحصیلیپایه

 های كوتاه، طنز خاطره نویسی، داستان :کلماتکلیدی

سـخت  »هـایی كوتـاه و طنـز آورده شـده اسـت.       ای از خاطرات نویسنده است كه در قالب داستان این كتاب مجموعه:چكیده

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

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

 ای هستند تا پیاده شوند؛ ولی... . افتند و به فكر راه چاره ها با دیدن قیافه راننده به وحشت می آن

 

 9789649733968 :شابك رقعی ص.228 .1395. كتاب جمكران :قم قنوتآخر.. آبادی، محمدمحمودی نور .127

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند ادبیات جنگ، ادبیات نوجوانان، داستان :کلماتکلیدی

عاطفی و خاص بینشان برقرار است. جنگ در اوج اسـت و  ای  كند كه رابطه نویسنده داستان پدر و پسری را روایت می:چكیده

شور عجیبی در كشور بر پاست. با لو رفتن عملیات كربالی چهار توسط ستوان پنجم و آغاز عملیات كربالی پنج همـه خـانواده   

اینكه پدر و بیش از  "علیرضا "و "عباس"هایی كه عزیزانشان در جبهه درگیر هستند نگران و مضطرب اوضاع را رصد می كنند.

اند. علیرضا همیشه كمک كار پدر بوده است. جنگ بین این دو رفیق فاصله انداختـه و پـدر، بـا     پسر باشند دوست و رفیق بوده

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

ش افتاده و فقط می خواهد برای یكبار هم كه شده صورت زیبای پسر را ببیند و او را در آغوش كشد تابی كه مثل خوره به جان

.عباس شیراز را به طرف اهواز ترک می كند. جای پسر را بلد نیست و به همین خاطر، ناچار اسـت مقـر بـه مقـر و گـردان بـه       

 گردان دنبال دردانه اش بگردد .
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 وزیـری  ص.108 .1395. كـانون پـرورش فكـری كودكـان و نوجوانـان      :تهـران  .4کتابداستان. اصغر عزتی پاک، علی.128

 9786000102005 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های كوتاه، ادبیات جنگ، كودک و نوجوان داستان :کلماتکلیدی

نـام  « بمب اتـم »و « اسیر خودی»، «پاها»، «نقاش»، «اكسیژن»جنگ است.  كتاب حاوی دوازده داستان كوتاه، درباره:چكیده

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

كند كه پدربزرگ دیگر پیر شده و حـاال   میرود تا پدربزرگ و وسایلش را به تهران بیاورند. سعید فكر  همراه پدرش به آبادان می

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

 است.

 

 9789649734750 :شابك رقعی ص.140 .1396. كتاب جمكران :قم هایشهاب.کمیكاستریپ. آرمین، علی.129

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های اجتماعی، ادبیات نوجوانان ادبیات داستانی، داستان :کلماتکلیدی

داستان كتاب درباره طلبه جوانی است كه به دلیل مشكالت خانوادگی، توانایی صحبت و سخنرانی در جمع را ندارد و :چكیده

امید شدن جوان، عشقی عفیفانه و پاک و ارتباط با پـدری بـداخالق و خـودرأی،     شود. نا زبان میدر مواجهه با افراد دچار لكنت 

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

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

 بهانه دیگری برای سرزنش كردن شهاب پیدا كرده است.

 

 9789647440622 :شابك رقعی ص.232 .1395. شركت انتشارات ویژه نشر :تهران گر وماه.. یوسفی، محمدرضا.130

 آموز دانش:مخاطب

 دانشگاهیدهم، یازدهم، پیش :پایهتحصیلی

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

بیند كه گرگـی، بـره كـوچكش را بـه دنـدان گرفتـه و        ، شكارچی آبادی، خواب می«خان بابا»دختر كوچک « جیران»:چكیده

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

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

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

 شود؟ ها می ها را شكار كند یا خود شكار گرگ شود گرگ می

 

 :شرابك رقعـی  ص.88 .1395. پیـدایش  :تهـران  شروند.همعاشقمیهاگر  :عاشقان ناشناس. یوسفی، محمدرضا.131

9786002963840 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند های عاشقانه، داستان عامه، داستانفرهنگ  :کلماتکلیدی

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

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

 گذارد. پیرزاد برای این جدایی شرط عجیب و ترسناكی می ها را صادر كند و كاک آن
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 :شرابك وزیـری  ص.480 .1395. مبتكـران  :تهـران . ابـراهیم عامـل محرابـی    گریرزازهرزارترو.. دشـنر، جیمـز  .132

9789640724859 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

های شدید به طرف باال در حـال   در اتاقكی سرد و تاریک است؛ چیزی شبیه باالبرهای قدیمی. باالبر با تكان« توماس»:چكیده

چگونـه از ایـن بـاالبر سـر     دانـد از كجـا آمـده و     آورد. او نمی چیزی را به خاطر نمی حركت است. توماس به غیر از اسمش هیچ

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

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

 گیرد. او كجاست؟ موجی از سردرگمی و ترس توماس را دربرمیاست. 

 

 9789643379360 :شابك رقعی ص.120 .1396. كتاب نیستان :تهران لبهآب.. خورشاهیان، هادی.133

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های اجتماعی داستانهای بلند، ادبیات نوجوانان،  داستان :کلماتکلیدی

رخ  1396شـود. بخشـی از حـوادث داسـتان در سـال       كتاب حاضر داستانی است كه در دو زمان مختلف روایـت مـی  :چكیده

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

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

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

هم ناپدید شـده اسـت. شـبی كـه بـاران بـه شـدت        « حامد»اند و پسر دومشان،  كه یكی از پسرانشان را در جنگ از دست داده

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

 

 9789649733760 :شابك رقعی ص.312 .1395. كتاب جمكران :قم کنند.میهاپروازماهی. بصیری، مریم.134

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها های بلند، سفر، زیارتگاه داستان :کلماتکلیدی

، قصد رفتن به سفر «بانو»اش،  خانه كند و صاحب نام دختر دانشجویی است كه در رشته معماری تحصیل می« ماهی»:چكیده

خواهـد كـه بـرای فـیش      كنند. بانو از او می شود و پزشكان هر گونه سفری را برایش ممنوع می حج را دارد؛ اما ناگهان بیمار می

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

شود. او در طول سفر، ذهـنش مشـغول و    شود و داستان با آماده كردن تداركات سفر ماهی آغاز می فیش بانو میخودش مسافر 

 برد كه هیچ ارتباطی با حال و هوای همسفرانش ندارد. درگیر افكار گوناگونی است و در حال و هوایی به سر می
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 9789649724805 :شابك رقعی ص.108 .1396. مرسل :كاشان مثلپروانه.. یاری، راحله.135

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، ادبیات نوجوانان داستان :کلماتکلیدی

، یكـی از جوانـان   «ارسـالن »اسـت. از سـویی   « فرهاد»دختر جوان و زیبایی است كه دلباخته پسری به نام « ستاره»:چكیده

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

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

 شود. دگرگون می شوند؛ اما با اتفاقی ساده زندگی ستاره می« آرش»نام 

 

 9786008525004 :شابك وزیری ص.120 .1395. زیارت :تهران هایآنروزها.مجموعهداستان. درخشانی، مجید.136

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

، «هـا  نامـه »هاسـت.   هـا دربـاره درس و مدرسـه و معلـم و بچـه      حاوی ده داستان كوتاه است كه تمام آن كتاب حاضر:چكیده

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

كنـد؛ امـا وقتـی خـود بـه نمـاز        ندن آن سخنرانی مـی های مدرسه درباره نماز اول وقت و درست خوا معلمی است كه برای بچه

كنـد كـه بـه اجبـار بـه       داستان معلمی را روایت می« مصیبت». كند و... پرتی، بارها اشتباه می ایستد، به علت عجله و حواس می

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

خـوانی اسـت، صـدا     كند. روزی كه به شدت سرما خورده است، مبصر كالس كـه بچـه بسـیار درس    دروغ و بدقولی و... منع می

 خواهد به شهر برود و... . گوید كه می كند و به او می می

 

 :شرابك رقعـی  ص.208 .1396. كتـاب ابـرار   :تهـران  فرارس.هرایخلریجهراوکوسرهموج. گودینی، محمـدعلی .137

9786007790113 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

بر  های نیروی دریایی ارتش و سپاه و شهدای غواص است. نویسنده عالوه ها و از خودگذشتگی این كتاب روایت دالوری:چكیده

مختلف نیروهای دریایی ارتش، با محوریت ناوچه پیكان در بخش عرشه و در بخش عمـق و عملیـات گونـاگونی      روایت عملیات

 بار واژه خلیج فارس را به كار برده است. 300دهد، بیش از  میكه نیروی دریایی سپاه در خلیج همیشه فارس انجام 

 

 9786004131650 :شابك رقعی ص.228 .1396. محراب قلم :تهران نجاتاالغ.. دهقان نیری، فاطمه.138

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 نوجوانانجنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ،  :کلماتکلیدی

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

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

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

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

 پایش را قطع كنند یا او را بكشند و راحتش كنند.
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 9789649734019 :شابك رقعی ص.128 .1396. كتاب جمكران :قم نخلستانیازفانوس.. حسین  امیرجهانی، سید.139

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، اسالم، ادبیات نوجوانان داستان :کلماتکلیدی

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

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

خواهـد كـه    هـایش از او مـی   نفـس رسد. مرد زخمی است و با آخـرین   گیرد تا به مردی می نیست. ابودحداح رد سمّ اسب را می

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

خواهد كه با او ازدواج كند و غزاله دو شرط دارد. شروطی كه پـذیرفتنش بـرای ابودحـداح     ابودحداح از غزاله می. نجات دهد و...

 تی نیست.كار راح

 

 :شرابك وزیـری  ص.224 .1396. قـدیانی  :تهـران  داستانزندگیحضرتابرراهیم)ع(.:نشانه. بیگی، ابراهیم حسن.140

9786000800710 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، ادبیات نوجوانان پیامبران، داستان :کلماتکلیدی

كرد كه قوم خود را از خرافاتی كه بدان اعتقاد داشـتند،   ها در سرزمین بابل رواج داشت و ابراهیم آرزو می بتپرستش :چكیده

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

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

 كند. پرستی را بررسی می هایی مانند خداشناسی و توحید و مبارزه با خرافه در پیشگاه خدا و... موضوع« اسماعیل»

 

 9786001926587 :شابك رقعی ص.288 .1396. نوید شیراز :شیراز نغمهآزادی.. زاده، مریم تراب.141

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند تاریخ ایران، انقالب اسالمی، داستان :کلماتکلیدی

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

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

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

گویـد كـه از آن    های متفاوت به وجود آمده است، سخن می های مختلف كتاب، از تاریخ و تحوالت گوناگونی كه در زمینه بخش

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

 

 9786002964632 :شابك رقعی ص.192 .1396. پیدایش :تهران شبدریاچه.نیمه :رمان نوجوان. عبدی، عباس.142

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان زیست، داستانمحیط  :کلماتکلیدی

رود تا پـدربزرگش را ببینـد.    اش به جزیره قشم می است كه با خانواده« سورنا»كتاب حاضر داستان سفر پسری به نام :چكیده

شـوند كـه    ها متوجه می های انجام شده، آن كند. در بازرسی پدربزرگ سورنا در گروه حمایت از حیوانات و محیط زیست كار می

خرسی را كه به تازگی مـادرش را   گیرند بچه كنند. سورنا و پدربزرگ تصمیم می ئوالن سیرک شهر، با حیوانات بدرفتاری میمس

 از دست داده، نجات دهند؛ ولی... .
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 9789643379407 :شابك رقعی ص.156 .1396. كتاب نیستان :تهران هزاروچندشبلیالی.. شجاعی، سید علی.143

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

كند... حتی  آینه فراموش نمی»، «اِن دو برای دندان شماره سی و هشت»این كتاب حاوی چهارده داستان كوتاه است. :چكیده

، دربـاره  «بـه وقـت میـزان   »هاست.  نام برخی از این داستان« سیگار و چند خاطرهاندوه، »و « به وقت میزان»، «اگر رفته باشی

بستری است. او نماینده امور وقـف آسـتان قـدس در ایـن شـهر      « یو سی سی»مردی است كه در بیمارستان نیشابور، در بخش 

تـر   خواهند كه او هر چه سـریع  میآقا  گوید حاج گیرد و می یو با راننده این مرد تماس می سی شب مسئول بخش سی است. نیمه

خواهد همان موقع به حرم برود. راننده به هر زحمتـی اسـت او    آقا خوابی دیده و حاال می حاج. خودش را به بیمارستان برساند...

 خواهد كه شفاعت او را هـم بكنـد؛   آقا می كند و در حالی كه اشک در چشمانش حلقه زده است از حاج را با آمبوالنس راهی می

 خواهد در حرم باشد! آقا همان لحظه می رسد كه چرا حاج ولی او حتی به ذهنش هم نمی

 

 :شرابك رقعـی  ص.168 .1395. آرایـان  :تهـران  هفرتداسرتاندرکترابقررآن.. حسـین  محمـد   حسینی، سـید .144

9786007133668 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های قرآنی های آسمانی، پیامبران، داستان كتاب :کلماتکلیدی

ها درباره تعبیر خواب حضرت یوسف در زنـدان، اصـحاب    كتاب حاضر شامل هفت داستان از قرآن كریم است. داستان:چكیده

القریة، والدت حضرت موسی، موسی و حضرت خضر، والدت حضرت مریم، میالد حضرت مسیح و سرنوشت اوست. شایان ذكـر  

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

 

 :شرابك رقعـی  ص.120 .1396. جیسـا  :رودسـر  هفتروز)خاطراتاسرارت(.. رضا محمد  میرراضی رودسری، سید.145

9786007358368 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

روایت این كتاب از اتفاقات ساعات آغازین روز اول اسارات نویسنده است كه تا ساعات پایانی روز هفـتم آن بـه رشـته    :چكیده

روز به وقوع  تحریر كشیده شده است. شایان ذكر است كه نویسنده برخی از وقایع و اتفاقات نابهنجاری را كه در طول این هفت

پیوسته، بازگو نكرده است؛ اما تمامی مطالب، خاطرات و حوادث ذكر شده كامالً حقیقی و بر اساس واقعیت است. نویسـنده اول  

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

 

 پـالتویی  ص.488 .1395. پیـدایش  :تهران. آرزو احمی تا.تاهفتهفت :خواندهایی كه باید  رمان. گلدبرگ اسلون، هالی.146

 9786002964083 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان :کلماتکلیدی

كنـد و   دقیقـه تمـام مـی    17معتقدند كه او بسیار بااستعداد است؛ اما وقتی ویلو آزمون سراسـری را در  «ویلو»معلمانِ :چكیده

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

 زند. ای را در زندگی ویلو رقم می ین خانواده، حوادث تازهاش زندگی كند. زندگی با ا خانواده ویتنامی
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 9789643379049 :شابك رقعی ص.224 .1396. كتاب نیستان :تهران بخت.هم. شكری، گودرز.147

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 نوجوانانهای بلند، تاریخ معاصر ایران، ادبیات  داستان :کلماتکلیدی

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

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

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

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

 كند و... . می

 

 9789643378332 :شابك جیبی ص.64 .1395. نیستانكتاب  :تهران همهدالیلمتحیر.. طرزی، لیدا.148

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های كوتاه های مذهبی، نوجوانان، داستان امامان، داستان :کلماتکلیدی

هـای   پـردازد. نویسـنده از آرایـه    مـی كتاب حاضر با روایتی داستان گونه، به معرفی پیامبر اكرم )ص( و ائمه معصومین :چكیده

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

 اده شده است.و... به عنوان منبع استف« بحاراالنوار»و « البالغه نهج»هایی مانند  دهد. شایان ذكر است كه از كتاب توضیحاتی می

 

 9789643379155 :شابك رقعی ص.284 .1396. كتاب نیستان :تهران ..وزمینآرامشد.. .بایرامی، محمدرضا.149

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

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

نوشـته  « ترسند ها از برف نمی گرگ»، با عنوان «محمدرضا بایرامی»های مشهور  اساس یكی از داستاننامه بر  این فیلم:چكیده

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

شوند و درسـت در همـان موقـع     زده از روستا خارج می ری یخاز طبیعت زیستی خود، در یک روز زمستانی، به قصد دیدن آبشا

كند. حاال این دو نوجوان در مسیر بازگشت، خـود را مـأمور حفاظـت از روسـتا در برابـر       زلزله تمام روستا را با خاک یكسان می

 بینند و... . هجوم طبیعت می

دینی

 

 9789640222195 :شابك رقعی ص.224 .1395. نشر به :تهران ارکاندین.. علی كوشا، محمد.150

 معلم:مخاطب

 تعلیمات دینی، تشیع :کلماتکلیدی

عقیدتی و عملی. بخش عقاید یا جهان بینی دین را اصول و بخش احكـام عملـی آن را فـروع     :دین دو بعد اصلی دارد:چكیده

نامند. علم كالم نیز علم اثبات اصول دین و دفاع عقلی از حقانیت این اصول در برابر نقدهای مخالفان است. كتاب حاضـر بـا    می

م آن، عدل الهی، نبـوت، وحـی و معجـزه و عصـمت،     دین، خداشناسی و راه های آن، صفات خداوند، توحید و اقسا»فصل های 

اركان دین اسالم را « های مشترک پیامبران و ختم نبوت، امامت، حكومت جهانی مهدی)عج(، معاد و عالم برزخ و قیامت ویژگی

 كند. به مخاطب معرفی می
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 :شرابك رقعـی  ص.128 .1395. نشـر  بـه  :تهـران  علیهاالسرالم.معصومهایرانیانوحضرت. حسـین  شمسایی، محمد.151

9789640221884 

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، قم زیارتگاه :کلماتکلیدی

شود. مهاجرت حضرت معصومه در دگرگونی فرهنگی منطقـة   نامة هر قومی محسوب می فرهنگ عامه بخشی از شناس:چكیده

هایی را پدید آورده است. كتاب حاضر به این موضوع پرداخته و نیر بررسـی كـرده كـه     فرهنگقم تأثیر بسیاری داشته و خرده 

انـد. نویسـنده آثـار دوسـویة ورود      اند و بر پایة آن چه آداب و آیینی سـاخته  مردم قم و نیز ایرانیان با این بانو چه رفتاری داشته

عامه را بررسی كرده است. سـاختار حـرم حضـرت معصـومه، و     حضرت به ایران و ساخته شدن آستانة او در شهر قم بر فرهنگ 

 اند. های اداری آن نیز در این كتاب شرح داده شده ها و ساختمان مكان

 

 9789640221075 :شابك رقعی ص.196 .1395. نشر به :تهران پیامبر)ص(.. سلیمانی، نقی.152

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 پیامبران، اسالم، كودک و نوجوان :کلماتکلیدی

ها و  و همچنین كتاب« البالغه نهج»، «قرآن كریم»این كتاب درباره دوران میانسالی پیامبر اكرم )ص( نوشته شده و از :چكیده

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

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

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

 

تاریخسیاسی،فرهنگیواجتماعیتشیعدرآذربایجانازآغرازترا. منتظرالقائم، اصـغر شاهمرادی، سیدمسعود/ .153

 9786002981264 :شابك وزیری ص.214 .1395. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم طلوعدولتصفوی.

 معلم:مخاطب

 شیعیان، تاریخ ایران، تاریخ :کلماتکلیدی

های علوم انسانی حقیقتی انكار ناپـذیر اسـت. كتـاب حاضـر بـه       اسالمی در رشتهنیاز جوامع به احیای متون با نگرش :چكیده

خـوانیم كـه تـاریخ     های تاریخ و الهیات مناسب است. در این كتاب می درسی برای دانشجویان رشته عنوان منبع درسی و كمک

سالم به آذربایجان بـوده اسـت. در هـر    تشیع در آذربایجان به دو دورۀ متمایز تقسیم می شود. قرن های اول و دوم زمان ورود ا

 تا درنهایت به اوائل قرن دهم رسیده است.  فصل از این كتاب حدود دو تا سه قرن از تاریخ شیعه بررسی شده

 

 9789640219904 :شابك جیبی ص.64 .1395. نشر به :تهران توکل.. رفائی، سیدرضا.154

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهیدهم، یازدهم، :پایهتحصیلی

 اسالم، روایات، احادیث :کلماتکلیدی

های روانی زندگی دارد. كتاب حاضر در ابعـاد گونـاگون، مفهـوم توكـل،      توكل نقش بسزایی در پیشگیری از ناهنجاری:چكیده

رابطة تالش و تفكـر،  كند. این بررسی با استناد به آیات و روایات صورت گرفته است.  های آن را بررسی می اهمیت و آثار و فایده

نـوح، هـود،   »درجات توكل، و توكل و سالمت روان از جمله موضوعات كتاب هستند. بازتاب توكل در زنـدگی پیـامبرانی مثـل    

 است. نیز در این كتاب آمده« ابراهیم، شعیب، یعقوب، موسی، طالوت و پیامبر اسالم
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 9786006637426 :شابك وزیری ص.196 .1396. طلوع دانش :تهران جاودانگینفس.. حامدی، عفیفه.155

 معلم:مخاطب

 های مذهبی، اسالم، فلسفه، مرگ جنبه :کلماتکلیدی

جاودانگی دنیوی و جاودانگی اخروی. كتاب حاضر  :جاودانگی، به معنای زندگی كردن تا ابد، به دو صورت مطرح است:چكیده

ها به دنبال جاودانگی هسـتند و تصـورات از مـرگ و     كوششی است برای تبیین این موضوع و پاسخ به این سؤال كه چرا انسان

یخی و شناسی، عوامل اعتقاد به جاودانگی، دالیـل جـاودانگی، سـابقة تـار     جاودانگی چیست. در این كتاب، كلیاتی شامل مفهوم

های جاودانگی. مبحث جاودانگی از منظر فیلسوفان و اندیشمندان غربی و اسالمی، و نیز جاودانگی از دیدگاه قـرآن و در   صورت

 اند. تفكر هندی مورد بحث قرار گرفته

 

السالمبهانضمامشر حرالوگرزارشسیاسریوفرهنگریعلیهچهلحدیثامامرضا. چی، كـاظم   مدیر شانه.156

 9789640224168 :شابك رقعی ص.128 .1395. نشر به :تهران دورانامام)ره(.

 معلم:مخاطب

 ها، احادیث نامه امامان، زندگی :کلماتکلیدی

تواننـد كتـاب حاضـر را     مندان به دانستن شرح حال و رویدادهای سیاسی و فرهنگـی دوران امـام رضـا )ع( مـی     عالقه:چكیده

زندگی امام رضـا و خانـدان ایشـان، امامـت و سـیرۀ عملـی و اخالقـی و         :است چند بخش عرضه شدهبخوانند. مطالب كتاب در 

عصر ایشان. در پایان نیز ترجمة چهل گفتار از سـخنان   رویدادهای سیاسی دوران وی، و معرفی صحابه و معاصران و عالمان هم

 است. م شدهگهربار حضرت كه استاد باقرزاده به نظم درآورده، به دوستداران تقدی

 

 وزیـری  ص.224 .1396. بنیـاد فرهنگـی مهـدی موعـود )عـج(      :قم حضرتمهدی،آینهپیامبران.. حسن زمانی، سید.157

 9786007120903 :شابك

 معلم:مخاطب

 مهدویت، پیامبران :کلماتکلیدی

هـای   جهان است و در مسیر حجتامام عصر انجام دهندۀ خواست پیامبران در برقراری خداپرستی و عدالت در سطح :چكیده

پردازد و او را چون پیـامبران برگزیـدۀ    دارد. كتاب حاضر در سه بخش به بیان اوصاف حضرت مهدی)عج( می پروردگار گام برمی

گوید كه در خفا به دنیا آمدند، در خفا زیسـتند ، در سـیاحت و    داند. نویسنده در بخش دوم از پیامبرانی سخن می پروردگار می

بودند، عمر طوالنی داشتند، پنهانی هدایت كردند و حكومت صالح برقرار كردند و هدف او از این كار موجـه كـردن غیبـت    سفر 

حضرت مهدی است. در بخش سوم نیز شرایط مشترک پیامبران )سختی و آزار پیروان، اختالف مردم دربارۀ او، غربال و جدایی 

 كند. وشزد میمؤمنان و نقش مردم و پیروان در گشایش( را گ

 

 :شررابك وزیــری ص.92 .1395. زیــارت :تهــران خداشناسرریدرکررالسدرس.. زاده هریســی، هاشــم هاشــم.158

9786008525271 

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 خداشناسی، صفات خدا، راهنمای تدریس :کلماتکلیدی

معنوی انسـان، همـان اصـولی اسـت كـه عقایـد اولیـة او را        بینی ، اعمال و حركات مادی و  زیربنای تمام افكار، جهان:چكیده

دهند. كتاب حاضر به منظور شناخت خداوند، راهنمای آموزگاران در تدریس به سبک دینی و كالسیک، و البته بـه   تشكیل می

است. آیات و  اند و در پاورقی ترجمة فارسی داده شده سبک قابل فهم عموم است. متن عربی آیات و روایات در متن كتاب آمده

وجود خـدا، توحیـد، وحـدانیت خـدا، و     »ها سه موضوع  تر باشد. درس ها راحت اند تا حفظ آن روایات آسان و كوتاه انتخاب شده

 دهند. را پوشش می« صفات خدا 
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 9786008449034 :شابك وزیری ص.104 .1396. ها بهار دل :قم درمسیرغدیر.. باباجانی، علی.159

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 های مذهبی، ادبیات كودک و نوجوان غدیر خم، داستان :کلماتکلیدی

روایت و با لحنی عامیانه داستان هجرت پیامبر اكـرم )ص( را از مدینـه بـه مكـه بـازگو       23نویسنده در این كتاب در :چكیده

مخاطب بیان شده است. از مدینه تـا قـرار، مـرد میـدان، خـداحافظ      كند. در این كتاب واقعة غدیرخم در قالب داستان برای  می

مدینه، كاروانی از نجران، جایی برای اِحرام، دیدار در شب، سوره پیروزی و با آهو مهربان باش و ... ازجمله فهرست عناوین ایـن  

سـؤال از   20نامـه شـامل    های سبز و مشكی طراحی شده است. در انتهای كتاب یـک پرسـش   كتاب است. تصاویر كتاب با رنگ

 متن كتاب گنجانده شده است.

 

 .1396. كتـاب جمكـران   :قـم  شناسیمدعیاندروغینمهدویت.جریان:هایکاغشیدکان. محمدی هوشیار، علی.160

 9789649734682 :شابك رقعی ص.148

 معلم:مخاطب

 مهدویت، امام زمان)عج( :کلماتکلیدی

گـو و اخـتالف هـر دو گـروه      و از مسلمات اعتقادی شیعه و سنی اسـت كـه همـواره مـورد گفـت     باور به مهدویت یكی :چكیده

شناسـی تـاریخی    است. در مرحلـة بعـد، جریـان    است. در این كتاب، علل پیدایش و گسترش مدعیان مهدویت بررسی شده بوده

یعه به تفكیک نام، بررسی انواع ارتبـاط  است. معرفی مدعیان اهل سنت و ش مدعیان دروغین و ادعاشناسی آنان مورد توجه بوده

 های دیگر این كتاب هستند. با امام عصر و نیابت خاصة ایشان از بخش

 

دفتر نشـر   :تهران سازیسخنرانیدینی.شیوهآماده:هایارائهمفاهیمدینیروش. جمعی از استادان و پژوهشگران.161

 9789644764141 :شابك وزیری ص.456 .1395. فرهنگ اسالمی

 معلم:مخاطب

 سخنرانی، خطبه، ادبیات دینی :کلماتکلیدی

هـای   اثر حاضر به منظور رفع خألهـای موجـود در عرصـة روش   . های گوناگونی كاربرد دارد مهارت سخنرانی در عرصه:چكیده

هـای پـرورش كـالم و     شـیوه سخنرانی دینی در وازده فصل تنظیم شده اسـت. ابتـدا مبـانی نظـری روش سـخنرانی و سـپس       

آفرینـی، مانـدگاری    گیری از احساس، رفتارسازی، شادی های بهره اند. شیوه سازی در سخنرانی، و اقناع اندیشه مطرح شده انگیزه

هـای ذكـر    ای نیز از دیگر مباحث هستند. كتاب با موضوع روایتگری فرهنگ ایثار و شـهادت و روش  كالم و سخنرانی چندرسانه

 رسد. خنرانی به پایان میمصیبت در س

 

 آموزان)مسابقاتاحكام(متوسرطهاولودوم.آموزشاحكامدانش:زاللاحكام. جعفری، رضا/ صمیمی، مهدی.162

 9786004760966 :شابك رقعی ص.44 .1396. ضریح آفتاب :مشهد

 معلم:مخاطب

 نوجوانآموزان، ادبیات كودک و  فقه، احكام اسالمی، دانش :کلماتکلیدی

شود، باید مسائل متعـددی را رعایـت كنـد و از     هر فردی كه به سن تكلیف شرعی میرسد و از نظر دین اسالم بالغ می:چكیده

امور بسیاری بپرهیزد. فراگیری احكام از نظر قرآن، سنت و از دیدگاه علما و مراجع ضرورت دارد. نویسنده در این كتاب احكـام  

هـا و نجاسـات از    كننـده  دهد. اقسام احكام، شرایط تكلیف، تقلید، راه تشخیص مجتهد اعلم، پـاک  یآموزان آموزش م را به دانش

 اند. جمله مباحث مطرح شده در این كتاب



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

56 

 

 9786009553020 :شابك وزیری ص.346 .1396. آفتاب نهان :رشت زندگیقرآنی.. فرخنده قصبه، رضا.163

 معلم:مخاطب

 های قرآنی، زندگی اسالمی، شیوۀ زندگی، آموزش اخالق قرآن، جنبهتعالیم  :کلماتکلیدی

آوردن آیـات محكـم    آمـوزد. كتـاب حاضـر بـا جمـع      و رسم صحیح زندگی را به بشر می  قرآن كتاب زندگی است و راه:چكیده

اند  ها عبارت اصلی بخشقرآنی) و كمتر متشابه( كوشیده است راه و رسم داشتن زندگی قرآنی را به مخاطب بیاموزد. موضوعات 

هـا   های قرآنی، بهتـرین  های قرآنی، تضرع و گریه و شادی از دیدگاه قرآن، وعده شده های قرآنی، نكوهش و نهی امر یا سفارش :از

ای از مبـانی زنـدگی    ها از دیدگاه قرآن، و احكام الهی در زندگی قرآنی. در بخش آخر نیـز خالصـه   های آن ها و ویژگی و بدترین

 است. ی آمدهقرآن

 

 :شرابك رقعـی  ص.192 .1396. حبله رود :سمنان شناختومقابلهباشیطاندرسلو عرفانی.. مزینانیان، سعید.164

9786008784043 

 معلم:مخاطب

 های قرآنی، انسان، اسالم، شناخت جنبه :کلماتکلیدی

از موانع مهم در این راه شیطان است. این كتـاب  همة موجودات در حال رشد و حركت به سوی كمال هستند و یكی :چكیده

گوید. در ادامه از عوالم وجودی و جایگاه همـة موجـودات از جملـه شـیطان      در از ابتدا اهمیت سیر و سلوک و تزكیه سخن می

ز بـه اصـل   كنـد. در انتهـا نیـ    كند. در مرحلة بعد از نحوۀ ظهور اعمال در انسان و نیز چگونگی نفوذ او صحبت مـی  گو می و گفت

 پردازد. های مقابله با شیطان، می موضوع، یعنی راه

 

 9789640219898 :شابك رقعی ص.64 .1395. نشر به :تهران صبر. :راه نیكویی. رفائی، سیدرضا.165

 معلم:مخاطب

 های قرآنی های مذهبی، اسالم، نتایج صبر، جنبه جنبه :کلماتکلیدی

از  "صـبر "رسـاند. در كتـاب    نیكویی است كه به انسان برای رسیدن به اهدافش یاری مـی صبر از خصوصیات اخالقی :چكیده

جایگاه صبر در زندگی، صبر در آیینة آیات و روایات، فواید و آثار صبر بررسی شده است. انواع صـبر،   "2راه نیكویی  "مجموعة 

ای صبر در زندگی از دیگر مباحث مطـرح شـده در   ه ارزشی صبر، مواضع و موقعیت صبر و سالمت روان، معیار ارزشمندی و بی

 این كتاب است.

 

 9789640219881 :شابك رقعی ص.64 .1395. نشر به :تهران غیبت. :راه نیكویی. رفائی، سیدرضا.166

 معلم:مخاطب

 اخالق اسالمی، احادیث، ارتباط :کلماتکلیدی

ها از راه سـخن گفـتن بـا یكـدیگر ارتبـاط برقـرار        دانند؛ زیرا انسان می "خشونت ارتباطی"شناسان غیبت را یک  روان:چكیده

هـای دوری از   كند و آثار فردی و اجتمـاعی و راه  غیبت را تعریف می "1راه نیكویی "كنند. نویسنده در این جلد از مجموعة  می

نمایـد. در ایـن كتـاب از     وجو و بررسی می دهد. در انتها نیز غیبت را در آثار و اشعار بزرگان و سخنوران جست آن را توضیح می

 سخنان و احادیث امامان و رسول اكرم)ص( نیز دربارۀ موضوع استفاده شده است.
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 :شرابك وزیـری  ص.126 .1396. سـیب صـادق)ع(   :تهـران  قبض،احكام،آثارفقهیوحقوقیآن.. غنچه، مصطفی.167

9786009799015 

 معلم:مخاطب

 حقوق، احكام اسالمیفقه،  :کلماتکلیدی

رود. كتاب حاضر بـه موضـوعات فقهـی معـامالت      ترین عقود معین و از انواع كاربردی عقد به شمار می عقد بیع از مهم:چكیده

مرتبط است و به عنوان كتابی آموزشی و تحقیقی در موضوع قبض و تسلیم برای دانشجویان قابل استفاده است. قبض یكـی از  

ت است. اهمیت قبض، حكم قبض در بیع، احكام و آثار قبض، تعـذر تسـلیم و امتنـاع از قـبض، قـبض از      های اصلی معامال پایه

 گانة كتاب هستند. های پنج های فصل دیدگاه حقوقی و در تجارت الكترنیكی، عنوان

 

. فرهنگ اسالمی دفتر نشر :تهران کاربردتحلیلگفتماندرفهممنابعدینی. :مجموعه فرهنگ هدایت. بشیر ، حسن.168

 9789644764196 :شابك رقعی ص.308 .1395

 معلم:مخاطب

 های قرآنی، ادبیات دینی جنبه :کلماتکلیدی

در عصری كه موضوع گفتمان به امری اساسی و فراگیر تبدیل شده است، موضع گیری دینی و چگونگی بهره بـرداری  :چكیده

حاضر كوشیده است به جمع بنـدی مناسـبی در رابطـه بـا گفتمـان و تحلیـل       مطلوب از آن باید مشخص شود. نویسندۀ كتاب 

گفتمان از منظر دینی دست یابد، بین رویكردهای دینی و غیر دینی گفتمان معنـای مشـتركی بسـازد و روشـی بـرای تحلیـل       

حلیـل گفتمـان متـون    گفتمان منابع و متون دینی ارائه دهد. طرح پژوهش های گوناگون دربارۀ پیاده سازی روش پیشنهادی ت

 دینی نیز در جلدهای بعدی این كتاب وعده داده شده است.

 

 :تهـران  (پایهیازدهم،ریاضی،تجربیوانسانی.2کاربر دینوزندگی) :بسته مدیریت كالسی. دلبری، سیدمحمد.169

 9786004640909 :شابك رحلی ص.76 .1396. مرآت

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی، انسانی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی ها، فعالیت تعلیمات دینی، پرسش :کلماتکلیدی

شـود و   كردن اهداف طرح درس است. كتاب حاضر یكی از اجزای بستة آموزشـی محسـوب مـی    كاربرگ ابزار عملیاتی:چكیده

كاربرگ را باید در ضمن تـدریس و بـه عنـوان مكمـل طـرح      ناشر اصرار دارد از آن به عنوان برگة سنجش استفاده نشود. معلم 

های دبیرستان اختصاص دارد و محتـوای آن   پایة یازدهم همة رشته 2درس استفاده كند. كاربرگ حاضر به درس دین و زندگی

بـه همـراه    توان كاربرگ هر هفته را جداگانـه  های كتاب قابل جداشدن هستند و می شده است. برگه هفتة آموزشی ارائه  18در 

 داشت.

 

 ص.216 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان :تهران البالغه.گامیدرمسیرآشناییبانهج. رضا صادقی میاب، علی.170

 9789640812648 :شابك وزیری

 معلم:مخاطب

 البالغه، خطبه، حكمت، نقد، تفسیرها نهج :کلماتکلیدی

خوبی شـناخته شـود. كتـاب حاضـر در سـه       امام علی در مسائل گوناگون است و باید بهنهج البالغه دربردارندۀ مكتب :چكیده

البالغـه، اعـم از ارزشـمندی، عظمـت، نویسـنده و       البالغه را به مخاطب معرفی كند. آشنایی كلـی بـا نهـج    كوشد نهج بخش می

های این كتاب،  ها، خطبه ها و حكمت نامه اند. بخش دوم با عنوان سیری در البالغه در بخش اول آمده های نهج ها و شرح ترجمه

البالغه، موضوعاتی مثل هـدف از خلقـت،    است. در بخش آخر، یعنی دریای معارف نهج ها را دربرگرفته ها و خطبه ای از نامه نمایه

 اند. برنامه و اراده، علم و ثروت، و عمر و جوانی مورد بحث قرار گرفته
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 وزیـری  ص.160 .1395. بنیاد فرهنگی مهدی موعـود )عـج(   :قم رجعتدرآیاتوروایات.گفتمان. علی صمدی، قنبر.171

 9786007120804 :شابك

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 های قرآنی، قیامت احادیث، جنبه :کلماتکلیدی

مردگان به ایـن دنیـا در   و بازگشت دوبارۀ برخی « رجعت»انگیز در كالم اسالمی شیعه موضوع  یكی از موضوعات بحث:چكیده

شناسـی، پیشـینه،     مهدی و پیش از قیامت است. نویسندۀ كتاب حاضـر كوشـیده اسـت بـا بیـان مفهـوم        دوران ظهور حضرت

های موضوع رجعت، دالیل عقلی و نقلی )قرآنی و حدیثی( اثبات اعتقاد به رجعت را تبیین كنـد. سـپس بـه     ها و حكمت ویژگی

 ارۀ این موضوع پاسخ داده است.های مطرح درب شبهات و پرسش

 

 ص.376 .1395. نشـر  بـه  :تهـران  هرا.شناختیوتحلیلنمونهروش:گوهاومناظراتعلویوگفت. واعظی، محمود.172

 9789640220894 :شابك وزیری

 معلم:مخاطب

 شناسی پژوهش ها، روش البالغه، مناظره نهج :کلماتکلیدی

های كاربردی ایـن رویـه را نیـز از     گو قائل است و شیوه و  ای برای گفت الهی ارزش و جایگاه ویژهاسالم در میان مكاتب :چكیده

المللی جمهوری اسالمی ایـران و نیـز تشـابه     طریق معصومان به ما آموخته است. این اثر پژوهشی، با توجه به موقعیت ویژۀ بین

هـای   ناظرات آن حضرت را بـه منظـور كشـف و اسـتخراج شـیوه     گوها و م و شرایط كنونی با زمان استقرار حكومت علوی، گفت

گو و مناظره،  و گوهای مكتبی، گفت و دین و گفت»های  كاربردی ایشان تحلیل و ارزیابی كرده است. كتاب در سه بخش با عنوان

 است. تنظیم شده« فرهنگی در عصر امام علی )ع(-های دینی ها و جریان و فضاشناسی اندیشه

 

ایرهبرمعظمانقرالبخورشیدمهدویتدرمنظومهفكریحضرتآیتاهللخامنه:مامنتظریم. مالیی، حسن.173

 9786007120705 :شابك وزیری ص.394 .1396. بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج( :قم اسالمی.

 معلم:مخاطب

 سخنرانی، مهدویت، امام زمان)عج( :کلماتکلیدی

تنها باور نیست، بلكه رفتارهایی را نیز با خود به همراه دارد. نویسندۀ كتاب حاضر آمـوزۀ مهـدویت   عقیده به مهدویت :چكیده

ها،  ای است از بیانات، پیام را با انبوه ریز موضوعات آن، با نگاه یک رهبر اسالم شناس بازخوانی كرده است. كتاب حاضر مجموعه

انـد. البتـه در ایـن اثـر هـر       ه ۀ معارف مهدوی كه طی چهل سال ایـراد شـد  ای در حوز اهلل خامنه ها و مكتوبات حضرت آیت نامه

اند، آمده اسـت. مفهـوم و جایگـاه مهـدویت،      ها در حوزۀ معارف مهدوی گفته ای كه رهبر در مكتوبات و دیدارها و مناسبت نكته

 های كتاب هستند. مله بخشآثار و بركات آن، غیبت امام زمان، انتظار و منتظران، و مهدویت و انقالب اسالمی از ج

 

 ص.248 .1396. نظـری  :تهـران  هایقرآنوحدیث.مدیریتشادیوغمدرپرتوآموزه. فاطمه ثناابراهیمی، سیده.174

 9786002897176 :شابك رقعی
 معلم:مخاطب

 های قرآنی، تفسیرها، احادیث شادی، جنبه :کلماتکلیدی

ها در انسان ضروری اسـت. كتـاب حاضـر بهتـرین راه      هیجانات انسان هستند كه مدیریت آنترین  شادی و غم از مهم:چكیده
یافتن مسیر اعتدال در كنترل هیجانات را استفاده از قرآ ن وحدیث نبوی دانسـته اسـت. ایـن كتـاب، ضـمن برشـمردن انـواع        

وۀ قرآن را در دستیابی بـه مـدیریت شـادی و    ها را از بستر قرآن بررسی و تحلیل كرده و كوشیده است شی ها، آن ها و غم شادی
از جملـه مباحـث   « انسان شناسی و چیستی شادی و غم در قرآن ، انواع شادی و غم، و اولویت شادی یا غـم »غم توضیح دهد. 
 كلی كتاب هستند.
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 :شرابك خشـتی كوچـک   ص.72 .1396. بنیـاد فرهنگـی مهـدی موعـود )عـج(      :قـم  منجیموعود.. زاده، علـی  حسن.175
9786007120873 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها نامه مهدویت، امام زمان)عج(، زندگی :کلماتکلیدی

پردازد. در فصل اول از تولد حضرت تا پنج سالگی ایشان و آغـاز   عصر)عج( می كتاب حاضر به شرح زندگی حضرت ولی:چكیده
انـد. در فصـل سـوم     و تكلیف ما در عصر غیبت و اسرار غیبت مطـرح شـده   میان رفته است. سپس حادثة غیبت امامت سخن به

هـا   وظایف شیعیان در عصر غیبت آمده و اینكه چه كنیم تا امام زمان ظهور كند موضوع فصل بعدی است. پس از آن هم نشانه
 د.اند. فصل آخر كتاب به آیات و احادیث موضوعی مهدوی اختصاص دار و و قایع مهم ظهور مطرح شده

 

 :شرابك رقعـی  ص.218 .1395. دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی     :تهـران  نقدیبررویاهایرسروالنه.. نصری، عبـداهلل .176
9789644764219 

 معلم:مخاطب

 قرآن، وحی، نقد :کلماتکلیدی

اسـت.   پرداختـه هـای ایشـان    است. كتاب حاضر به نقد و رد نظریه دكتر سروش در باب وحی آرای خاصی مطرح كرده :چكیده
های چهارم و پـنجم در واقـع نقـد مقـاالت پـنجم و       اند و فصل اخذ شده« انكار قرآن»های اول تا سوم این كتاب از كتاب  فصل

ها و مطالب تلگـرام سـروش نیـز     گوهای دو جلسة برنامة پرگار هستند.البته برخی سخنرانی و ششم رویاهای رسوالنه و نیز گفت
أكید دارد رویاهای رسوالنه هرگز قرائتی جدید از وحی نیست و مقولة وحی باید در چارچوب اصل نبوت اند. نویسنده ت نقد شده

 تفسیر شود.

شناسیروان

 

 :شرابك رقعـی  ص.240 .1396. كیـان افـراز   :تهـران . فریبـا فرسـاد   هرایخودشناسری.آزمون. كوی، دوروتـی  مک.177
9786009645992 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:تحصیلیپایه

 شناسی شخصیت خودسازی، خودشناسی، روان :کلماتکلیدی

دارند بدانند چگونه شخصیتی دارند. درک و شناخت خـود بـه بهبـود روابـط و تعامـل بـا دیگـران         بعضی افراد دوست:چكیده
هـا بـه هفـت بخـش      را بهتر بشناسد. آزمون كنند تی  شخصیتی خود می های این كتاب به مخاطب كمک كند. آزمون می كمک
كنند. تركیب افكار و رفتار، روابط ارزشمند، زنـدگی عاشـقانه، شـغل و     اند كه چند حوزۀ اصلی زندگی را نمایان می شده تقسیم 

و فردی با دهد  سازند. نویسنده پس از هر آزمون دربارۀ نتایج آن توضیح می ها دنیای منحصر به هر فرد را می حرفه، و سرگرمی
 كند. سطح سواد عمومی را از تی  شخصیتی خویش آگاه می

 

 ص.128 .1395. نوشـته  :اصفهان شناسان.راهنمایکاربردیروان:هایشناختیآموزشتكنیك. كامیارفر، سجاد.178

 9786003860445 :شابك وزیری

 مشاور:مخاطب

 شناسی یادگیری، شناخت، روان :کلماتکلیدی

شناسی شناختی، در قالب درمان اختالالت، منابع مفیدی در دسترس هسـتند. در    زمینة استفادۀ كاربردی از رواندر :چكیده

شناسی شناختی، به شكل آموزش و نه لزوماً درمـان، در مـورد افـراد بهنجـار و نـه دچـار        كتاب پیش رو، مفاهیم پركاربرد روان

فردی، شناسـایی، كنتـرل و اصـالح رفتـار،      تكنیک برای بهبود روابط بین 22ها در قالب  اختالل، مطرح شده است. این آموزش

هیجانات و باورهای منفی، شناسایی و اصالح خطاهای شناختی و افكار به وجود آورندۀ خشم، استرس و افسـردگی، بـه همـراه    

 اند. مشاوره، ارائه شدهشناسی و  های فردی، مخصوص متخصصان روان گیری برای برگزاری كالس و مشاوره شیوۀ اجرا و پی
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 :شرابك رقعـی  ص.556 .1396. بـزم قلـم   :قـم . علـی مـددی   آیانیمهگمشدهمنتوهستی؟.. دی آنجلیس، باربـارا .179

9786007294697 

 معلم، مدیر، مشاور، دانشجومعلمان:مخاطب

 فردی، عشق ازدواج، انتخاب، روابط بین :کلماتکلیدی

كند. در كتاب حاضر، به طور دقیق و بسـیار   موضوعاتی است كه ذهن هر جوانی را به خود مشغول میگزینی از  همسر:چكیده

شـویم، دالیـل    است. چرا و چگونه عاشق می های زندگی ناموفق زناشویی آمده های همسران نامناسب و ویژگی موشكافانه، نشانه

هـای مهلـک،    ضـعف   هایی كه سرانجامی نخواهند داشـت، نقطـه   های بزرگ در ابتدای روابط، رابطه نادرست برای ازدواج، اشتباه

های ساعتی تفاهم، شناسایی فرد مناسب، بیوشیمی جنسی، تعهد و حدیث عشـق از جملـه مباحـث ایـن كتـاب هسـتند.        بمب

 آورد. مخاطب در پایان شناخت كاملی از انواع رابطة عاشقانه به دست می

 

 ص.152 .1396. نوشـته  :اصـفهان . پور، مینا ابراهیم شـریفی  منصوره بهرامی کودکان.ابعاداخالقیزندگی. وودز، روث.180

 9786003861237 :شابك رقعی

 معلم، مدیر:مخاطب

 شناسی كودک، آموزش اخالق، شیوۀ زندگی روان :کلماتکلیدی

زندگی كـودک را در هفـت   گیرد. كتاب حاضر ابعاد اخالقی  بیشتر شخصیت فرد در شش سال اول زندگی او شكل می:چكیده

های اخالقـی كودكـان در مدرسـه، موضـوع فصـل اول كتـاب هسـتند.         است. چیستی اخالق و تجربه فصل مورد بحث قرار داده

هـای   بـازی در بـازی   است. طرد شدن و دالیل طردكردن هم های دوم و سوم مطرح شده پرخاشگری )كالمی و فیزیكی( در فصل

های كودكانه، تالش معلمان در فهم، و حل و فصل مشاجرات كودكان و پیدا كردن مقصـر،   وستیكودكانه، مفاهیم وفاداری در د

 های بعدی كتاب هستند. و در نهایت وضعیت اخالقی كودكان در دنیای امروز، موضوعات فصل

 

 رقعـی  ص.472 .1396. كـالم  :تهـران . اللهـی، محمـود سـالک    پرتو سیف استرسامتحان،نگراننباشید!.. دُرلند، سو.181

 9786003500075 :شابك

 آموز، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شناسی آموزش و پرورش، امتحانات درمانی، روان شناسی، روان های روان جنبه :کلماتکلیدی

ها چندان ساده نیست. نویسندۀ این كتاب با تلفیق  ن های اضطراب امتحان و سعی در برطرف كردن آ بردن به ریشه پی:چكیده

كـه بـه    TAهای درمانی این علم، از جمله روش تحلیـل متقابـل، و طـرح مفـاهیمی از نظریـة       شناسی خود و روش دانش روان

هـای زیـادی در    هـا و تمـرین   است. توصـیه  حان را به چالش كشیدهشود، موضوع استرس امت موضوع استرس امتحان مربوط می

هـا بـرای برطـرف     تـوان از آن  های زندگی نیز كاربرد دارند و مـی  اند كه عالوه بر رفع استرس امتحان، در سایر زمینه كتاب آمده

 كردن هر نوع تنش و اضطراب دیگری بهره برد. 
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مفراهیم،فرآینردو:درمانگریومشاورهبارویكررداسرالمیاصولروان. بزرگی، مسعود/ غروی، سیدمحمد جان.182

 9786002980946 :شابك وزیری ص.354 .1395. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم فنون.

 مشاور:مخاطب

 درمانگری های روان درمانی، مشاوره، اخالق اسالمی، روش روان :کلماتکلیدی

ای و الگویی مذهبی اسـالمی   خواهد تمامی رفتار و سلوک خود را بر اساس قواعد حرفه میدرمانگری كه  مشاور و روان:چكیده

تبیین و تنظیم كند، الزم است منابعی مرتبط در دسترس داشته باشد. كتاب حاضر، ضمن بیان اصـول كلـی نظـری در چهـار     

گیری  گیرد. پی می ا بیان فنون اساسی پیشناسی و معادشناسی، تمام مراحل درمان را ت شناسی، انسان حوزۀ خداشناسی، هستی

شناسـی و درمـان عملـی، مجهـز بـه       بندی، آسیب درمانگری، ارزیابی، تشخیص، فرمول های مشاوره و روان این اصول در فعالیت

 كند. آمادگی های الزم برای مشاور و مراجع، اصول ارزیابی مراجع و مشاور، اصـول  مستندات دینی و علمی، به مشاور كمک می

 ها هستند. عملی مربوط به هدایت مشاوره ودرمان از جمله مباحث فصل

 

 :شررابك وزیــری ص.158 .1396. آذریــن مهــر :بجنــورد اضررطرابمررر وسررالمتروان.. دولتــی، زینــب.183

9786008806196 

 معلم:مخاطب

 های اضطرابی شناسی، اختالل های روان مرگ، ترس، جنبه :کلماتکلیدی

های مرضـی نسـبت بـه مـرگ      متعددی در بهداشت و سالمت روان تأثیر منفی دارند. یكی از این عوامل نگرش عوامل:چكیده

افسردگی مـرگ، اضـطراب مـرگ و وسـواس مـرگ. اندیشـیدن بـه مـرگ          :است كه این موضوع در سه ویژگی قابل بحث است

ـ   ترسناک است و بیشتر مردم ترجیح می ارۀ انـواع و ابعـاد اضـطراب از مـرگ توضـیح      دهند به آن فكر نكنند. كتاب حاضـر درب

پـردازد و   كند. سپس به موضوع سـالمت روان مـی   می دهد و سپس در بارۀ هیجان و ارتباط آن با متغیرهای مختلف صحبت می

 های سالمت عمومی، افسردگی، اهمیت نگـرش و مـذهب   آورد. مؤلفه های فروید، مازلو، اسكینر و دیگران را دراین باره می نظریه

 از دیگر مباحث كتاب هستند.

 

آونـد   :تهـران . عزیزاهلل سـمیعی گیالنـی، سـعید گرامـی     .ForDummiesاعتمادبهنفس. پلیتز، برینلی/ برتون، كیت.184

 9786008668107 :شابك وزیری ص.278 .1396. دانش

 معلم:مخاطب

 شناسی نفس، روان اعتمادبه :کلماتکلیدی

هـایی را در اختیـار    توان تجربه كرد. نویسـندۀ كتـاب حاضـر مـی كوشـد روش      در زندگی بسیار می اعتماد به نفس را:چكیده

نفس بیشتری رفتار كند. اعتماد به نفس چیسـت و   مخاطب بگذارد تا در محیط كار، اجتماع و حتی روابط شخصی، با اعتماد به

هـا ارتبـاط برقـرار كـرد، نكـات مهـم آمـادگی بـرای          نهاز كجا نشئت می گیرد، چگونه می توان با اعتماد به نفس از طریق رسا

های احیای فوری خود بعـد از شكسـت چیسـت، از     نفس نه بگوییم، و روش های استخدامی چیست، چگونه با اعتماد به مصاحبه

 جمله مباحث كتاب هستند.
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راهكارهاییمالیمبررایتشرویقرفترار:انضباطبدونگریه :كلیدهای تربیت كودكان و نوجوانان. پنتلی، الیزابت.185

 :شرابك رقعـی  ص.344 .1395. صـابرین  :تهـران . اكـرم كرمـی   کرردن.خلقریوگریرهزدنکرجخروببردوننرق

9789642785971 

 معلم، مشاور:مخاطب

 انضباط، رفتار اولیا و فرزندان، تربیت :کلماتکلیدی

هـای مجموعـة    باشند. كتاب تر داشته كند فرزندانی شادتر و موفق میهای عملی تربیت، به والدین كمک  آموختن شیوه:چكیده

پردازند. در واقع، روش  ها و مشكالت تربیتی كودكان و نوجوانان تا سن بلوغ می به روش« كلیدهای تربیت كودكان و نوجوانان»

رد كـه بـه زبـانی سـاده و     هـای متعـددی دا   ها، آموزش شیوهای عملی به والدین است. هـر كتـاب فصـل    نویسندگان این كتاب

اند كه چگـونگی رفتـار خـوب و بـدون      دهد. در این جلد راهكارهایی عرضه شده فهم، روشی كلیدی از تربیت را توضیح می همه

 آموزند. كردن را به مخاطب می خلقی و گریه كج

 

مؤسسه فرهنگی هنری  :تهران ریزیتحصیلیویژهمشاوران.برنامه. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان.186

 9786007857892 :شابك پالتویی ص.140 .1396. هدایت فرهیختگان جوان

 معلم، مشاور:مخاطب

 برنامه ریزی درسی، مشاوران آموزشی :کلماتکلیدی

اثر، پس از داند. در این  ریزی را ضروری می های تحصیل خود برنامه آموزی برای كسب بهترین نتیجه از سال هر دانش:چكیده

ریزی تحصیلی در سه فصـل اول، در فصـل آخـر طـرح و مـدلی سـه        بیان توضیحات كلی، تخصصی و منسجم در زمینة برنامه

گام است، والدین، معلمان و مشاوران در آن نقش  است. این مدل گام به ریزی تحصیلی آمده ای و كاربردی در زمینة برنامه مؤلفه

 ریزی خود دانش آموز است. در برنامهكننده دارند و عامل مهم  تسهیل

 

هایعملیویژهوالدینمربیانومدرسرینآمروزشبلوغمسایلومشكالتتحصیلیتمرین. امیرخانی، اعظم.187

 9786008022671 :شابك رقعی ص.112 .1396. مهر زهرا)س( :نجف آباد خانواده.

 والدین، معلم:مخاطب

 شناسی نوجوان شناسی، روان روانهای  بلوغ، جنبه :کلماتکلیدی

كوشـد بـه    بودن والدین نیاز دارد. كتاب حاضر می روست و رویارویی با تغییر و تحوالت آن به آگاه نوجوانی با بلوغ روبه:چكیده

ر های بسـیا  آگاهی خانواده در برخورد با نوجوان بیفزاید و به خصوص بر مشكالت تحصیلی بلوغ تأكید كند. كتاب شامل تمرین

های نوجـوان كامـل شـوند. در فصـل      های اصلی و با درنظرگرفتن شرایط و ویژگی است كه باید بدون عجله و با تمركز بر هدف

شده است. در فصل دوم بیست آسیب متداول و رایج تحصیلی  های نوجوانی و چند مسئلة شایع نوجوانی پرداخته اول، به ویژگی

 ل سوم نیز شامل پیشنهادهایی كاربردی است.اند. فص ها معرفی شده با راهكارهای آن

 

 وزیـری  ص.264 .1396. دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی     :تهـران  بهداشتروانیازدیدگاهاسالم.. حسینی، سیدحسن.188

 9789644764578 :شابك

 مشاور:مخاطب

 های مذهبی های قرآنی، جنبه شناسی، جنبه های روان بهداشت روانی، جنبه :کلماتکلیدی

شناسی اسـالمی و   دیگر، روان ها متفاوت است. به عبارت  های دیگر مستقل و با آن دیدگاه اسالم دربارۀ انسان از دیدگاه:چكیده

حل مشكالت روانی باید موضـوع را   تبع آن بهداشت روانی اسالمی، بر اصالت وحی مبتنی است. بنابراین، برای دستیابی به راه به

كند. ماهیـت روان   شناسی اسالمی را بررسی می فصل مفاهیم و اصول روان 9بررسی كرد. كتاب حاضر در بر پایة مبانی اسالمی 

 در اسالم، و ارتباط با خدا، خود، خلق و طبیعت از جمله مباحث كتاب هستند.
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. شهید رجائیدانشگاه تربیت دبیر  :تهران شناسیکاربردیدرمدارس.بهداشتروانیوآسیب. پور، نجف طهماسبی.189

 9786006594828 :شابك وزیری ص.348 .1395

 مشاور:مخاطب

 شناسی بهداشت روانی، آسیب :کلماتکلیدی

ترین اركان در رشد ابعاد  یكی از موضوعات مهم جوامع بشری توجه به مقولة بهداشت و سالمت است و مدارس از مهم:چكیده

منظور افزایش دانش معلمان و اولیا در زمینة مشكالت و اخـتالالت روانـی و   شوند. كتاب حاضر به  وجودی كودک محسوب می

است. در بخش اول با موضوع اصـول بهداشـت روانـی، مـوارد رشـد بهنجـار و        مداخله و مقابله با آن ها در دو بخش تنظیم شده

اند. در بخش آسـیب   ن باره مطرح شدهنابهنجار، یادگیری و بهداشت روان، بهداشت روان كودكان استثنایی، و عوامل مؤثر در ای

 های اضطرابی، افسردگی، نقص توجه، سلوک و اسكیزوفرنی بررسی شده اند. شناسی روانی نیز انواع اختالل

 

هرایکرارگیریدرمرانپشیرشوذهنآگاهیدردرمانشناختیرفتاریفهموبره. هربرت، جیمز/ فورمن، اوان.190

 9786003092921 :شابك وزیری ص.440 .1396. آوای نور :تهران. آزاد سهراب امیری، اسفندیار نوین.

 مشاور:مخاطب

 درمانگری های روان شناخت، روش :کلماتکلیدی

ذهن آگاهی به معنای بودن در زمان حال و كنترل افكار و هیجانات است و دو عنصـر اساسـی دارد. یكـی حضـور در     :چكیده

هـای نـوین در سـنت رفتـار      در مورد رخدادها. كتاب حاضر در راستای پـرداختن بـه روش  نكردن  زمان اكنون و دیگری قضاوت

آگـاهی و نیـز درک    كند. سپس به موضوع كاهش استرس مبتنـی بـر ذهـن    درمانی، ابتدا موضوع شناخت درمانی را بررسی می

هـای آن بررسـی    ش، و مؤلفـه آگـاهی و پـذیر   پردازد. در بخش دوم كتاب، موضـوع ذهـن   پذیرش و درمان تعهدی در مفهوم می

 شوند. می

 

سرازیپرورشحافظهوتقویتیادگیریآمروزشوتمررینبررایفعرال :های باشگاه مغز كتاب. میشالن، پاسكال.191

 9786006591919 :شابك وزیری ص.188 .1396. مهرسا :تهران. میالد كسائی ایتوانمند.حافظه

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهمدهم، :پایهتحصیلی

 حافظه، تقویت توجه، خالقیت :کلماتکلیدی

هـای   هـای ایـن كتـاب بـا چیسـتان      كـردن حافظـه بایـد آن را ورزش ذهنـی داد. هـر فصـل از تمـرین        برای نیرومنـد :چكیده

افـزایش  است تا خواننده بتوانـد بـا اشـتیاق در مسـیر بهبـود حافظـه و        ها و تصویرهای رنگارنگ همراه شده كننده، بازی سرگرم

هایی قرار دارد تا مخاطب با آگاهی از وضعیت كنونی و آتی حافظـة خـود    خالقیت گام بردارد. در هر بخش از كتاب خودآزمایی

به جلو گام بردارد. چیستی حافظه، حافظة بلندمدت و كوتاه مدت و تمرین های آن، روش های كلیدی تقویت حافظه بر اساس 

 ها و اعداد از جمله موضوعات اصلی كتاب هستند. اطالعات، و به یاد آوردن نام ها، چهرهدهی  تصویر سازی و تجسم، سازمان



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

64 

 

سرازیتوانمنردیهایپرورشمغزآموزشوتمرینبرایفعرال :های باشگاه مغز كتاب. هریسون، جیمز/ هابز، مایک.192

 9786006591766 :شابك وزیری ص.184 .1396. مهرسا, مهر و ماه نو :تهران. مریم جاللی مغزی.

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها اندیشه و تفكر، چالش ذهنی، تمرین :کلماتکلیدی

های ایـن كتـاب شـامل                       مغز یكی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اعضای بدن است كه بهبود مهارت آن الزم است. فصل:چكیده

های مغز، حافظه، استدالل بینایی وآگاهی فضایی، تفكر خالق، استدالل عددی، استدالل كالمی، و ارتباط مغز و بـدن   توانمندی

انـد.   هایی برای سنجش توانایی مغز در وضعیت فعلـی آمـده   اند و تمرین شود. مفهوم مغز، هوش و یادگیری در آن بیان شده می

توانـد   است كـه مخاطـب مـی    شوند. نویسنده یادآور شده ها متمركز می غز و تقویت آنها روی عملكردهای خاص م سپس تمرین

 مطالب را پراكنده نیز انجام دهد، اما بهتر است از اول شروع كند.

 

. آوای نـور  :تهران ها.منابع،ساختارها،پیوست:شناختیشادکامیتحلیلروان. خوش كنش، ابوالقاسم/ جانه، مژده.193

 9786003093010 :شابك وزیری ص.296 .1396

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی، زندگی شاد شناسی، روان های روان جنبه :کلماتکلیدی

شناسی است كه به شناخت و ارتقای وجـوه مثبـت و نقـاط قـوت      ای به نسبت جدید از روان شناسی مثبت شاخه روان:چكیده

 9شناسـی مثبـت، در    گیـری از روان  این شاخه و توانمند كردن مخاطب در بهرهكند. این كتاب با هدف معرفی  انسان توجه می

است. فیزیولوژی شادكامی، شادكامی و شخصیت، شـادكامی و شـناخت، شـادكامی و مـذهب، سـالمت روان،       فصل تنظیم شده

هـای كتـاب    باحـث فصـل  های درمانی و راهكارهای افزایش شادكامی از جمله م عملكرد تحصیلی، رضایت شغلی، و نیز مكانیزم

 هستند.

 

 :تهران. نسب جوزمی محمد بلوچی اناركی، فاطمه رضایی هایذهنآگاهیبرایکودکانووالدین.تمرین. اشنل، الین.194

 9786003092440 :شابك رقعی ص.128 .1396. آوای نور

 معلم، مشاور:مخاطب

 های اندیشیدن رفتاری، مهارتهای   شناسی كودک، خودآگاهی، مهارت روان :کلماتکلیدی

آگاهی مهارتی ضروری برای زندگی است كه پیامدهایی در هر دو بعد جسمانی و روانی دارد. كتاب حاضر روشـی   ذهن:چكیده

آگاهی به شكلی قابل فهم برای كودكان و والدین ارائه كرده است تا مخاطب بتواند خشم خود را مـدیریت   را برای آموختن ذهن

هـای ایـن    آموزد در لحظه زندگی كند و حضور قلـب داشـته باشـد. تمـرین     تر باشد. مخاطب این كتاب می صبورتر و آگاهكند و 

هـای كتـاب را والـدین و كودكـان      است. تمـرین  های شنیداری قرار دارند كه نویسنده در سایت ارائه كرده كتاب در ادامة تمرین

 توانند با هم انجام دهند. می
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محمـود تلخـابی،    )کاربرداصولعلمذهن،مغرزوتربیرت(.:ذهن،یادگیریوآموزش. اسپینوزا، تریسی -ماتاكوها.195

 :شرابك وزیـری  ص.183 .1395. مؤسسـه فرهنگـی هنـری شـناخت و تربیـت انگـاره       :تهـران . آزاده بزرگـی، اللـه صـحافی   

9786009733606 

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 شناسی تدریس اثربخش، روانیادگیری،  :کلماتکلیدی

شود. فصـل اول كتـاب    های جدید پیوند میان علوم تربیتی و علوم شناختی محسوب می تربیت اثربخش یكی از شاخه:چكیده

حاضر به قلمرو مطالعاتی ذهن، مغز و تربیت، و نقش آن در تبیین یادگیری می پـردازد. فصـل دوم اختصـاص دارد بـه تبیـین      

ای اسـت از مهـم تـرین     گیرد و فصـل سـوم خالصـه    ه راه میانة بین كالس و آزمایشگاه را درپیش میچارچوب ذهنی معلمی ك

تأثیرات بر پیامدهای یادگیری دانش آموز در ده مقولة شاهد محور. فصل چهارم رویكردی جهانی را دربارۀ نقش تعلیم و تربیت 

آمـوزانی كـه    العمر است، نه فقط دانش رورش متفكران مادامگیرد كه هدف از تعلیم و تربیت رسمی پ كند و نتیجه می مطرح می

 امتحانات را بگذرانند.

 

سهیال اورنگ، مریم زینـالی، مانـدانا    رهاییازوسواس. :های روانشناختی نوجوانان های مهارت كتاب. سیس مور، تیموتی.196

 9786005556957 :شابك رقعی ص.146 .1396. مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین :تهران. عاشوری

 معلم، مشاور:مخاطب

 های رفتاری، تمرین شناسی نوجوان، مهارت روان :کلماتکلیدی

داشتن افكار نگران كننده، تحریک آمیز و میل قوی به تكرار رفتارهای خاص از نشـانه هـای اولیـة وسـواس هسـتند.      :چكیده

هـای رهـایی از وسـواس     افكار وسواس گونه را توضیح می دهـد، و راه فعالیت، راه شناخت  40كتاب حاضر با دربرداشتن حدود 

هـا و تحمـل    شمارد. غلبه بر احساس و جایگزینی افكار، كاهش اضطراب، ترک عـادت  فكری و متوقف كردن افكار منفی را برمی

 اند. ها در كتاب آمده هایی برای آن خود از دیگر مواردی هستند كه فعالیت

 

شناسیروان. سیدمهدی/ آذربایجانی، مسعود/ علیزاده، مهدی/ جهانگیرزاده، محمدرضا/ تبیک، محمدتقیموسوی اصل، .197

 9786002981301 :شابك وزیری ص.260 .1395. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم اخالق.

 معلم، مدیر، مشاور:مخاطب

 شناسی های روان شناسی شخصیت، آموزش اخالق، جنبه روان :کلماتکلیدی

كنـد؛ مفـاهیمی مثـل     شناختی بررسـی مـی   ها را از منظر روان شناسی اخالق افعال را از منظر اخالق و مبانی آن روان:چكیده

گیرند. همچنین، برای تثبیت فضـایل اخالقـی و اجتنـاب از     حسد و تكبر از موضوعاتی هستند كه در اخالق مورد بحث قرار می

شـناختی، اخـالق و    هـای روان  وانی، خودگرایی و دیگر گرایی، ضـعف اخالقـی در تبیـین   كند. جبر ر رذایل راهكارهایی ارائه می

 های این كتاب هستند. جنسیت، تربیت اخالقی و شخصیت اخالقی از جمله مباحث فصل

 

 :شـیراز  هایآموزشی.شناسیروابطانسانیباتأکیدبرمحیطروان. فرد، حسین/ باقری، رضا اژدری، مهرداد/ افالكی.198

 9786001927522 :شابك وزیری ص.120 .1396. نوید شیراز

 معلم:مخاطب

 فردی شناسی، ارتباط، روابط بین های روان جنبه :کلماتکلیدی

شناسی ارتباط، با هـدف   چگونگی روابط انسانی در مدیریت، تابع نوع نگرش به انسان است. كتاب حاضر با عنوان روان:چكیده

كننـدۀ   های تسـهیل  كوشد، عوامل ومؤلفه های آموزشی می گیری روابط انسانی در محیط عوامل مؤثر در شكلتبیین چگونگی و 

مندی در سازمان، خودآگاهی و همـدلی،   جرئت»شناسی بیان كند.  های روان ایجاد روابط انسانی در مدیریت را با تأكید بر مؤلفه

از جملـه  « رسـان ، مـدیریت آموزشـگاهی و مشـاوره و نقـش آن      یـاری های اجتماعی، مشكالت روانی و اجتماعی، منابع  آسیب

 های كتاب هستند. فصل
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 :شررابك رقعــی ص.182 .1396. پركــاس :تهــران شناسرریروابررطدرونخررانواده.روان. اصــغر احمــدی، علــی.199

9786007469194 

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی های روان جنبهآموزش خانواده، روان شناسی خانواده،  :کلماتکلیدی

شناسـانة   حفظ و استحكام بخشیدن به روابط درون خانواده به دانستن نكاتی نیاز دارد. كتـاب حاضـر بـا تحلیـل روان    :چكیده

های انواع خـانوادۀ موفـق و نـاموفق را برشـمارد. مطالـب       كوشد ویژگی روابط درون خانواده و شناساندن كاركردهای خانواده می

فضای روانی حاكم بر خانواده، روابط درون خانواده و كاركردهای خـانواده. موضـوعاتی    :اند اصلی تنظیم شدهكتاب در سه فصل 

گر، و كاركردهـای زیسـتی،    پذیری، الگوهای تعاملی خانواده، انواع الگوهای وابسته و سلطه گری و سلطه مثل تنش زدایی، سلطه

 روانی و اجتماعی از جمله مطالب كتاب هستند.

 

 وزیـری  ص.256 .1396. مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان    :تهران شناسیکاربردیویژهمعلمان.روان. امیری، مسلم.200

 9789640813201 :شابك

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی معلمان، تدریس اثربخش، بهداشت روانی، روان :کلماتکلیدی

شناسی نیـز واقـف باشـد. نویسـندۀ ایـن       خود به نكات ظریف روانالزم است معلم به منظور كارایی و موفقیت در كار :چكیده

كنـد و   شناسـی را معرفـی و تعریـف مـی     كند. ابتدا روان شناسی كاربردی آشنا می كتاب در هشت فصل مخاطب معلم را با روان

شوند. معلمان  ائه میشناختی و رشدی دانش آموزان در فصل بعد ار های روان دهد. ویژگی شناسی تربیتی توضیح می دربارۀ روان

های كاربردی تدریس، راهبردهای ارتقای انگیـزش، هـوش و خالقیـت، و     موفق و شیوۀ مدیریت كالس، طراحی آموزشی، روش

 ها وفنون سنجش و ارزشیابی از دیگر مباحث كتاب هستند. روش

 

 :شرابك رحلی ص.160 .1396. المللی گاج بین :تهران شناسیکنكور.روان :بندی میكروطبقه. جعفری نطنزی، فاطمه.201

9786003597945 

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها شناسی، كنكور سراسری دانشگاهی، تمرین روان :کلماتکلیدی

صـورت  ای جامع دارد كه تمام نكات مهم هر درس به  نامه شناسی است، درس كتاب حاضر كه منبع كنكور درس روان:چكیده

های مفهـومی اسـت كـه كـاربرد هـر درس را بـه مخاطـب نشـان           طور شامل تست اند. همین جدول، نمودار و شكل در آن آمده

 هابه صورت درس به درس و شامل هشت درس هستند. دهند. تست می

 

 وزیـری  ص.326 .1396. تیمـورزاده  :تهـران  شناسیوآمروزشتیزهوشران.روان. شكوهی یكتا، محسن/ پرند، اكرم.202

 9786002386267 :شابك

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی تیزهوشان، هوش، روان :کلماتکلیدی

هوشی، اهمیت و ضرورت توجـه   كتاب حاضر با هدف آشنا كردن مخاطب با رویكردهای متفاوت در زمینة هوش و تیز:چكیده

هـا، و   های هوش و مزایا و معایب آن های متفاوت ارزیابی، آزمون روشاست.  ها نوشته  شده ها و نیازهای آن به این گروه، و ویژگی

است. در  ها از طریق الگودهی فراهم شده كارگیری این روش اند و زمینة به های آموزشی ویژۀ تیزهوشان در آن بررسی شده ورش

توانی یادگیری و مشكالت و معضـالت آن  هایی نظیر نابینایی، ناشنوایی، و نا زمان تیزهوشی با ناتوانی فصل آخر كتاب، وجود هم

 اند. ها نیز معرفی شده های انفرادی و گروهی هوشی و كاربردهای بجا و نابجای آن هایی از آزمون شود. نمونه دیده می
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 :جامع های كتاب. رضا/ میرزائی، الهام/ میرخان، سیدرضا آبادیان، علی افشاری، مهران/ امجدیان، بیژن/ فرخی، سوفیا/ عوا.203

 :شرابك رحلـی  ص.224 .1396. شـركت انتشـارات كـانون فرهنگـی آمـوزش      :تهـران  شناسرییرازدهمانسرانی.روان

9786000010584 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، انسانی:پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون ها و پاسخ ها، پرسش شناسی، تمرین روان :کلماتکلیدی

شناسـی حاضـر، بـا رویكـرد      كننـد. كتـاب كـار روان    آموز كمک مـی  ها در ذهن دانش آموختههای كار به تعمیق  كتاب:چكیده

آموزان پایة یازدهم رشتة انسانی است. كتاب در هر فصل جدول راهنمای مطالعه دارد. هر فصل  آموزشی فعال، مخصوص دانش

نامـه بـا رویكـرد آمـوزش      ست. بخش درسا شده تشكیل« ای نامه، سؤاالت تشریحی و سؤاالت چهارگزینه درس»آن از سه بخش 

آیند. سـؤاالت تشـریحی سـه سـطح سـاده تـا        ها می كند. سپس سؤاالت یا تمرین آموز را با موضوع درس درگیر می فعال دانش

 اند. بندی شده ای نیز سطح مشكل دارند و سؤاالت چهارگزینه

 

 9786003594364 :شابك رحلی ص.144 .1396. المللی گاج بین :تهران شناسی.روان :خط ویژه. گران، نگار كاغذ.204

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها، مواد درسی شناسی، آزمون كمک آموزشی، روان :کلماتکلیدی

های كتاب درسی روانشناسی دوره متوسطه نظری بـه صـورت خالصـه و جـامع ارائـه شـده اسـت،         در این كتاب متن:چكیده

هـای   صـورت تسـت   هـایی بـه   گذاری و ترتیبی آمـده اسـت و در ادامـه سـوال     صورت جدول، نمودار، شماره از مطالب به بسیاری

از جدید به قدیم گنجانده شده است  95تا  86های داخل و خارج كشور از سال  ای و تشریحی بیان شده است. تست چهارگزینه

جوع به صفحات كتاب درسی و توضـیح مفصـل دربـاره علـت رد سـایر      صورت كامل همراه با ر ها به های تشریحی تست و پاسخ

 شناسی در تثبیت مطالب و درک بیشتر آمده است. ها بیان شده است و در انتها نمای كلی از فصول و واژه گزینه

 

 :شرابك رقعـی  ص.172 .1396. هوپـا  :تهران سفرونگو بودم.زمانیکههم :ها محل نقاش بچه. مرزوقی، محمدرضا.205

9786008655930 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های بلند، ادبیات نوجوانان نقاشان، داستان :کلماتکلیدی

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

هـایی بـرای    اش نامـه  سال دارد، در جـوانی  75كه « سامان»خوانند. دایی  های مرموز داییِ خود، می كنند كه در یكی از نامه می

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

انـد،   ها به دنبال كشف این حقیقت هستند كه شایعاتی كـه دربـاره زنـدگی خصوصـی ونگـوگ سـاخته       زندگی او پی ببرد. بچه

 ت دارد یا نه!حقیق
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 ص.192 .1396. ابوعطـا  :تهران. االسالمی صادق شیخ زندگیدرلحظه. :های زندگی مثبت مجموعه كتاب. هاسن، جیل.206

 9789641702764 :شابك رقعی

 آموز، معلم والدین، دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شناسی فرایندهای ذهنی روان پذیری روانی، خودسازی، انعطاف :کلماتکلیدی

دادن اسـت تجربـه كنـیم. كتـاب حاضـر در دو       شود فرصت نكنیم آنچه را اكنون در حـال رخ  سرعت زندگی باعث می:چكیده

آموزد. حضور قلب ذهـن   های داشتن حضور قلب را به مخاطب می روش« عمل كردن به آن»و « فهم حضور قلب»بخش، شامل 

انـد كـه    شده ها و فنونی ارائه گشاید و آرامش و لذت در پی دارد. در این كتاب ایده های جدید می شیوه های تازه و را به روی ایده

كنند نسبت به زندگی رویكردی همراه با حضور قلب پیدا كند تا لحظاتی زیبـاتر و پرمعنـاتر داشـته باشـد و از      می به فرد كمک

 الگوهای فكری ناسودمند و تكراری آزاد شود.

 

 :شابك رقعی ص.220 .1396. كیان افراز :تهران. پیام عبدلی، اسفندیار احمدی درمانیخیانت.زوج. .اس گورامان، آلن.207

9786009524754 

 مشاور:مخاطب

 درمانی، زناشویی روان شناسی خانواده، روان :کلماتکلیدی

های میان فردی است كه هر درمانگری باید  آسیب ترین دلیل برای خاتمة ازدواج است. خیانت فرمی از خیانت متداول:چكیده

اند، با نكات و ظرایف مربوط به آن آشنا باشد. كتاب حاضر ابتـدا در   هایی كه آن را تجربه كرده برای بهبود تعادل در زندگی زوج

دهـد. سـپس    ح میساختار پروسة درمان و نقش درمانگر را در چند مرحله توضی« زوج درمانی و درمان خیانت»فصلی با عنوان 

دهد و راهكارها در طالق درمانی و حـل مجـدد اختالفـات و     را به تفصیل شرح می« پیامدهای جدایی و طالق در زوج درمانی»

به مشكالتی مثل قتل همسـر  « زوج درمانی و خشونت فیزیكی»كند. در فصل سوم یعنی  مشكالت حضانت فرزند را بررسی می

انـد، ازدواج   زوج درمانی برای افرادی كـه دوبـاره ازدواج كـرده   ». در فصل آخر نیز با موضوع پردازد و مصرف الكل در طرفین می

 گذارد. مجدد و مسائل آن را به بحث می

 

 رقعـی  ص.184 .1396. آوای نور :تهران آموزانودرمانگروهیبرایآن.زورگوییدانش. اسمری برده زرد، یوسف.208

 9786003092938 :شابك

 معلم، مشاور:مخاطب

 درمانی، پیشگیری زورگویی، روان :کلماتکلیدی

های همیشـگی مـدارس مسـئلة     آموزد. یكی از چالش های ارتباطی را می است كه كودک در آن مهارت  مدرسه مكانی:چكیده

دوم چـارچوبی  زورگویی است. كتاب حاضر در فصل اول توضیحاتی كلی دربارۀ زورگویی و میزان شیوع و اثرات آن و در فصـل  

هـای   ها و زمینـه  است. تنظیم هیجان و تعریف بندی و زمینه و علل بروز آن رائه داده نظری از رفتارهای زورگویی و انواع تقسیم 

انـد.   آن و معرفی رویكرد درمان متمركز بر هیجان، به عنوان رویكرد تنظیم هیجانی و پیشینة آن، در فصل سـوم بررسـی شـده   

 اقدام درمانی و آموزشی نیز موضوع فصل چهارم است. 9متمركز بر هیجان، مبتنی بر جلسات گروهی درمان 
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 9786007294536 :شابك رقعی ص.216 .1396. بزم قلم :قم. زهره شهرستانی شفایزندگی.. هی، لوییز.209

 آموز، معلم، مشاور دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شناسی تحولی روانخودسازی،  :کلماتکلیدی

كه گـویی مخاطـب را     ای تنظیم كرده گونه شناسی و درمان خود شیوۀ اصلی این كتاب است. نویسنده كتاب را به خود:چكیده

 16ها را به شیوۀ گفته شده در كتاب انجام دهد. كتـاب   است. بنابراین، خواننده باید تمرین اش برده های درمانی به یكی از جلسه

ها الزم است. در پایان فصـل نیـز عبـارتی     ن كار بردن و عمل به آ اند كه به ابتدای هر فصل جمالتی تأكیدی آمده در. فصل دارد

 دهد. است كه تفكرات مثبتی را برای تغییر خودآگاهی به مخاطب می تأكیدی آمده

 

 رقعـی  ص.208 .1396. افـراز كیـان   :تهـران  هایزندگی.نگاهینوبهچالش:آگاهیشفقتوذهن. نوری، حمیدرضا.210

 9786009645909 :شابك

 معلم:مخاطب

 شناسی چالش ذهنی، روان :کلماتکلیدی

شود. در این كتاب دربـارۀ اینكـه چطـور ذهنمـان بـه ایـن شـكل         های علم مدرن محسوب می شناخت ذهن از چالش:چكیده

برای رویارویی با جهان بیـرون و درون خودمـان آن را تربیـت    توانیم  درآمده، زمانی كه با آن آشنا شدیم چه كنیم، و چطور می

شـود. ذهـن و    شویم تا بتوانیم آن را بهتر تربیـت كنـیم. در فصـل اول كتـاب چهـار حقیقـت نـاب مطـرح مـی          كنیم، آشنا می

مشـتاقانه   سازی و تفكـر  اگاهی، پرورش شفقت از طریق تصویر های هیجان، ظهور شفقت، ذهن های تكامل یافته، سیستم اندیشه

 های كتاب هستند. از جمله بخش

 

فاطمـه عابـدی،    آگاهیازسلسلهمباحثدرمانشرناختیرفتراری.شناختدرمانیمبتنیبرذهن. كرین، ربكـا .211

 9786003092686 :شابك وزیری ص.176 .1396. آوای نور :تهران. نعیمه فرید

 مشاور:مخاطب

 معنادرمانی، شناختدرمانی،  روان :کلماتکلیدی

شوند، رابطـة خـود را بـا     رو می ای كه با آن روبه كند بدون قضاوت دربارۀ تجربه شناخت درمانی مراجعان را تشویق می:چكیده

های مهم و اساسی شـناخت درمـانی و    كنند بپذیرند. كتاب حاضر ویژگی زا تغییر دهند و آنچه را تجربه می فكر و احساس تنش

كند و تمركز خود را روی برنامة شـناخت درمـانی مبتنـی بـر ذهـن       اهی را به شكلی نظری و عملی مطرح میآگ مبتنی بر ذهن

شـود. مـتن ایـن     پذیر ارائـه مـی   افسردگی برگشت  دیدگی دهد كه به شكلی گروهی، برای افراد در معرا آسیب آگاهی قرار می

 پردازد. ویژگی متمایز این فرایند می 30كتاب به 

 

عرزتنفرسو. آبادی، فاطمه/ تقرب، زهرا/ جهانشاهلو، گلستان/ مقدسی خیاوی، زیبـا  نظیر/ زارع ده كاظمی میركی، بی.212

 9786008611547 :شابك وزیری ص.208 .1395. نایاب :اردبیل آموزان.خودپندارهدردانش

 والدین، معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی، عزت نفس روان :کلماتکلیدی

كوشد ابتدا راهبردهای شناختی  نفس در واقع برداشت و ارزیابی انسان از خود است. این كتاب در شش فصل می عزت:چكیده

پـردازد.   عزت نفس را در كودكان بررسی كند. سپس به موضوع كاهش اضـطراب امتحـان و بهبـود عـزت نفـس تحصـیلی مـی       

وم است. در فصل چهارم فراتحلیلی از رابطة عزت نفـس  آموزی در طی انجام انجام تكالیف خانه موضوع فصل س هیجانات دانش

های زندگی بر عزت نفس وبررسی خودپنداره بین دختران و  های پنجم و ششم به تأثیر مهارت شود. فصل و پرخاشگری ارائه می

 پردازند. پسران می
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مؤسسـه   :تهـران . اورنـگ، مـریم زینـالی   سـهیال   عزتنفس. :های روانشناختی نوجوانـان  های مهارت كتاب. .ام شاب، لیزا.213

 9786005556926 :شابك رقعی ص.194 .1396. فرهنگی هنری اورنگ آفرین

 معلم:مخاطب

 شناسی نوجوان، تمرین نفس، روان اعتمادبه :کلماتکلیدی

باشـد و بـا   برخورداری از عزت نفس به معنای این است كه فرد احساس ارزشمندی خوبی نسبت بـه خـویش داشـته    :چكیده

مهـارت هـای روان   »هـای كـار    های خود، ارزش خویش را بداند. كتاب حاضـر از مجموعـه كتـاب    ها و قوت شناخت نقطه ضعف

دهـد، فـرد را نسـبت بـه خـود، خـانواده،        فعالیت، مفهوم عزت نفس را توضیح مـی  40با دربرداشتن حدود « شناختی نوجوانان

كنـد و دربـارۀ قـدرت نگـرش، تحمـل سـختی،        هـا صـحبت مـی    شف رویاها و عالقهدوستان و جامعه آگاه می سازد، در مورد ك

 مسئولیت پذیری، درک مستقیم و شهودی، دلسوزی و حمایت، به او راهكارهایی نشان می دهد.

 

. مـنش  آزاده سخایی گیریاشتیاقدرونیبراییافتنزندگیدلخواه.عشقوشورزندگیبكار. دی آنجلیس، باربارا.214

 9786007294772 :شابك رقعی ص.80 .1396. بزم قلم :قم

 مشاور:مخاطب

 بهداشت روانی، عشق، خودسازی :کلماتکلیدی

تـر اسـت. بـه ایـن      تـر و پرجاذبـه   نویسندۀ كتاب حاضر معتقد است، در زندگی عشق از هر نیرویی به مراتب گسـترده :چكیده

زننـد. مخاطـب در بخـش اول بـا      همگی حول محور عشق دور مـی  است كه ترتیب، كتاب حاضر در سه بخش كلی تنظیم شده

خوانـد و در نهایـت    عشق و شور زندگی می»شناسد. در بخش دوم دربارۀ  ، عشق را می«عشق جوهرۀ وجودی شماست»مفهوم 

 خواند. یآموزد و دربارۀ رابطة عشق با جهان هستی و تقسیم آن با دیگران نكاتی م را می« زندگی با عشق»در سومین بخش، 

 

مؤسسه فرهنگـی   :تهران هایآموزشی.غلبهبراضطرابدرمحیط. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان.215

 9786008775027 :شابك پالتویی ص.216 .1396. هنری هدایت فرهیختگان جوان

 معلم، مشاور:مخاطب

 اضطراب، راهنمای آموزشی :کلماتکلیدی

های دوم و سوم مبـانی نظـری    شود. در فصل فصلی دربارۀ مفاهیم اضطراب، فشار روانی و ترس شروع میاین كتاب با :چكیده

ها رویكردهای گوناگون بررسی و راهكارهای پیشگیری و درمـان اضـطراب    است. در این فصل فشار روانی و اضطراب تحلیل شده

های آموزشی است. در این فصـل انـواع اضـطراب تحصـیلی و      اند. فصل چهارم دربارۀ اضطراب در محیط مورد مداقه قرار گرفته

های عملی برای پیشگیری و درمـان اضـطراب بـه     اند و فصل با راهكارها وراهنمایی های آموزشی تأكید شده اجتماعی در محیط

 رسد. پایان می
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 .1396. مـرآت  :تهـران  انسرانی.شناسیپایهیازدهم،علرومکاربر روان :بسته مدیریت كالسی. ای، گلبرگ كمره.216

 9786004640916 :شابك رحلی ص.56

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، انسانی:پایهتحصیلی

 ها شناسی، بسته آموزشی، تمرین روان :کلماتکلیدی

ای است آموزشی كه در خدمت فرایند تدریس قرار دارد. كتـاب حاضـر یكـی از اجـزای بسـتة آموزشـی        كاربرگ برگه:چكیده

شود و ناشر اصرار دارد از آن به عنوان برگة سنجش استفاده نشود. معلم باید كـاربرگ را در ضـمن تـدریس و بـه      محسوب می

شناسی پایة یازدهم رشتة علوم انسانی اختصـاص دارد. هـر    عنوان مكمل طرح درس استفاده كند. كاربرگ حاضر به درس روان

است كه قابل  شده كاربرگ ارائه  24آموزشی را دربردارد. محتوای این كتاب در ای از كاربرگ، مفاهیم یک هفتة  برگ دو صفحه

گیـری و   های آن، حافظه و بهسـازی آن، و تصـمیم   حل مسئله و انواع روش :اند از جداشدن هستند. بعضی از مباحث آن عبارت

 های آن. سبک

 

 9786007294802 :شابك رقعی ص.256 .1396. قلم بزم :قم. لیال آزادی لحظاتنابزندگی.. دی آنجلیس، باربارا.217

 آموز، معلم، مشاور دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های ارتباطی شیوۀ زندگی، مهارت :کلماتکلیدی

كند وضـعیت بهتـر و شـادتری     ها به انسان كمک می ن های نابی وجود دارند كه شناخت و آگاهی از آ در زندگی لحظه:چكیده

شناسی و شناخت فـردی، خواننـده    كوشد در چهار فصل با ارائة موضوعات مربوط به روان داشته باشد. نویسندۀ كتاب حاضر می

الی مطالب از چگونگی ترک ناخواستة رویاها و از دست رفتن خلوتگـاه   دست آوردن آن كند. در البه را متوجه عشق و مهارت به

پردازد. در فصل آخر  ها با مردان و زنان می های ناب زندگی و رابطة این لحظه س به لحظهگوید و سپ ها می درونی و روانی انسان

 گوید. های ناب را به خواننده می نیز راه رسیدن به لحظه

 

 :تهـران  هایآموزشی،ویرژهمشراوران.مدیریتزماندرمحیط. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان.218

 9786008775003 :شابك پالتویی ص.160 .1396. هدایت فرهیختگان جوانمؤسسه فرهنگی هنری 

 معلم، مشاور:مخاطب

 عناصر مدیریت، مدیریت و سازماندهی، مشاوران آموزشی :کلماتکلیدی

های آموزشی از موضوعات مهم و كاربردی است. كتاب حاضر توضـیحاتی عمـومی و كلـی در     مدیریت زمان در محیط:چكیده

هـای   شمارد. سپس این موضوع را در محـیط  های مهم در این زمینه را برمی دهد و عناصر و مؤلفه مدیریت زمان ارائه میزمینة 

از منظر سازمان و از منظر فـردی. تـأثیر آن را بـر موفقیـت تحصـیلی و نقـش آن در        :كند آموزشی از دو جنبة كلی بررسی می

برد. در نهایت نیـز مـدلی مطلـوب و كـاربردی بـرای       هم در این زمینه را نام میدهد و عوامل م كاری را توضیح می كنترل اهمال

 كند. ریزی تحصیلی ارائه می برنامه
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 :شرابك وزیـری  ص.144 .1396. آوای نـور  :تهـران  هرایارتبراطی.مهرارت. احمدی، محمدسـعید/ نـوری، حمیـد   .219

9786003093140 

 معلم، مشاور:مخاطب

 های اجتماعی های ارتباطی، مهارت غیركالمی، مهارتارتباط  :کلماتکلیدی

كنند و رفتارهـای مثبـت را    ها هستند كه به سازگاری ما با دیگران كمک می ای از توانایی های ارتباطی مجموعه مهرت:چكیده

را در هشـت  های ارتباطی  ها و راهبردهای عملی در خصوص مهارت دهند. كتاب پیش رو كوشیده است مفاهیم، نظریه شكل می

های ارتباطی، مقابله با تعارا در ارتباط، مهارت ابراز وجـود، مهـارت ارتبـاط     فصل به مخاطب عرضه كند. انواع ارتباط و نظریه

 های كتاب هستند. مؤثر و مهارت گوش دادن از جمله فصل

 

 وزیـری  ص.496 .1396. صادق سفیر :قم گردانچرا؟پژوهشی،کاربردی.موادمخدروروان. ابوالفضل سجادی، سید.220

 9786008340171 :شابك

 معلم، مشاور:مخاطب

 اعتیاد، داروها، قوانین :کلماتکلیدی

كنندۀ هر جامعه در ابعاد بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی و   ترین افت و عامل تهدید های اجتماعی مهلک آسیب:چكیده

گردان است. در این كتـاب، عـالوه بـر     های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و روان آسیبروانی است. در این دوره، یكی از نمودهای 

های بالینی  اند. نشانه گردان، سابقة تقنینی و باورهای غلط در این خصوص مطرح شده تعریف مفاهیم مرتبط با مواد مخد و روان

 اند. های مصرف نیز به تفصیل آمده مصرف هر نوع و روش

 

 وزیـری  ص.212 .1396. وانیـا  :تهـران  هایشناختیوفراشرناختی.نظریه. محمدرضا/ ابوترابی كاشانی، پریسابیات، .221

 9786008496458 :شابك

 معلم:مخاطب

 شناسی شناخت، فراشناخت، روان :کلماتکلیدی

تركیـب روان شناسـی و شـناخت    ها بیشتر سر و كار داریم.  هایی هستند كه با آن شناخت و فراشناخت از جمله مقوله:چكیده

انـد.   شناسـی شـناختی ذكـر شـده     هـای روان  است. در كتـاب حاضـر بعضـی نظریـه     شناسی شناختی را به وجود آورده نیز روان

ها بـا شـناخت مـورد     اند و ارتباط آن فرایندهایی شناختی مثل توجه، ادراک، تفكر و تصمیم گیری بیشتر مورد بحث قرار گرفته

های شناختی و خود شناخت و در بخش دوم فراشناخت، الگوهـا و   بخش اول كتاب تاریخچة شناخت و نظریه است. در نظر بوده

 شده اند. ها و ارزیابی فراشناخت مطرح نظریه

 

 وزیـری  ص.304 .1396. آفـرین, رشـد اندیشـه    دانـش  :تهـران . آقاسی اهلل میرزا روح دادن.هنرگوش. نیكولز، مایكل پی.222

 9789647035781 :شابك

 مشاور:مخاطب

 های ارتباطی شنیدن، ارتباط، مهارت :کلماتکلیدی

شدن یكـی از   است. در حالی كه شنیده« گوش نكردن صحیح و درست نشنیدن»ها  یكی از مشكالت ارتباطی خانواده:چكیده

گوش دادن به دیگران را به مخاطب  های كوشد راه است و می فصل تنظیم شده 13نیازهای اساسی انسان است. كتاب حاضر در 

خـواهیم   دهنـد؛ مـا آنچـه را مـی     های هم گوش نمـی  چرا افراد به حرف :اند از های كتاب عبارت های بعضی فصل بیاموزد. عنوان

 های فرزندان و نوجوانان. شنویم؛ گوش دادن به حرف می
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 :شرابك وزیـری  ص.208 .1396. تیمـورزاده  :تهـران  هروشهیجرانی.. نـژاد، رضـا   شـكوهی یكتـا، محسـن/ كرمـی    .223

9786002385925 

 مشاور:مخاطب

 هوش، هوش های چندگانه، هیجان :کلماتکلیدی

ها و تلفیق هیجان و تفكـر و مـدیریت هیجـان اسـت. در      هوش هیجانی مهارت فرد در شناسایی و درک و فهم هیجان:چكیده

است. در فصل بعـد، الگوهـای مطـرح در ایـن حـوزۀ هوشـی        بیان شدهفصل اول این كتاب هوش هیجانی تعریف و پیشینة آن 

اند. سنجش و ارزیابی هوش هیجـانی، ابزارهـای پركـاربرد، نقـش هـوش هیجـانی بـر         معرفی و چند الگوی مهم شرح داده شده

ی هـوش هیجـانی   ها كاركردهای انسان در زندگی و تأثیر آن بر روابط بین فردی، آموزش هوش هیجانی، و ارتباط میان قابلیت

 اند. های دیگر بررسی شده واختالالت روانی نیز در فصل

ریاضی

 

. مؤسسه فرهنگی مدرسـه برهـان   :تهران آموزشالمپیادریاضی.. زاده، حسین/ ریحانی، ابراهیم شرقی، هوشنگ/ شفیع.224

 9789640814017 :شابك وزیری ص.288 .1396

 دانش آموز:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ریاضیات، المپیاد، حل مسئله :کلماتکلیدی

هـای جبـری،    اسـت كـه شـامل مباحـث جبـر پایـه، عبـارت        "آموزش المپیاد ریاضی"این كتاب جلد اول از مجموعة :چكیده

المپیادهـای ملـی   هایی از المپیادهای ریاضی ایـران،   ها و تمرین ها است. در هر درس نمونه سؤال ها و نامعادله ها، نابرابری معادله

المللی گنجانده شده است. كتاب شامل سه بخـش و هفـت فصـل اسـت. در انتهـای       كشورهای مختلف جهان و المپیادهای بین

 كتاب راهنمای حل مسائل آمده است.

 

 :تهـران . كتایون مهرآبـادی  هاوانفورماتیك.الگوریتم:ازچرتكهتاانقالبدیجیتال :دنیای ریاضیات. تورا، ویسنس.225

 9789640726594 :شابك وزیری ص.136 .1396. مبتكران, پیشروان

 معلم:مخاطب

 تاریخ علم، ریاضیات، حساب :کلماتکلیدی

اند. از  های عددنویسی هر تمدن بوده ابزارهای محاسبه در مسیر تكاملشان همواره برآمد تأثیر متقابل فناوری و دستگاه:چكیده

هـا همـه بخـش چشـمگیری از      حسـاب   ها تا نخستین ماشین های عرب های رمی، از الگوریتم تا چرتكههای پیش از تاریخ  نقش

رسیم. این كتاب تاریخ الگـوریتم   ها می شوند. در پایان این مسیر تكاملی به رایانه تاریخ محاسبه با تاریخ عددنویسی محسوب می

اند. محاسـبه   های آن ارتباط زیادی داشته د كه با محاسبه و ابزار ده هایی را شرح می كند. همچنین موضوع و رایانش را نقل می

افـزار در   نویسـی و نـرم   های رایانش تا اروپای میانه، و نخستین ابزارهـای مكـانیكی محاسـبه تـا برنامـه      و اعداد از نخستین سده

 های اخیر از مطالب این كتاب هستند. سده
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 رقعـی  ص.160 .1396. آونـد دانـش   :تهـران . شیرین غفـوری  .2ForDummiesاصولجبر. جین استرلینگ، مری.226

 9786008668046 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 جبر، راهنمای آموزشی، معادالت، مواد درسی :کلماتکلیدی

نویسـنده مطالـب كتـاب را بـه     شده است.   بسیار ساده و روان 2در این كتاب، نكات مهم و مسائل پیچیده اصول جبر :چكیده

هـا و عملیـات مقـدماتی گرفتـه تـا ابزارهـای مهـم بـرای تعیـین           های عمومی تقسیم كرده است، از فراینـدها، عبـارت   سرفصل

فاكتورهای معادالت و كاربردها بیان شده است. نمادهای كوچكی در حاشیه كتاب درج شده است تا توجه مخاطب را به مطلب 

 ها و هشدارها جلب كند. ن ریاضیات، مثالای مانند قوانی ویژه

 

لـویی، میـثم/ دانـایی، فرزانـه/ مالرمضـانی،       فروشان، ایمان/ حاجیلو، حسین/ حامی، فرهـاد/ حمـزه   امیدوار، عباس/ چینی.227

 رحلـی  ص.228 .1396. شركت انتشـارات كـانون فرهنگـی آمـوزش     :تهران یازدهمتجربی.2ریاضی :های كار كتاب. مهدی

 9786000010959 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی ها، مسئله ریاضیات، تمرین :کلماتکلیدی

ای از سؤاالت امتحانات نهایی، و  كوشد با تمرین مفهوم درس را در ذهن مخاطب تثبیت كند. مجموعه كتاب حاضر می:چكیده

های درخت دانش) مسیر مطالعاتی هـر فصـل(،    اند. كتاب بخش در این كتاب جمع شدهنیز نمونه سؤاالت مدارس سراسر كشور 

 شود. دار و در نهایت پاسخ كوتاه یا راهنمایی بعضی سؤاالت را شامل می نامه، سؤاالتی در سه سطح و سؤاالت شناسنامه درس

 

 :شرابك وزیـری  ص.254 .1396. فاطمیمؤسسه فرهنگی  :تهران ریاضیاتخالقترکیبیاتوجبر.. بهمرام، افشین.228

9789643189501 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها ها، تمرین جبر، المپیاد، ریاضیات، آزمون :کلماتکلیدی

كند. در هر فصل از كتـاب حاضـر، ابتـدا یـک ایـدۀ حـل        تر شدن ذهن كمک می حل مسائل خالقانة ریاضی به خالق:چكیده

هـای متنـوعی از نمونـه     اند. در آخر هـر فصـل، تمـرین    شده و سپس چندین مسئله به كمک آن حل شدهمسئله آموزش داده 

اند. كتاب منبع مناسبی است برای دانش آموزان پایه هفتم  سؤاالت مسابقات ریاضی جهان ومعماهای سرگرم كننده مطرح شده

های آخر هر فصل مشـخص   آماده شوند. سطح سختی تمرینها و المپیادها  تا دهم كه برای مسابقات ریاضی كانگورو و تورنمنت

 ها نیز در پایان كتاب آمده است. و راهنمای حل تمرین  شده

 

 :تهـران  (پایهیازدهم،علرومانسرانی.2کاربر ریاضیوآمار) :بسته مدیریت كالسی. طاهری تنجانی، محمدتقی.229

 9786004640626 :شابك رحلی ص.44 .1396. مرآت

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، انسانی:پایهتحصیلی

 ها های تكمیلی، پرسش ریاضیات، فعالیت :کلماتکلیدی

ای است آموزشی كه در خدمت فرایند تدریس قرار دارد. كتـاب حاضـر یكـی از اجـزای بسـتة آموزشـی        كاربرگ برگه:چكیده

ای از  مكمل طرح درس اسـتفاده كنـد.هر بـرگ دو صـفحه     شود. معلم باید كاربرگ را در ضمن تدریس و به عنوان محسوب می

 است كه قابل جداشدن هستند. شده كاربرگ ارائه  18كاربرگ، مفاهیم یک هفتة آموزشی را دربردارد. محتوای این كتاب در 
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. مرآت :تهران (پایهیازدهم،ریاضیوفیزیك.2کاربر هندسه) :بسته مدیریت كالسی. طاهری تنجانی، محمدتقی.230

 9786004640732 :شابك رحلی ص.48 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 های تكمیلی، بسته آموزشی هندسه، مسئله :کلماتکلیدی

ای آموزشی در خدمت فرایند تـدریس اسـت. كتـاب حاضـر، بـه       كردن اهداف طرح درس و برگه كاربرگ ابزار عملیاتی:چكیده

شود و برگة سنجش نیست. معلم كاربرگ را باید در ضمن تـدریس و   عنوان كاربرگ، یكی از اجزای بستة آموزشی محسوب می

به عنوان مكمل طرح درس استفاده كند. كاربرگ حاضر به درس هندسة پایة یازدهم رشتة ریاضی اختصاص دارد. هر بـرگ دو  

شـده اسـت كـه قابـل      كـاربرگ ارائـه    21ربر دارد. محتوای این كتـاب در  ای از كاربرگ، مفاهیم یک هفتة آموزشی را د صفحه

 جداشدن هستند.

 

کتابکاروتمررینآمرارواحتمرالپایرهیرازدهم،ریاضریو :بسته مدیریت كالسی. طاهری تنجانی، محمدتقی.231

 9786004640565 :شابك رحلی ص.160 .1396. مرآت :تهران فیزیك.

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها ها، تمرین تكالیف درسی، آزمون :کلماتکلیدی

بخشـد.   آموز را عمـق مـی   های متنوع، فرایند یادگیری دانش كار و تمرین ابزاری آموزشی است كه با ارائة تمرین  كتاب:چكیده

هایی از مـتن   هفته درس دارد و هر هفته شامل تمرین 23آموزان پایة یازدهم رشتة ریاضی است.  كتاب حاضر مخصوص دانش 

انـد.   آموز به مباحث كتاب درسی مسلط شود. سؤاالت كتاب از ساده به مشكل طراحی شـده  درس آمار و احتمال است تا دانش

 ای نیز در كتاب موجودند. های چهار گزینه مند و آزمون آموزان عالقه سؤاالتی مخصوص دانش

 

 :تهران (پایهیازدهم،ریاضیوفیزیك.1کتابکاروتمرینحسابان) :بسته مدیریت كالسی. علمی مرآتدپارتمان .232

 9786004640695 :شابك رحلی ص.180 .1396. مرآت

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها ها، تكالیف درسی، آزمون تمرین :کلماتکلیدی

بخشـد.   آموز را عمـق مـی   های متنوع، فرایند یادگیری دانش تمرین ابزاری آموزشی است كه با ارائة تمرینكار و   كتاب:چكیده

هفتـه درس دارد و هـر هفتـه شـامل      24آموزان پایة یـازدهم رشـتة ریاضـی اسـت.      كتاب كار و تمرین حاضر مخصوص دانش 

توان به عنـوان كتـاب    رسی مسلط شود. از این كتاب میآموز به مباحث كتاب د هایی از متن درس حسابان است تا دانش تمرین

منـد و   آمـوزان عالقـه   انـد. سـؤاالتی مخصـوص دانـش     كار و تكلیف استفاده كرد. سؤاالت كتاب از ساده به مشكل طراحی شـده 

 ای نیز در كتاب موجودند. های چهار گزینه آزمون
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فارسیادبیاتوزبان

 

. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان     :تهران آخرینمسافریكاتوبوس. :های یک نویسنده یادداشت. فردی، امیرحسین.233

 9789640812785 :شابك رقعی ص.72 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، نوجوانان :کلماتکلیدی

كنـد. انقـالب و تـداوم آن،     كوتاه این كتاب، نوجوانان را با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشـنا مـی  های  ها و نوشته داستان:چكیده

هـا پرداختـه اسـت. همچنـین      جنگ تحمیلی، ایستادگی در برابر زورگویان و ماه رمضان از موضوعاتی است كه نویسنده بـه آن 

توجه به محـیط زیسـت مطـالبی آورده شـده اسـت.       درباره مقام واالی معلم، گذشت و بخشش، رعایت حق تقدم، نوعدوستی و

كننـد و زحمـت    شود، كسانی كه تالش می كند و یادآور می داند كه در كنار ما زندگی می ای آسمانی می نویسنده مادر را فرشته

 كشند، حتماً به پیروزی دست خواهند یافت. می

 

 9786003171152 :شابك جیبی ص.360 .1396. و ماه نومهر  :تهران آرایهادبیانسانی. :لقمه. نصراللهی، حمزه.234

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی، انسانی:پایهتحصیلی

 ادبیات فارسی، كنكور سراسری دانشگاهی :کلماتکلیدی

بـه خـود اختصـاص    تری مباحث درس ادبیات فارسی هستند كه در كنكور نیز تعدادی سؤال را  های ادبی از مهم آرایه:چكیده

های خاص كنكـوری، بررسـی    های متعدد، نكته كوشد با بیان مثال كند و می ها تمركز می دهند. كتاب حاضر بر موضوع آرایه می

های گذشته، دانـش مخاطـب را در بحـث     های كنكوری سال های درسی، و ارائة نمونه سؤال های كتاب ترین آرایه های بیت مهم

اند كه هر كدام معنای خود را دارنـد و بـرای مثـال درجـة اهمیـت مبحـث را        هایی در هر بخش آمده نهها تقویت كند. نشا آرایه

 شوند. متذكر می

 

 یرازدهم.2آموزشوتستفارسی :تست. محمدزاده، اسماعیل/ قبادی، شهریار/ عنبرستانی، سعید/ كالشلو، مرتضی.235

 9786003172678 :شابك رحلی ص.344 .1396. مهر و ماه نو :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها ها و پاسخ های تكمیلی، پرسش ادبیات فارسی، مسئله :کلماتکلیدی

كنند. كتـاب حاضـر كـه كتـاب      های كمک آموزشی انواعی دارند و هر كدام از جنبة خاصی به آموزش كمک می كتاب:چكیده

هـا   است. سپس تست ای شامل مفاهیم و مطالب اصلی درس را در نظر گرفته نامه درساست، برای هر مبحث « آموزش و تست»

ای به سه قلمرو زبانی، ادبی  های چهارگزینه اند. پرسش ه راهبردهای آموزشی ارائه شد»اند. برخی نكات ویژۀ تستی در قالب  آمده

 دربردارد. اند. كتاب حاضر تاریخ ادبیات جامع فارسی یازدهم را و فكری تقسیم شده
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 9786008716082 :شابك رحلی ص.214 .1395. پرش :تهران .10ادبیات. نژاد، میالد حسین.236

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون ادبیات فارسی، تمرین :کلماتکلیدی

تعلیمـی، غنـایی و پایـداری     درس اسـت كـه بـا موضـوعاتی مثـل ادبیـات       17كتاب ادبیات پایة دهم متوسطه شامل :چكیده

اند. كتاب كمک آموزشی حاضر منطبق با این كتاب درسی تنظیم شده اسـت. در هـر درس، ابتـدا مـتن درس      بندی شده دسته

هـای   معنی شده و سپس جایی برای تحلیل نكات هر بیت اختصاص یافته كه دانش آموز خـودش بایـد آن را پـر كنـد. تمـرین     

هـایی بـه منظـور درک بهتـر      اند و در پایان هر فصل نیـز تسـت   بندی شده ی، ادبی و فكری دستهكتاب در سه بخش قلمرو زبان

 اند. مفاهیم درس آمده

 

 :شرابك رحلی ص.448 .1396. المللی گاج بین :تهران ادبیاتفارسی. :خط ویژه. نجات شجاعی، امیر/ نظری، مهدی.237

9786003597549 

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی، انسانی:پایهتحصیلی

 ها، كنكور سراسری دانشگاهی ها، آزمون ادبیات فارسی، تمرین :کلماتکلیدی

هـای كوتـاه و كامـل،     این كتاب ویژۀ داوطلبان، استادان و مشاوران درس ادبیات و مخصوص كنكور اسـت. درس نامـه  :چكیده

هـای   سؤاالت كنكورهای اخیر، و لحن و بیـان دوسـتانه، از ویژگـی   شگردهایی برای آشنایی با طرز كار طراحان سؤال، تمركز بر 

های ادبی، تاریخ ادبیات ایـران و تـاریخ    شناسی، نقد ادبی، آرایه قافیه، عروا، سبک»های  كتاب حاضر هستند. مطالب در بخش

 شوند. عرضه می« ادبیات جهان

 

خروانداستانهفرت:اسفندیار :شاهنامه فردوسی به نثر هایی از داستان  گزیده. علیقلی، امیرحسین/ شفیعی، مهدی.238

 9789649723945 :شابك رقعی ص.92 .1396. مرسل :كاشان اسفندیار،داستانرستمواسفندیار.

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های حماسی ها، شاهنامه، داستان اقتباس :کلماتکلیدی

اثر بزرگ فارسی و یادگار منظوم حكیم فردوسی است كه برای ایرانیان ارزش فراوان دارد. كتاب حاضر، جلـد   شاهنامه:چكیده

اسـت.   ای است از شاهنامه كه دو داستان را در قالب نثـر بـه خواننـدگان عرضـه كـرده      ای چند جلدی، گزیده پنجم از مجموعه

ای مختصـر را در اختیـار    و مجلدات ایـن مجموعـه در نهایـت شـاهنامه    اند  ها بر اساس ترتیب زمانی وقایع انتخاب شده داستان

 «.رستم و اسفندیار»و « خوان اسفندیار هفت» :اند از های این جلد عبارت خواننده قرار می دهند. داستان

 

هـای   پژوهش :تبریز نویسی.اصولمقاله. البنین فروهر، امین/ علیزاده، عیسی/ رسولی، پروین/ پیروزنیا، رقیه/ صمدی، ام.239

 9786008703129 :شابك رقعی ص.68 .1396. دانشگاه

 آموز، معلم، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 نویسی، راهنمای آموزشی، نگارش علمی و فنی مقاله :کلماتکلیدی

در واقع گزارشی است از یافته های علمی محقـق و نتـایج آن.   شود و  مقالة علمی معموالً در نتیجة پژوهش منتشر می:چكیده

مقاله باید مختصر و مفید، و به روز و جامع باشد. اصول تهیة مقالة علمی موضوع اصلی كتاب حاضر است تا محققان را با شـیوۀ  

سـی و نوشـتن مقالـه از    هـای محتـوایی، سـاختار علمـی مقالـه، انـواع مقـاالت ژورنـالی و كنفران         تدوین مقاله آشنا كند. مالک

 اند. ترین موضوع تا تنظیم كامل متن و منابع و ویرایش در این كتاب به اختصار آمده ابتدایی
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گزیردهغزلیراتمیررزاعظیمرااکسریراصرفهانی:اکسیرسخن. رسالت پناهی، محمدمصطفی/ محمدی، مژگان.240

 9789649724690 :شابك وزیری ص.156 .1395. مرسل :كاشان .12سرایندهسبكهندیدرقرن

 معلم:مخاطب

 شعر فارسی، ادبیات فارسی، غزل :کلماتکلیدی

میرزا عظیما اصفهانی یكی از شاعران برجستة سبک هندی در قرن دوازدهم بود. در ایـن كتـاب صـد غـزل از دیـوان      :چكیده

ذوقی، شیرینی و شـیوایی، نغـزی و نكتـه بـرداری، و     های ادبی و  های زبانی، برجستگی است و زیبایی میرزا عظیما گزینش شده

ها شرح و توضیح دارند. در بخش مقدمه و تعلیقـات، اشـارات و توضـیحاتی دربـارۀ      است. گزیده گونی مد نظر بوده سرانجام گونه

 اند. زندگی، مختصات سبكی شاعر و واژگان مشكل و ابیات نیازمند شرح آمده

 

 رقعـی  ص.224 .1396. رازنهان :تهران ایازخاطراتیكمدیرمدرسه.گزیده:سانسوربدون. مصدق صدقی، زهرا.241

 9786004480864 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 خاطره نویسی، مدارس، تعلیم و تربیت :کلماتکلیدی

های قبل از انقالب اسالمی ایـران اسـت. زمـانی كـه او بـه عنـوان دبیـر و مـدیر          این كتاب خاطرات نویسنده در سال:چكیده

 1356كرده است. خاطرات با نگاهی انتقادی و با هدف اصالح رفتارها نوشته شده است و از شـهریور   دبیرستان انجام وظیفه می

كند. بركنـاری نویسـنده از تـدریس و مـدیریت،      در چهارم آبان را روایت می آموزان شود و ماجرای برگزاری رژه دانش شروع می

شـهریور و پیـروزی انقـالب از موضـوعاتی اسـت كـه        17بازگشت مجدد به كار تدریس، استعفای از مدیریت به دلیـل كشـتار   

 ها نوشته است. نویسنده درباره آن

 

 9786007294581 :شابك وزیری ص.218 .1396. بزم قلم :قم بوستانسعدی.. سعدی.242

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 شاعران، شعر فارسی :کلماتکلیدی

ها و غزلیات، یک كتاب به نثر و یک كتاب هم به نظم به یادگار گذاشته است. كتاب  سعدی شیرازی گذشته از قصیده:چكیده

است. نویسنده كوشیده است نسخة  باب در موضوعی متفاوت به نظم درآمدهحاضر بوستان و به نظم است و ده باب دارد كه هر 

هـا آورده   هـای بوسـتان را در حاشـیه    معتبری از بوستان را به مخاطب عرضه كند. در این راستا، اختالفات قابل توجه در نسخه

 است، در ترتیب اشعار تصرفی جزئی كرده و عنوان ها را نیز كمی دستكاری كرده است.

 

 .1396. ضـریح آفتـاب   :مشـهد  شناسیادبفارسیونگاهیبهعلمبیران.آرایه:هابیانآرایه. سعید فرشاد، سید.243

 9789644299964 :شابك وزیری ص.320

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 شعر فارسی، علم بیان، صنایع ادبی :کلماتکلیدی

های ادبی الزم اسـت. كتـاب حاضـر بـه      ها برای جویندگان دانش شناخت آنهای ادبی در زبان فارسی بسیارند و  آرایه:چكیده

هـا   پردازد. نویسنده در ابتدا تعریفی ساده از هـر آرایـه آورده اسـت. سـپس بـا انـواع مثـال        ها و مباحث اصلی علم بیان می آرایه

های از شعر معاصـر را مثـال    و نمونه های تكراری پرهیز كرده كوشیده است مطلب را در ذهن خواننده ثبت كند. از آوردن مثال

اند و فصل سوم كتاب نیـز نگـاهی بـه علـم بیـان و انـواع        شده های لفظی و معنوی ارائه ها در دو فصل كلی آرایه زده است. آرایه

 تشبیه و استعاره، مجاز و كنایه انداخته است.
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 .1396. مرسل :كاشان گرزان.بیشه :شاهنامه فردوسی به نثرهایی از  گزیده داستان. علیقلی، امیرحسین/ شفیعی، مهدی.244

 9789649723938 :شابك رقعی ص.76

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها های حماسی، اقتباس شاهنامه، نثر، داستان :کلماتکلیدی

است كه برای ایرانیان ارزش فراوان دارد. كتاب حاضر، جلـد  شاهنامه اثر بزرگ فارسی و یادگار منظوم حكیم فردوسی :چكیده

اسـت. در   ای است از شاهنامه كه سه داستان را در قالب نثر به خوانندگان عرضه كـرده  ای چند جلدی، گزیده چهارم از مجموعه

از شـاهنامه در اختیـار    ای منتخـب  اند تا در نهایـت مجموعـه   ها بر اساس ترتیب زمانی وقایع انتخاب شده این مجموعه، داستان

 «.سرانجام كیخسرو و افراسیاب»و « بیژن و منیژه»، «اكوان دیو» :اند از های این جلد عبارت خواننده قرار گیرد. داستان

 

 وزیری ص.136 .1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان :تهران سرخ.پرورشگل. راحله  پور، سیده مهرام، بهروز/ انصاری.245

 9789640811962 :شابك

 معلم:مخاطب

 تعلیم و تربیت، معلمان، خالقیت، برنامه ریزی درسی :کلماتکلیدی

برای كودكانی كه در مرحله رشد روانـی ـــ   « گل سرخ»در این اثر نویسنده تالش كرده است تا با استفاده از استعاره :چكیده

كودكان پرورش مناسبی نداشته باشند، پژمرده شـده و احساسـی    ای كه اگر اجتماعی هستند، این مرحله را بررسی كند. مرحله

كنـد، بخـش دوم    ها و مسـئله تحقیـق را بیـان مـی     جز حقارت نخواهند داشت. این كتاب سه بخش دارد. بخش نخست دغدغه

ند و بخش ك آموزان بررسی می دهی خالقیت یا احساس حقارت در دانش ها را در شكل عناصر چهارگانه برنامه درسی و نقش آن

 دهد. سوم راهكارهای توسعه خالقیت را توضیح می

 

 ص.290 .1395. مؤسسـه فرهنگـی فـاطمی    :تهـران  (بارویكردژانری.4تاریخادبیاتایران). زرقانی ، سید مهدی.246

 9789643189389 :شابك وزیری

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ادبیات ادبیات فارسی، نقد ادبی، تاریخ :کلماتکلیدی

انـد، در ژانرهـای منثـور و عامیانـه اسـت. در ایـن اثـر         ها نوشـته  وجه برجستة ادبیات دورۀ قاجار، برخالف آنچه بعضی:چكیده

هـای ایـن    نویسنده كوشیده است تصویر روشنی از نظام ژانری دورۀ قاجار پیش روی خوانندگان قراردهد. به این ترتیب، فصـل 

 مطبوعات، نمایشی، عامیانه و رساله را در این دوره بررسی كرده است. كتاب انواع ژانرها مثل تاریخ،

 

 :شرابك جیبـی  ص.336 .1396. مهـر و مـاه نـو    :تهـران  تاریخادبیراتعمرومیانسرانی. :لقمه. نصراللهی، حمزه.247

9786003172739 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی، انسانی:پایهتحصیلی

 تاریخ ادبیات، كنكور سراسری دانشگاهی :کلماتکلیدی

دهـد.   تاریخ ادبیات یكی از مباحث درس ادبیات فارسی است كه در كنكور نیز تعدادی سؤال را به خود اختصاص مـی :چكیده

درسـی دورۀ  هـای   كوشد تمام نكات مربوط بـه اشـخاص و آثـار، اعـالم كتـاب      كتاب حاضر با تأكید بر موضوع تاریخ ادبیات، می

هـای   بندی ویژه و ارائة نمونه سـؤال  های خاص، خالصه و چكیدۀ جامع مباحث، با دسته ها و سرواژه متوسطه را با ارائة كلیدواژه

اند كه هـر كـدام معنـای خـود را      هایی در هر بخش آمده های گذشته، دانش مخاطب را در تاریخ ادبیات تقویت كند. نشانه سال

 كنند. مطالب خوانده شده یا نشده اشاره می دارند و برای مثال به
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 :شرابك رقعـی  ص.242 .1396. قـدیانی  :تهـران  طراهر.هرایبابراترانره :گزینـه ادب پارسـی  . زاده، شـهرام  رجـب .248

9786002511966 

 آموز، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، ادبیات فارسی نامه زندگیشعر فارسی،  :کلماتکلیدی

شود. بخش اول كتاب پژوهشی است تازه دربارۀ زندگانی و آثـار   آورترین شاعران ایران محسوب می باباطاهر یكی از نام:چكیده

البتـه  گیـرد.   اند. بخش دوم اشعار منسـوب بـه او را دربرمـی    هایی كه دربارۀ زندگی او گفته منسوب به باباطاهر، از جمله، افسانه

های نگارشی، شرح لغات دشوار و نظـم   از نشانه  الخط امروزی، استفاده شود. رسم بخش اشعار خود شامل چهار فصل متفاوت می

 های این نسخه هستند. الفبایی شعرها بر اساس حروف پایانی ابیات از جمله ویژگی

 

 .1396. پیـدایش  :تهـران  هایچهارمقالهنظامیعروضی.حكایت :ادبیات ایران از دیروز تا امروز. جهانگیریان، عباس.249

 9786002965257 :شابك جیبی ص.162

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، شاعران نثر، اقتباس :کلماتکلیدی

تـرین آثـار او و    از مهـم « چهارمقاله»نظامی عروضی سمرقندی نویسنده و شاعر قرن ششم و معاصر خیام است. كتاب :چكیده

كند.  است كه كتاب اصلی را به طور مختصر معرفی می« ادبیات ایران، از دیروز تا امروز»های مجموعة چندجلدی  یكی از كتاب

هـای مربـوط بـه آن     است. ابتدا موضوع بخش معرفی شده و سپس حكایت هر یک از چهار مقالة كتاب در بخشی جداگانه آمده

 اند. به زبان فارسی روان امروزی آمدهبخش، 

 

. حكیم فردوسی :تهران حكیمخیامنیشابور. :كتاب خوب برای همه كودكان و نوجوانان ایران 100. آبادی، حسین لطف.250

 9786007989173 :شابك وزیری ص.125 .1395

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شاعران، ادبیات فارسی، شعر، زبان انگلیسی، ترجمه :کلماتکلیدی

كنـیم.   هایی است كه ما ایرانیان به داشتن آن افتخـار مـی   حكیم عمر خیام، فیلسوف، دانشمند و ادیب ایرانی، از چهره:چكیده

كـه تبلـور   ربـاعی اصـیل خیـام     162رباعی از  55است، حدود « صد كتاب خوب»های مجموعة  در این كتاب كه یكی از كتاب

اند. كتاب به دو زبان انگلیسی و فارسی نگارش یافتـه و هـر    های این شاعر است، در هشت موضوع مطرح شده ترین اندیشه دقیق

 است. رباعی با ترجمه به نثر فارسی روان و نیز ترجمه به انگلیسی آمده

 

مؤسسه فرهنگـی مدرسـه    :تهران نقاشچینی.دررؤیاهایمهتابیآن :های یک نویسنده یادداشت. فردی، امیرحسین.251

 9789640812808 :شابك رقعی ص.72 .1396. برهان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، یادداشت :کلماتکلیدی

با مهارت نوشتن آشنا كرده و از رمـز و رازهـای آن   های كوتاه این كتاب، نوجوانان را هر چه بیشتر  ها و داستان نوشته:چكیده

خـوانی،   آمـوز، اهمیـت كتـاب    دارد. در این مجموعه، مطالبی درباره محبوبیت و شهرت امام خمینی )ره( و روز دانـش  پرده برمی

اقبـت از  شناخت هنرمندان و بزرگان هر ملت، آشنایی با فرهنگ گذشته و... آمده اسـت. نویسـنده بـر مشـورت در كارهـا و مر     

 كند. همچنین خاطراتی از كودكی نویسنده نیز در كتاب آورده شده است. محیط زیست و طبیعت تأكید می
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 :مشـهد  راهنماینگارشیكمقالهعلمی.. نژاد اشكذری، عباس/ عسكری، الهام شوهانی، جواد/ خطیبی، مسعود/ زارع.252

 9786009520893 :شابك وزیری ص.286 .1395. خط اول

 معلم:مخاطب

 نویسی نگارش علمی و فنی، مقاله :کلماتکلیدی

های علمی و كسب اطالعات  كتاب حاضر منبعی است برای كمک به پژوهشگران و دانشجویان در نگارش صحیح مقاله:چكیده

علمـی، سـاختار   های ضروری قبل از نگـارش مقالـة    گیری مقالة علمی، راهنمایی تاریخچة شكل»ضروری و مفید در این زمینه. 

از جملـه موضـوعات   « نامه و چگونگی نوشتن خالصة سوابق كار اصلی مقاله، نحوۀ یافتن كنفرانس مناسب، نحوۀ نوشتن توصیه

 این كتاب هستند.

 

 :شرابك جیبـی  ص.98 .1396. پیـدایش  :تهـران  رباعیراتخیرام. :ادبیات ایـران از دیـروز تـا امـروز    . نظری، مهدیه.253

9786002965264 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شعر فارسی، شاعران، نقد ادبی، تفسیرها :کلماتکلیدی

خیام نیشابوری حكیم، عارف، سیاستمدار، دانشمند و شاعر خراسانی در نجوم آنقدر سرامد بـود كـه تقـویمی بـه نـام      :چكیده

ادبیات ایران، »های مجموعة چندجلدی  اش مشهور است. كتاب حاضر یكی از كتاب شاعریجاللی ترتیب داد. البته او به شعر و 

اسـت.   گشـایی و شـرح رباعیـات او، و سـپس شـرح رباعیـات پرداختـه        است كه به شرح زنـدگی خیـام، رمـز   « از دیروز تا امروز

 كنند. هایی نیز مطالب را همراهی می نقاشی

 

 :شرابك رقعـی  ص.370 .1396. قـدیانی  :تهـران  رباعیاتسعدی. :گزینه ادب پارسی. اسكندری ارسنجانی، بهاالدین.254

9786002511904 

 آموز، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شعر فارسی، ادبیات فارسی، نثر مسجع :کلماتکلیدی

تركیبی اسـت از رباعیـات، مثنویـات،    «گزینة ادب فارسی»سخن سعدی سهل است و ممتنع. كتاب حاضر از مجموعة :چكیده

هـا را آورده   ملحقات، رسائل نثر و تقریرات ثالثة سعدی كه نویسنده آن ها را شـرح داده و تفسـیر كـرده و در واقـع معنـای آن     

ر ابتدای كتـاب  است. رسم الخط امروزی، اعراب گذاری شعرها، معنی لغات و كلمات دشوار از ویژگی های این نسخه هستند. د

 اند. نامه و اعالم آمده ها و اختصارات و در انتهای كتاب نیز واژه نشانه

 

 (.2ویژهمتروننثررروایری)80رویكردهایادبیاتداستانیازمشروطهتادهه. بهمنی، یداله/ نجفی، مالحـت .255

 9786006594712 :شابك وزیری ص.226 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی :تهران

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 نثر، نقد، ادبیات داستانی :کلماتکلیدی

های دوره كارشناسی رشته آمـوزش زبـان    ای برای متون روایی است. متون روایی یكی از درس مایه كتاب حاضر درس:چكیده

كنـد و حـاوی    مشروطه تا دهه هشـتاد بررسـی مـی   فارسی است. این كتاب سیر تاریخی ـــ سبكی نثر روایی زبان فارسی را از 

كنـد. فصـل دوم از ظهـور داسـتان كوتـاه       شش فصل است. فصل اول نثر دوره مشروطه و عوامل تاثیرگذار بر آن را بررسی مـی 

نـد.  ك ها اشاره می آن های تاریخی و اجتماعی این دوره و ویژگی گوید. فصل سوم با اشاره به جنگ جهانی دوم، به رمان سخن می

 فصل چهارم... .
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خروانداستانهفرت:زنجادو :هایی از شاهنامه فردوسی به نثـر  گزیده داستان. علیقلی، امیرحسین/ شفیعی، مهدی.256

 9789649723914 :شابك رقعی ص.96 .1396. مرسل :كاشان رستم،داستانرستموسهراب.

 آموز دانش:مخاطب

 دانشگاهیدهم، یازدهم، پیش :پایهتحصیلی

 های حماسی شاهنامه، نثر، داستان :کلماتکلیدی

شاهنامه اثر بزرگ فارسی و یادگار منظوم حكیم فردوسی است كه برای ایرانیان ارزش فـراوان دارد. كتـاب حاضـر، از    :چكیده

اسـت.   خوانندگان عرضه كردهای است از شاهنامه كه دو داستان بسیار مشهور را در قالب نثر به  ای چند جلدی، گزیده مجموعه

ای منتخـب از شـاهنامه در اختیـار     اند تا در نهایت مجموعه های این مجموعه بر اساس ترتیب زمانی وقایع انتخاب شده داستان

 «.رستم و سهراب»و « خوان رستم  هفت» :اند از های این جلد عبارت خواننده قرار گیرد. داستان

 

داسرتانازجمشریدترا:سرام :هایی از شاهنامه فردوسی به نثر داستان  گزیده. مهدی علیقلی، امیرحسین/ شفیعی،.257

 9789649723907 :شابك رقعی ص.100 .1396. مرسل :كاشان فریدون،داستانزادنزالورستم.

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نثر، اقتباس های حماسی، شاهنامه، داستان :کلماتکلیدی

شاهنامه اثر بزرگ فارسی و یادگـار حكـیم فردوسـی اسـت كـه بـرای ایرانیـان ارزش فـراوان دارد. كتـاب حاضـر، از           :چكیده

اسـت.   ای است از شاهنامه كه دو داستان مشهور را در قالـب نثـر بـه خواننـدگان عرضـه كـرده       ای چند جلدی، گزیده مجموعه

ای منتخـب از شـاهنامه در اختیـار     اند تا در نهایت مجموعه ترتیب زمانی وقایع انتخاب شدههای این مجموعه بر اساس  داستان

 «.زادن زال و رستم»و « از جمشید تا فریدون» ::اند از های این جلد عبارت خواننده قرار گیرد. داستان

 

 :اصـفهان  شر واقعینویسنده،مبارزموفقدرجنگباسررطان.:سرطان،پایانوآغازمن. امامی، شیرین تبعه.258

 9786003860476 :شابك رقعی ص.152 .1395. نوشته

 معلم:مخاطب

 ها، موفقیت خاطره نویسی، بیماری :کلماتکلیدی

اش  تكمیلـی  درمانی و درمـان  نویسنده به عنوان بیماری سرطانی كه بهبود یافته است، خاطراتش را طی دوران شیمی:چكیده

ها و روند مبارزه جسمی و روحی او با این بیماری، در طول یک سـال اسـت. كتـاب     نوشته است. كتاب حاصل تجربیات، توصیه

بـرد. از   درباره زمانی است كـه او بـه ایـن بیمـاری پـی مـی      « مهمان ناخوانده زندگی من»دوازده فصل دارد و فصل اول، به نام 

« چیزی شبیه مرگ به سـراغ مـن آمـد   »و « ارزش و هویت»، «جنگ برای زنده ماندن»به فصل توان  های دیگر كتاب، می فصل

 اشاره كرد.

 

 :شرابك وزیـری  ص.136 .1395. انـداز قطـب   چشـم  :تربـت حیدریـه   سكوتعرفراندرادبیرات.. پور، سایبه عادل.259

9786008509738 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 عرفان، ادبیات فارسی :کلماتکلیدی

در اكثر آثار عرفانی فارسی حضور قلب جایگاهی مؤثر دارد. این كتاب سیری دارد در ادبیات عرفانی فارسـی و معنـای   :چكیده

رود. در فصل اول حضور قلب تعریف و در فصل بعد حضور قلب در نماز و تأثیر آن  عشق و محبتی كه در عرفان از آن سخن می

هـای شـعر در عرفـان ایرانـی نیـز مباحـث        تـرین كتـاب   است. معرفی یازده كتاب نثر عرفانی و هفت كتاب از مهـم  ررسی شدهب

 های سوم و چهارم هستند. فصل
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 بحثیتحلیلیدرمحتویاتشاهنامهوزمینرهپیرداییآن.:شاهنامهوشعرزمانفردوسی. زاده، خدائی شریف.260

 9789640223727 :شابك وزیری ص.426 .1395. نشر به :تهران

 معلم:مخاطب

 های حماسی، نقد ادبی شاهنامه، داستان :کلماتکلیدی

شاهنامه میراث مشترک همة اقوام آریایی است. در كتاب حاضر محتویات شاهنامه و زمینة پیدایش آن تحلیل و شرح :چكیده

ای،  هـای ادبـی او، سـپس جایگـاه تصـویرهای افسـانه       فردوسی و دیـدگاه گیری حماسة ملی  اند. در ابتدا مراحل شكل داده شده

سـرایی، قطعـات    های منظوم شاهنامه، مدیحـه  اند. نامه داستان، اندرز، گفتار، تمثیل، چیستان و نیایش در شاهنامه تشریح شده

 د.های كتاب هستن ها در شاهنامه از جمله فصل گونه ها، و تغزل و تشبیب المثل حكیمانه و ضرب

 

 ص.200 .1395. پیدایش :تهران شعرهایخواندنیفرخیسیستانی. :هایی از ادبیات كهن ایران تازه. عظیمی، احسان.261

 9786002962591 :شابك وزیری

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 شاعران، شعر فارسی :کلماتکلیدی

سـرایی جایگـاه واالیـی دارد. شـعر او نـرم و       سرایی همچون سعدی در غزل قصیدهفرخی سیستانی شاعری بود كه در :چكیده

هـای شـعری فارسـی     ساده و روان است و حشو و زائده ندارد. اشعار او سرشارند از تشـبیه و اسـتعاره. او تقریبـاً در همـة قالـب     

و سـپس دربـارۀ جایگـاه و سـبک      آموزی كرده است. در ابتدای كتاب حاضر فرخی سیستانی به طور مختصر معرفی شـده  طبع

 اند. شده شعری او چند خطی آمده است. در ادامه، اشعار او همراه با توضیح نویسنده در بارۀ ابیات گنجانده

 

 ص.336 .1396. پیـدایش  :تهـران  شعرهایخواندنیوحشریبرافقی. :هایی از ادبیات كهن ایران تازه. اهلل، داود لطف.262

 9786002964465 :شابك وزیری

 معلم:مخاطب

 شاعران، شعر فارسی :کلماتکلیدی

گویی استوار است. زبان سادۀ شعر و نحـوۀ   بود. این مكتب بر حقیقت« وقوع»وحشی بافقی از شاعران طراز اول مكتب :چكیده

بنـدها،   هـا، تركیـب   هـا، قطعـه   قصـیده هـا،   هایی از غـزل  كتاب حاضر نمونه. رسد ای است كه واقعی به نظر می گونه بیان ماجرا به

آزمـایی كـرده اسـت. در     های شـعری فارسـی طبـع    های شاعر را دربردارد. او تقریباً در همة قالب ها و مثنوی ها، رباعی بند ترجیع

ابتدای كتاب وحشی به طور مختصر معرفی شده و سپس دربارۀ جایگاه و سبک شعری او چنـد خطـی آمـده اسـت. در ادامـه،      

 اند. شده و، همراه با توضیح كلمات مهم، گنجاندهاشعار ا

 

 9786004062244 :شابك رحلی ص.80 .1396. سیاه تخته :تهران عروضوقافیهدهمویازدهم.. بهرامی، اصغر.263

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 ها قافیه، ادبیات فارسی، تمرین و عروا :کلماتکلیدی

اند. كتاب حاضر مطـابق بـا    های دهم، یازدهم و دوازدهم بر پایة تدریس شنیداری بنا شده های علوم و فنون سال كتاب:چكیده

آمـوزد. البتـه عـالوه بـر تـدریس كامـل عـروا         است و عروا و قافیه را می  شده های درسی تدوین های كتاب مطالب و عنوان

های خاص این كتاب است. با این  نام دارد، یكی از ویژگی« اسخ سریعرمزینة پ»كه همان  "QR-CODE "شنیداری، تكنولوژی

تواند برنامة مخصوص كتاب را نصب كند و فایل تصویری هر مبحث درسی را تماشا كند. در پایان هر فصل  ویژگی، مخاطب می

 اند. هایی مطابق كتاب درسی آمده ها و خودارزیابی تمرین
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. مبتكـران, پیشـروان   :تهـران  عشق،عرفان،مستیوطنرزحراف .. اهلل عزت یزدی، ذبیحفرامرزی، علی/  سلطانی گرد.264

 9789640726143 :شابك وزیری ص.352 .1396

 معلم:مخاطب

 شعر، شاعران، عرفان، ادبیات فارسی :کلماتکلیدی

بحـث بـوده اسـت. در چهـار     های او بیش از دیگر شاعران مورد  های شخصیتی و اندیشه حافظ شاعری است كه جنبه:چكیده

فصل این كتاب نویسنده می كوشـد نظـرات مطـرح دربـارۀ حـافظ را نقـد و بررسـی كنـد تـا شخصـیت راسـتین او را بیشـتر             

هـایی از اشـعار    بشناساند.جایگاه حافظ در ادبیات فارسی عنوان فصل اول است و نویسنده برای شناساندن او به مخاطب، نمونـه 

هایی از دیوان او فصل دوم كتاب است. در فصل سوم نیز مفهـوم شـراب در    ده است. عرفان حافظ با مثالبزرگان دربارۀ او را آور

 دیوان او بررسی و روشن می شود. فصل آخر به طنز حافظ پرداخته است.

 

 :شرابك رقعـی  ص.914 .1396. قـدیانی  :تهـران  غزلیاتسرعدی. :گزینه ادب پارسی. اسكندری ارسنجانی، بهاالدین.265

9786002511935 

 آموز، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شعر فارسی، ادبیات فارسی، غزل :کلماتکلیدی

است.  غزلیات سعدی را در برگرفته« گزینة ادب فارسی»هنر سعدی زاییدۀ ذهن سیال اوست. كتاب حاضر از مجموعة :چكیده

داده و تفسیر كرده و در واقع معنایشان را آورده است. متن این اثر بر اسـاس مقابلـة سـه نسـخة معتبـر      ها را شرح  نویسنده آن

های این كتاب و رسم الخـط امـروزی، اعـراب     های عربی و ملحقات بخش ها، قصیده های فارسی، مرثیه است.قصیده تصحیح شده

ها و اختصارات و در انتهـای كتـاب    د. در ابتدای كتاب نشانهگذاری شعرها، معنی لغات و كلمات دشوار از ویژگی های آن هستن

 اند. نامه و اعالم آمده نیز واژه

 

فرهنگعبراراتواصرطالحاتمفیرددرنگرارشمقراالتعلمریو. حیدری، اكبر/ فرزادفر، منا/ غفاری، صادق.266

 9789641964391 :شابك رقعی ص.90 .1396. نیكان كتاب :زنجان پژوهشی.

 آموز، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه نویسی، تحقیق علمی، نگارش علمی و فنی، واژه مقاله :کلماتکلیدی

ها یكی از اصلی ترین مراحل پژوهش اسـت. در كتـاب حاضـر نحـوۀ نگـارش       تهیة گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش:چكیده

هـای مفیـد و مناسـب     كه برای هر بخش از مقاله مصداقی از جملـه  طوری محتوایی مد نظر قراردارد، بهمقاالت پژوهشی از نظر 

های علمی نویسندگان و منابع آرشیوی هستند. به این ترتیب، برای هـر قسـمت از    ها حاصل تجربه آورده شده است؛ این جمله

 ها انتخاب كرد. توان از بین آن است كه می مقاله، مثل چكیده، مقدمه و بیان مسئله عبارت پركاربردی موجود
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. پرنیـان انـدیش   :تهـران  قرآنوسخنوران،آیاتقرآندراشرعاردیروانخاقرانی.. دهمرده، رضا/ دهمرده، محمد.267

 9786008239048 :شابك وزیری ص.332 .1396

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ها نامه زندگیشعر فارسی، شعر مذهبی، شاعران،  :کلماتکلیدی

خاقانی از جمله شاعران ایرانـی بـود كـه تـأثیر قـرآن و آیـات آن در اشـعارش بسـیار اسـت. اثـر حاضـر بـا توجـه و              :چكیده

كنـد و   دادن همین موضوع تدوین شده است. در ابتدا نویسنده زندگی خاقانی و سبک شعری و رفتار او را بررسی مـی  محورقرار

آورد كـه خاقـانی در    دهد. سپس در فصل اول تعریف اصطالحاتی ادبـی را مـی   او توضیحاتی می عصران دربارۀ آثار، مذهب و هم

  ها اشـاره  ن اند كه در اشعار خاقانی به آ كار برده است؛ مثل اشاره، كنایه، ایما و رمز. در بخش دوم آیاتی از قرآن آمده اشعارش به

 است. شده

 

 :شرابك رقعـی  ص.410 .1396. قـدیانی  :تهـران  قصایدسرعدی. :ادب پارسـی گزینه . اسكندری ارسنجانی، بهاالدین.268

9786002511911 

 آموز، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شعر فارسی، ادبیات فارسی، شعر عربی :کلماتکلیدی

هـای سـعدی را در    قصـیده « فارسـی گزینـة ادب  »هنر سعدی زاییدۀ ذهن سـیال اوسـت. كتـاب حاضـر از مجموعـة      :چكیده

هـا،   هـای فارسـی، مرثیـه    ها را شرح داده و تفسیر كرده و در واقـع معنایشـان را آورده اسـت. قصـیده     است. نویسنده آن برگرفته

های این كتاب و رسم الخط امروزی، اعراب گذاری شعرها، معنـی لغـات و كلمـات دشـوار از      های عربی و ملحقات بخش قصیده

 اند. نامه و اعالم آمده ها و اختصارات و در انتهای كتاب نیز واژه این نسخه هستند. در ابتدای كتاب نشانهویژگی های 

 

مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه     :تهـران  قصهباغیکهباغبانشرفتهباشد. :های یک نویسنده یادداشت. فردی، امیرحسین.269

 9789640812792 :شابك رقعی ص.64 .1396. برهان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات فارسی، نوجوانان، یادداشت :کلماتکلیدی

كند.  ها، مهارت نوشتن را در نوجوانان تقویت می های كوتاهی است كه مطالعه آن كتاب حاضر شامل خاطرات و نوشته:چكیده

عشق به حیوانـات، مراقبـت از محـیط زیسـت،      :این موارد اشاره كرد توان به از جمله موضوعاتی كه به آن توجه شده است، می

نویسنده درباره ظهور امام زمان )عج(، میالد پیامبر و شهادت حضرت علی )ع( نیز مطـالبی  . فواید ورزش كردن، ارزش زمان و...

ریزی صحیح را موفقیـت و   رنامهآورده است. همچنین به نقش مهمی كه هنر و هنرمند در هر كشور دارد، اشاره كرده و نتیجه ب

 داند. پیروزی می
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. پیـدایش  :تهران اسكندرنامهنظامی.:قصهشیرینشرفنامه :هایی از ادبیات كهن برای نوجوانان تازه. عظیمی، احسان.270

 9786002964205 :شابك وزیری ص.216 .1395

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 های اساطیری، شاعران فارسی، داستان شعر :کلماتکلیدی

ای خیالی دربارۀ اسكندر و رسیدن او به مقام  نامه نامه نام دارد. زندگی شرف« اسكندرنامة نظامی»اولین بخش از كتاب :چكیده

ن بـا  گویی چنـا  پنج گنج نظامی است. نظامی در استفاده از واژگان و در قصه»پیامبری.خود اسكندرنامه بخش آخر از مجموعة 

قـرآن اسـت.در كتـاب حاضـر ، نویسـنده دربـارۀ       «ذوالقـرنین  »كند اسكندر همـان   كرده است كه مخاطب باور می مهارت عمل

هـای ایـران زمـین، رفـتن اسـكندر بـه غـار كیخسـرو و هندوسـتان و ری و           ها، ویرانی آتشكده اسكندر، تولد و پادشاهی، جنگ

ان، رفتن او به ظلمات و بیـرون آمـدن از آن و در نهایـت بازگشـت او بـه روم      های اول تا هفتم اسكندر با روسی خراسان، جنگ

 سخن گفته است.

 

 رقعـی  ص.152 .1395. نشـر  به :تهران خوانی.حكایاتیازاصحابومجالسروضه:هایروضهقصه. شهرامی، بیژن.271

 9789640225486 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دانشگاهیدهم، یازدهم، پیش :پایهتحصیلی

 آداب و رسوم مذهبی، خاطره نویسی، اعتقادات مذهبی :کلماتکلیدی

گذرد و طعم خوش روضه همچنان پـای دنـدانم اسـت. بـه همـین خـاطر محـرم را دوسـت دارم و مـرور           ها می سال»:چكیده

كـه سـه فصـل دارد.     هایی از خاطرات اصحاب روضـه اسـت   كتاب حاوی قصه« دهم. خاطراتش را بر خیلی از چیزها ترجیح می

فصل اول درباره خدای تعالی و حضرات معصومین، فصل دوم درباره عالمان دینی و فصـل سـوم دربـاره شـهدا، پیـر غالمـان و       

 هنرمندان است.

 

 ص.370 .1396. قـدیانی  :تهران قطعاتوغزلیاتعرفانیسعدی. :گزینه ادب پارسی. اسكندری ارسنجانی، بهاالدین.272

 9786002511928 :شابك رقعی

 آموز، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شعر فارسی، ادبیات فارسی، نثر مسجع :کلماتکلیدی

تركیبی است از قطعات و غزلیـات  « گزینة ادب فارسی»هنر سعدی زاییدۀ ذهن سیال اوست. كتاب حاضر از مجموعة :چكیده

ها را آورده است. رسم الخـط امـروزی، اعـراب     را شرح داده و تفسیر كرده و در واقع معنای آنها  عرفانی سعدی كه نویسنده آن

ها و اختصارات و در انتهـای   گذاری شعرها، معنی لغات و كلمات دشوار از ویژگی های این نسخه هستند. در ابتدای كتاب نشانه

 اند. نامه و اعالم آمده كتاب نیز واژه
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 ص.696 .1396. آشـنایی  :تهـران  بررسیخودباوریوخودسازیدرادبپارسری.:قناعتومناعت. سیّد، جعفر.273

 9786006960784 :شابك رقعی

 معلم:مخاطب

 خودسازی، شعر فارسی، فضایل اخالقی :کلماتکلیدی

حرص و طمـع. كتـاب   ادبیات تعلیمی و عرفانی فارسی پر است از مضمون های ناب و روح بخش استقامت و پرهیز از :چكیده

است. نویسنده شواهد خود را از شـاعران بـزرگ زبـان     های خودباوری و خودسازی ادب فارسی را در خود گردآورده حاضر نمونه

اسـت جـدای از جنبـة فـردی و تربیـت       فارسی مثل مولوی، سعدی، بیدل دهلوی، فردوسی و حافظ انتخـاب كـرده و كوشـیده   

 مت جامعه بپردازد.اندیشی دربارۀ سال شخصی، به چاره

 

یافتهبهزبانپارسی)همراهبابرابرهایپارسی(ویژهنویسندگان،ترینواژگانراهکاربردی. نوذری تهرانی، مریم.274

 9786000445485 :شابك پالتویی ص.192 .1395. مریم نوذری تهرانی : آموزان.پژوهشگران،دانشجویانودانش

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:تحصیلیپایه

 ها نامه ها، آموزش زبان فارسی، واژه زبان :کلماتکلیدی

نشیند. این كتاب برای پاسداشت زبان كهن فارسـی   نواز دارد كه آوای آن بر دل می زبان فارسی بافتی آهنگین و گوش:چكیده

اسـت.   پاالیش زبـان نوشـتاری و گفتـاری از واژگـان بیگانـه تهیـه شـده       دار زبان مادری و همچنین  های ریشه و استفاده از واژه

منـد بتوانـد    انـد تـا مخاطـب عالقـه     ها و به ترتیب حروف الفبا فهرسـت شـده   ها به همراه برابرهای فارسی آن ترین واژه كاربردی

 های فارسی را به كار گیرد. واژه

 

 انسرانی.(پایهیازدهم،ریاضی،تجربیو2کاربر فارسی) :كالسیبسته مدیریت . امیرلو، فاطمه/ عبادتی، شهناز.275

 9786004640633 :شابك رحلی ص.48 .1396. مرآت :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی، انسانی:پایهتحصیلی

 ها های تكمیلی، پرسش آموزش زبان فارسی، فعالیت :کلماتکلیدی

ای آموزشی در خدمت فرایند تدریس است. كتاب حاضر یكـی از   كردن اهداف طرح درس و برگه عملیاتی كاربرگ ابزار:چكیده

شود و ناشر اصرار دارد از آن به عنوان برگة سنجش استفاده نشود. معلم كـاربرگ را بایـد در    اجزای بستة آموزشی محسوب می

های ریاضی، تجربی  ر به درس فارسی پایة یازدهم رشتهضمن تدریس و به عنوان مكمل طرح درس استفاده كند. كاربرگ حاض

 20ای از كاربرگ، مفاهیم یک هفتة آموزشی را دربـردارد. محتـوای ایـن كتـاب در      و انسانی اختصاص دارد. هر برگ دو صفحه

 شده هستند. بندی مطالب آموخته های دهم و بیستم جمع شده است كه قابل جداشدن هستند. كاربرگ كاربرگ ارائه 

 

مؤسسـه فرهنگـی    :تهـران  هاحرفبزنم!.توانستمبامورچهکاشمی :های یک نویسـنده  یادداشت. فردی، امیرحسین.276

 9789640812815 :شابك رقعی ص.80 .1396. مدرسه برهان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 یادداشت، نوجوانانادبیات فارسی، خاطره نویسی،  :کلماتکلیدی

شوند. كتاب شامل خاطراتی از كودكی نویسنده است كـه   در این كتاب نوجوانان با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا می:چكیده

بام، زیبایی زنـدگی بـا پـدربزرگ و مـادربزرگ در یـک خانـه و        هایش، خوابیدن روی پشت در آن از حیاط خانه، باغچه و گلدان

گوید. او از گرمای كشنده كوچه در تابستان، به علت قطـع شـدن درختـان شـكایت كـرده و بـه مـاه         ن میها سخ احترام به آن

 كند. رمضان، ماه بهمن و پیروزی انقالب اسالمی اشاره می
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 :تهـران  یرازدهم.2کتابآموزشوکارفارسی :كتاب كار. نوری، نرگس/ مؤید ناصری، اسماعیل/ معقول، حسن سیاه.277

 9786003172326 :شابك رحلی ص.152 .1396. ماه نومهر و 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی، پرسش :کلماتکلیدی

شوند. كتاب كار حاضر كه  ها تدوین می آموز در تمرین و تثبیت آموخته های كار به منظور كمک رسانی به دانش كتاب:چكیده

های زبانی، فرازبانی و ادبی درس فارسی پایة یازدهم تأكیـد دارد.   است، بر آموزش و تقویت مهارت رویكرد مهارتی تدوین شدهبا 

اند كـه در   هایی در سه قلمرو زبانی، ادبی و فكری طراحی شده ابتدا آموزش مختصر و مفید متن هر درس آمده و سپس پرسش

ای، جوركردنی  خالی، درست و نادرست، چندگزینة های متنوع كوتاه پاسخ، جای سشدهند. پر واقع محتوای درس را پوشش می

 كنند. ها آشنا می های پنهان درس آموز را با گوشه و تشریحی نیز دانش

 

 :شرابك رحلـی  ص.136 .1396. خیلـی سـبز   :تهـران  .2علوموفنونادبری11کتابکار :یازدهم. عبادتی، شهناز.278

9786004124003 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ادبیات فارسی، تاریخ ادبیات :کلماتکلیدی

های درسی دیگر، به تمرین و تكـرار نیـاز دارد.    نیز، همچون كتاب 2یادگیری مباحث كتاب درسی علوم و فنون ادبی :چكیده

 8،  7هـای   شناسی قرن ، سبک9و  8، 7های  قرن ادبیات فارسی كتاب حاضر مباحث درس علوم و فنون ادبی پایة یازدهم )تاریخ

داده است و ساختاری بـه ایـن    ( را در قالب كتاب كار ارائه11و  10های  شناسی قرن ؛ سبک11و  10های  ادبیات قرن ؛ تاریخ9و 

متناسـب   هایی متنوع و شده، سپس مجموعه پرسش ارائة محتوای آموزشی به شكل نمودار و به تفكیک دروس ارائه :شكل دارد

 اند. ای آمده های چهارگزینه ای و در پایان كتاب نیز پاسخ پرسش های دوره با اهداف آموزشی. در پایان هر فصل از كتاب آزمون

 

 :شررابك رحلــی ص.136 .1396. خیلــی سـبز  :تهــران .2فارسرری11کتررابکررار :كــار یــازدهم. افضـلی، امیــر .279

9786004123938 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:تحصیلیپایه

 ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، نثر، شعر فارسی :کلماتکلیدی

های دبیرستانی كتاب كـار دارد. كتـاب حاضـر مباحـث درس فارسـی پایـة        نیز مانند بسیاری از درس 2درس فارسی :چكیده

انقالب اسالمی، حماسی، داستانی و جهـان(  یازدهم )شامل هشت فصل از انواع ادبیات تعلیمی، سفر و زندگی، غنایی، پایداری، 

های مهم هر درس و مباحـث   قلمرو زبانی شامل واژه :داده است. هر درس ساختاری به این شكل دارد را در قالب كتاب كار ارائه

اهیم مهـم  نامه و آثار نویسندگان و شاعران؛ قلمرو فكری شامل مف های ادبی، سبک نثر، زندگی دستوری؛ قلمرو ادبی شامل آرایه

 هر درس.
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 :شرابك رحلـی  ص.152 .1396. خیلـی سـبز   :تهـران  پایرهدهرم.1کترابکرارفارسری :دهـم . افضـلی، امیـر  .280

9786004121354 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها، تكالیف درسی، آموزش زبان فارسی تمرین :کلماتکلیدی

هـا بـرای مثـال و     های این كتـاب  آموزان است تا از پرسش به دبیران و دانشكردن  های كار كمک هدف از تألیف كتاب:چكیده

آموز نقش ببندند. كتاب حاضر در همین راسـتا و همسـو    ها در ذهن دانش تمرین بیشتر مباحث درسی استفاده كنند تا آموخته

هـای مهـم درس و رابطـة     بانی، واژهكوشد در چند قلمرو مخاطب را یاری رساند. در قلمرو ز با كتاب درسی فارسی پایة دهم می

انـد و در بخـش قلمـرو     ها آمـده  اند. در بخش قلمرو ادبی آرایه ها با هم مورد سؤال قرار گرفته و مباحث دستوری مطرح شده آن

 فكری مفاهیم مهم هر درس مورد نظرند.

 

فیزیك،علومانسانی،علروموهایدهم)دهمعلومتجربی،ریاضیوکتابکارنگارشپایه. اسفندیاری، اعظـم .281

 9789649887371 :شابك رحلی ص.134 .1396. مجمع ذخائر اسالمی :قم معارفاسالمی(.

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی، انسانی:پایهتحصیلی

 نگارش ادبی، انشاء و تمرین :کلماتکلیدی

هـای   كنند. كتاب حاضر كتاب كار نگارش پایة دهم همة رشته می كمک های كار به مرور و تعمیق مفاهیم درسی كتاب:چكیده

 :هـای  گیرند با عنوان است. هشت بخش كتاب هشت درس را دربرمی دبیرستانی است و به منظور تقویت درس انشا طراحی شده

، ناسازی معنـایی و  سازی، سنجش و مقایسه های گزارش گونه، جانشین های عینی، نوشته پرورش موضوع، عینک نوشتن، نوشته

 اند. آموزان گنجانده شده های نوشته شده توسط دانش متن گونه. در هردرس و مرتبط با موضوع درس، نمونه های داستان نوشته

 

 (پایهیازدهم،ریاضری،تجربریوانسرانی.2کتابکاروتمرینفارسی) :بسته مدیریت كالسـی . عبادتی، شهناز.282

 9786004640640 :شابك رحلی ص.188 .1396. مرآت :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی، انسانی:پایهتحصیلی

 ها آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی، تمرین :کلماتکلیدی

بخشـد.   عمـق مـی  آموز را  های متنوع، فرایند یادگیری دانش كار و تمرین ابزاری آموزشی است كه با ارائه تمرین  كتاب:چكیده

های ریاضی، تجربی و انسانی است. هـر هفتـه    آموزان پایة یازدهم رشته كتاب كار و تمرین حاضر مخصوص درس فارسی دانش 

تـوان بـه    آموز به مباحث درس مسلط شود. از ایـن كتـاب مـی    هایی از متن درس است تا دانش هفته درس شامل تمرین 20از 

اند. در پایـان هـر فصـل آزمـون آن فصـل       كرد. سؤاالت كتاب از ساده به مشكل طراحی شدهعنوان كتاب كار و تكلیف استفاده 

 ای نیز در كتاب موجودند. های چهار گزینه مند و آزمون آموزان عالقه است. همچنین، سؤاالتی مخصوص دانش آمده
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داستانجمشیدو:کوهزادکك :نثـر هایی از شاهنامه فردوسی به  گزیده داستان. علیقلی، امیرحسین/ شفیعی، مهدی.283

 9789649723952 :شابك رقعی ص.96 .1396. مرسل :كاشان ضحا ،داستانکكکوهزاد،داستانبرزو.

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های حماسی ها، شاهنامه، داستان اقتباس :کلماتکلیدی

و یادگار منظوم حكیم فردوسی است كه برای ایرانیان ارزش فراوان دارد. كتاب حاضر، جلـد   شاهنامه اثر بزرگ فارسی:چكیده

اسـت.   ای است از شاهنامه كه سه داستان را در قالب نثـر بـه خواننـدگان عرضـه كـرده      ای چند جلدی، گزیده ششم از مجموعه

ای مختصـر را در اختیـار    وعـه در نهایـت شـاهنامه   اند و مجلدات ایـن مجم  ها بر اساس ترتیب زمانی وقایع انتخاب شده داستان

 «.برزو»و « كک كوهزاد»، «جمشید و ضحاک» :اند از های این جلد عبارت دهند. داستان خواننده قرار می

 

الردینالهریهاییازدکترحسینمحرییادداشت:کوینومیدیمروامیدهاست :ادبیات عرفـانی . سینایی، زهرا.284

 9789642785858 :شابك خشتی كوچک ص.60 .1395. صابرین :تهران ای.قمشه

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 یادداشت، شعر، نوجوانان :کلماتکلیدی

هایی است كه نویسنده خطاب به دخترش نوشته است. او درباره آفرینش، خُلـق تنـگ، نـوروز، تولـد      كتاب حاضر متن:چكیده

های  داند و گنج گوید. او علت خُلق تنگ را گذر نكردن به كوی دوست می های تو كجاست؟، صبر، نماز، روزه و... می گنجمسیح، 

« گفت و شنودی پر رمز و راز میان آفریده و آفریدگار.» :گوید هر كسی را مهربانی و عشق و بخشندگی. نویسنده درباره نماز می

 «آنچه آدمی را شایسته نیست و این روزه را همه عمر باید گرفت.پرهیز كردن از هر » :و درباره روزه

 

 .1395. مؤسسه انتشاراتی نقـش نگـین   :اصفهان خوانی.گامنخستدرشاهنامه. صادقیان، محمدرضا/ سعیدی، الدن.285

 9786003291072 :شابك وزیری ص.358

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های حماسی شاهنامه، نثر، داستان :کلماتکلیدی

ترین آثار ادبی ایران زمین و مایة افتخار ایرانیان است. نویسندۀ كتاب حاضر با فـرا اینكـه یكـی از     شاهنامه از بزرگ:چكیده

برگردانـده و مـتن را حـول    دالیل نخوانده شدن شاهنامه در میان مردمان، زبان نظم آن است، تمام محتوای شاهنامه را به نثـر  

محورهایی از قبیل منش پهلوانی، خردورزی، عرفان، عشق، اخالقیات، كارهای پسندیده، فرق میان نیـک و بـد و نتیجـه آن در    

است. این كتاب شاهنامه را به نثر در  بندی كرده سازان اساطیری ایران باستان دسته زندگی فردی و اجتماعی، و طرز تفكر تاریخ

 ت.آورده اس
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داسرتانسریاوش،:گرسریوز :هایی از شاهنامه فردوسی بـه نثـر   گزیده داستان. علیقلی، امیرحسین/ شفیعی، مهدی.286

 9789649723921 :شابك رقعی ص.96 .1396. مرسل :كاشان داستانرزمرستمبااشكبوسوکاموس.

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، نثر های حماسی، اقتباس شاهنامه، داستان :کلماتکلیدی

شاهنامه اثر بزرگ فارسی و یادگار منظوم حكیم فردوسی است كه برای ایرانیان ارزش فراوان دارد. كتاب حاضر، جلـد  :چكیده

اسـت.   خواننـدگان عرضـه كـرده   ای است از شاهنامه كه دو داستان را در قالـب نثـر بـه     ای چند جلدی، گزیده سوم از مجموعه

ای منتخـب از شـاهنامه در اختیـار     اند تا در نهایت مجموعه های این مجموعه بر اساس ترتیب زمانی وقایع انتخاب شده داستان

 «.رزم رستم با اشكبوس و كاموس»و « سیاوش» :اند از های این جلد عبارت خواننده قرار گیرد. داستان

 

 9786007294598 :شابك وزیری ص.194 .1396. بزم قلم :قم گلستانسعدی.. سعدی.287

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 شعر فارسی، نثر مسجع، شاعران :کلماتکلیدی

ها و غزلیات، یک كتاب به نظم و نثر و كتاب دیگری هم به نظم بـه یادگـار گذاشـته     سعدی شیرازی گذشته از قصیده:چكیده

سیرت پادشاهان، اخـالق درویشـان، فضـیلت     :است حاضر گلستان و به نظم و نثر است و در هشت باب تنظیم شدهاست. كتاب 

قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت. نویسنده كوشیده اسـت نسـخة معتبـری از    

 ها آورده است. های دیگر این كتاب را در حاشیه توجه در نسخه گلستان را به مخاطب عرضه كند. در این راستا، اختالفات قابل

 

مؤسسـه فرهنگـی    :تهـران  االطفرال.تادیرب:گنجینهتاریخادبیاتکود ونوجوان. علی كاشفی خوانساری، سید.288

 9789640814420 :شابك وزیری ص.214 .1396. مدرسه برهان

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 داستان كوتاه، ادبیات كالسیک :کلماتکلیدی

گردد. گنجینة تـاریخ ادبیـات كـودک و     ها برای كودكان و نوجوانان در ایران به دورۀ قاجار برمی انتشار نخستین كتاب:چكیده

هـا و   كنـد. همچنـین، كتـاب    های كودک در ایران را معرفـی مـی   نوجوان ایران نخستین و مؤثرترین آثار و پدیدآورندگان كتاب

انـد. كتـاب حاضـر از جملـه      اند نیز معرفی و بازنشـر شـده   ها منتشر شده هایی كه در آن دوره دربارۀ كودكان و مسائل آن رساله

شـود.   ای داستان كوتاه و حكایت آموزشی و نصیحت گونه مـی  های بازنشر شده، اثر مفتاح الملک است كه شامل مجموعه كتاب

توضیح داده و آن را معرفی كرده و پس از آن متن كتاب اصـلی  « االطفال  أدیبت»این كتاب ابتدا مختصری دربارۀ كتاب اصلی 

 را آورده است.

 

. مؤسسه فرهنگی مدرسـه برهـان   :تهران لبخندزیبایپسرکوهستان. :های یک نویسنده یادداشت. فردی، امیرحسین.289

 9789640813171 :شابك رقعی ص.72 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان یادداشت، داستان :کلماتکلیدی

است. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمزهای نوشتن بیشتر « حسین فردی»های  ای از سرمقاله كتاب گزیده:چكیده

كربال و شجاعت یاران امام حسین )ع(، زنگ مدرسـه و   :كند های كوتاه این مجموعه به این موارد اشاره می كند. داستان آشنا می

. آموزان است، حمایت از حیوانات و مفهوم انسانیت، ارزش وجود سالمندان در خانواده و... یادآوری مسئولیتی كه بر عهده دانش

 درباره پسر چوپان و ارزش كار اوست.« لبخند زیبای پسر كوهستان»داستان كوتاه 
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 ص.98 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان     :تهران انگیز.هایطربلطیفه :های زیر خاكی لطیفه. رضا لبش، علی.290

 9789640812990 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات كالسیک، حكایت، لطیفه :کلماتکلیدی

ها كه عنـوان   هایی از كلیات سعدی است. این حكایت دربردارنده حكایت «های زیرخاكی لطیفه»جلد سوم از مجموعه :چكیده

، نكـاتی  «راه و رسـم گـدایی  »و « گیـر نـادان   كشـتی »، «درویش ولخرج»، «تو جیب ما را نزن» :ها از این قرار است بعضی از آن

ها،  كنند. بیشتر حكایت های اخالقی را یادآوری می های اجتماعی بیان كرده و نیز ارزش درباره تربیت صحیح، مشكالت و دغدغه

 موضوع جهل و نادانی توجه كرده است. به« پنبه و پشم»به شاهان و وزیران و مدیران طعنه زده است. حكایت 

 

مؤسسه فرهنگی مدرسه  :تهران هاییازتشکرةاالولیا.لطیفه:هایعرفانیلطیفه :های زیر خاكی لطیفه. رضا لبش، علی.291

 9789640812952 :شابك رقعی ص.122 .1396. برهان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات كالسیک، حكایت، لطیفه :کلماتکلیدی

از آن »، «بینـد  او مـی »ی عطار نیشابوری بازنویسی شده اسـت.  «تذكرۀاالولیا»هایی با اقتباس از  در این كتاب حكایت:چكیده

كنـد كـه    یاین نكته را یادآوری مـ « گیری حال»هاست. حكایت  نام بعضی از این حكایت« پولدار فقیر»و « هیچ و پوچ»، «لحاظ

ها شادی را برای خواننده بـه   مسلمانان در شبیه بودن به بزرگان دین نباید به ظاهر اكتفا كنند. همچنین طنز بودن این حكایت

 كند. آورد و او را با نكات عرفانی آشنا می ارمغان می

 

مؤسسـه فرهنگـی    :تهران حكمدهخدا.ولطیفههاییازامثال:هایملسلطیفه :خاكی های زیر لطیفه. رضا لبش، علی.292

 9789640813973 :شابك رقعی ص.122 .1396. مدرسه برهان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های كوتاه المثل، طنز، داستان ضرب :کلماتکلیدی

چـاه  »المثلـی را در خـود دارد.    انتخاب شده است و هر یک ضـرب « دهخدا»« امثال و حكم»های این كتاب از  لطیفه:چكیده

هاسـت.   نـام بعضـی از ایـن لطیفـه    « خیاط در كوزه افتاد»و « ، بمیر و بدم«خط ناخوش»، «طناب ارزن»، «خریدار هیچ»، «نان

خواهد كه ایمانش را در مقابـل غـذا    آورد و از او می ای است كه شیطان برایش غذا می ، درباره مرد گرسنه«خریدار هیچ»لطیفه 

گـذارد؛ امـا بعـد از     درباره شاگرد آهنگری است كه استاد، دمیدن در آتش را به عهده او مـی « بمیر و بدم»به او بفروشد. لطیفه 

 شود. مدتی پسر از دمیدن خسته می
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 :شرابك رقعـی  ص.258 .1396. قـدیانی  :تهـران  لیلریومجنروننظرامی. :گزینـه ادب پارسـی  . شـیخی، مژگـان  .293

9789645363992 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های عاشقانه نثر، ادبیات فارسی، داستان :کلماتکلیدی

هجری به نظم درآورد. نویسندۀ كتاب حاضـر نیـز    584نظامی نخستین بار داستان عاشقانة لیلی و مجنون را در سال :چكیده

شـود،   داستان این دو دلداده را به نثر تبدیل كرده است. آغاز داستان كتاب با خواستگاری مجنون از لیلی شروع مـی در این اثر 

آورد. داستان تا انتهـای زنـدگی آن دو نفـر )لیلـی و مجنـون( پـیش        پذیرد و دخترش را به عقد ابن سالم در می پدر لیلی نمی

 رود. می

 

 :شرابك وزیـری  ص.352 .1395. مؤسسه فرهنگی فـاطمی  :تهران (.2قواعدزبانعربی)متونو. زاده، عیسی متقی.294

9789643189273 

 دانشجومعلمان:مخاطب

 های تحصیلی آموزش زبان عربی، مواد درسی، ادبیات فارسی، رشته :کلماتکلیدی

های این رشته نیـز شـده    تغییر كتاب های برنامة درسی رشتة دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی منجر به تغییر سرفصل:چكیده

است كه در ایـن مجلـد و مجلـد    « متون و قواعد زبان عربی»ای شش جلدی به نام  است. كتاب حاضر یكی از مجلدات مجموعه

شده و هر درس شامل متن عربی، قواعـد   اند. این كتاب به صورت كتاب درسی تنظیم شده اول مباحث صرفی درس عربی مطرح

بـرای مطالعـه و بازتـاب    »هـای   شود. البته در انتها بخش هایی برای مرور مطالب و واژگان مخصوص آن درس می مربوط، تمرین

 دهند. اند كه اطالعات بیشتری در اختیار مخاطب قرار می  ه شد نیز گنجانده« زبان عربی در فارسی

 

سرراییپرسازبررسریسریرشراهنامه:هایهمایششاهنامهپسازشراهنامهمجموعهمقاله. قائمی، فرزاد.295

 9789640224083 :شابك وزیری ص.584 .1395. نشر به :تهران شاهنامهفردوسی.

 معلم:مخاطب

 های فرهنگی، شاهنامه، تحقیق علمی پژوهش :کلماتکلیدی

و مفـاخر فرهنگـی    اندركاران امور فرهنگی. انجمـن آثـار   بزرگداشت آثار و مفاخر فرهنگی رسالتی است بر دوش دست:چكیده

كنـد. كتـاب    های مفاخر را منتشر مـی  های علمی و فرهنگی خود آثار و كتاب استان خراسان رضوی به منظطور اثربخشی برنامه

بخش ویـژۀ همـایش؛ تـأثیرات فرهنگـی و      :حاضر نیز از همین مجموعه منتشر شده است. كتاب در دو بخش تنظیم شده است

های متنـوع مطالعـاتی در قلمـرو     یران پس از شاهنامة فردوسی. بخش عمومی همایش؛ زمینهادبی شاهنامه و سیر حماسه در ا

 شاهنامه پژوهی.

 

 رقعی ص.332 .1396. مؤسسه فرهنگی فاطمی :تهران (.1285-1392مدخلشعرمعاصرفارسی). خسروی، شهریار.296

 9789643189518 :شابك

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 شعر، نقد ادبی، تاریخ معاصر ایران :کلماتکلیدی

ها و مفاهیم شعر و نقد ادبی، نه بـه تفكیـک شـاعران، روایتـی از ایـن       نویسندۀ این كتاب كوشیده است بر اساس ایده:چكیده

شعر معاصر را نقد و معرفی كرده و سـپس بـا اصـالح روایـت رسـمی و معیـار،       « روایت معیار»موضوع ارائه دهد. بنابراین، ابتدا 

است. در پایان نیز گزارشـی تـاریخی از شـعر معاصـر      ها و شواهد تاریخی و با دیدگاهی منسجم ارائه كرده روایتی مبتنی بر داده

ایران به همراه یک جریان شناسی توصیفی داده است. در این كتاب، شعر معاصر به شعر نو منحصر نشده و انـواع قـدمایی نیـز    

 شود. انقالب اسالمی نیز در آن دیده می اند. تحوالت شعر معاصر پس از آمده
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 9789641823339 :شابك وزیری ص.112 .1396. بخشایش :قم هایادبی.مروریبرآرایه. زند كریمخانی، مریم.297

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ادبیات فارسی، علم بیان، صنایع ادبی :کلماتکلیدی

هـای   نماید. كتاب حاضـر بـا زبـانی سـاده و مثـال      آموزان چندان ساده نمی های ادبی برای دانش شناخت و كشف آرایه:چكیده

های ادبـی   پردازد. آرایه ها اختصاص یافته است. كتاب به دو شاخه از علم بالغت یعنی بدیع و بیان می متعدد به معرفی این آرایه

لفظی و معنوی در بخش بدیع. در ابتدا بیان و موضوعاتی مثل تشبیه، استعاره، مجاز، های  شوند و آرایه در بخش بیان مطرح می

های معنـایی مثـل    اند. آرایه كنایه و نماد، و در فصل دوم آرایه های لفظی از جمله واج آرایی، تكرار، سجع، موازنه و جناس آمده

 مراعات نظیر، تضاد و طباق، وایهام در بخش آخر بررسی می شوند.

 

 رقعـی  ص.176 .1396. آوای نـور  :تهـران  شناسری.نامهراهنمایمجلهنگارشمقالهوپایان. علوی، سیدحمیدرضا.298

 9786003093003 :شابك

 آموز، معلم، دانشجومعلمان دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 آموزشیشناسی پژوهش، راهنمای  نویسی، تحقیق، روش مقاله :کلماتکلیدی

نامه و رساله و دفاع از آن است.  های تحصیالت تكمیلی، مشروط به نوشتن پایان آموختگی غالب دانشجویان دوره دانش:چكیده

ها با نحوۀ تشخیص انواع مجالت و مقـاالت و نحـوۀ    كتاب حاضر با هدف آشناساختن دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

نویسی و مقاله  شناسی در فصل اول كتاب و كلیات مقاله  شناسی و مقاله است. مبحث مجله ن شدهنامه و مقاله تدوی نگارش پایان

نامه بررسی شـده و   اند. در فصل سوم، جزئیات و نكاتی در خصوص نحوۀ نگارش مقاله و پایان  شناسی در فصل دوم تشریح شده 

شناسی در تحقیقـات كیفـی هـم موضـوع      اند. روش تشریح شدهنامه نویسی  نویسی و پایان در فصل بعد اشتباهات رایج در مقاله

 بخش آخر كتاب است.

 

. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان :تهران شوند.هاسنگینمیوقتیپلك :های یک نویسنده یادداشت. فردی، امیرحسین.299

 9789640813188 :شابك رقعی ص.72 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهیدهم، یازدهم، :پایهتحصیلی

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان یادداشت، داستان :کلماتکلیدی

كنـد. ایـن    های كوتاه است و مطالعه آن، نوجوانان را با مهارت نوشـتن، بیشـتر آشـنا مـی     ای از داستان كتاب مجموعه:چكیده

هـا،   مـردم فلسـطین و مبـارزات آن    :اشاره كردتوان به این موارد  های مختلفی است كه از آن جمله می ها درباره موضوع داستان

هـا.   ها در قبـال والـدین، ارزش كتـاب و احتـرام بـه سـالمندان و مراقبـت از آن        آمدن بهار، یادآوری دوران كودكی، وظایف بچه

 كند. آموزان گوشزد می ریزی درسی و اجرای دقیق آن را به دانش ، برنامه«شوند ها سنگین می وقتی پلک»داستان 
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خارجیهایزبان

 

 :شرابك رحلـی  ص.172 .1396. پیـک نخبگـان   :تهـران  انگلیسریجرامعدهرم.. فهیمـی، زهـرا/ سـعیدی، رضـا    .300

9786006255750 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 زبان انگلیسی، زبان آموزی :کلماتکلیدی

این كتاب كوشیده است مطابق كتاب درسی، با رویكردارتباطی فعال و خودباورانه و خالقانه، به تكمیل مباحث كتـاب  :چكیده

كـردن، شـنیداری،    های متنوع واژگان، درک مطلب، گرامـر، صـحبت   درسی پایة دهم كمک كند. هر چهار مهارت زبانی و بخش

 B)مكالمـه(،   Aهـای   ها ابتدا به صورت تصویری و سـپس در گـروه   درس اند. واژگان تلفظ و نوشتاری در كتاب مورد توجه بوده

اند. متن كتاب بیشتر به زبـان انگلیسـی اسـت و فقـط توضـیح گرامـر        ها( بررسی شده )واژگان دیگر بخش C)معرفی واژگان( و 

 كوش نیز در كتاب قابل دسترس است. آموزان سخت هایی برای دانش اند. تست ها به فارسی داده شده درس و معنی كلمه

 

 :شرابك رحلـی  ص.136 .1396. پیـک نخبگـان   :تهـران  دهرم.انگلیسریجرامعیراز. فهیمی، زهرا/ سعیدی، رضـا .301

9786006255729 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 زبان آموزی، زبان انگلیسی :کلماتکلیدی

آموزش زبان دوم دغدغه بسیاری از اهل فن آمـوزش اسـت و ایـن كتـاب كوشـیده اسـت مطـابق كتـاب درسـی، بـا           :چكیده

رویكردارتباطی فعال و خودباورانه و خالقانه به تكمیل مباحث كتاب درسی پایة یازدهم كمک كند. هـر چهـار مهـارت زبـانی و     

انـد. واژگـان    ی، تلفظ و نوشتاری در كتاب مورد توجه بـوده كردن، شنیدار های متنوع واژگان، درک مطلب، گرامر، صحبت بخش

هـا( بررسـی    )واژگـان دیگـر بخـش    C)معرفی واژگـان( و   B)مكالمه(،  Aهای  ها ابتدا به صورت تصویری و سپس در گروه درس

هـایی   اند. تست ها به فارسی داده شده اند. متن كتاب بیشتر به زبان انگلیسی است و فقط توضیح گرامر درس و معنی كلمه شده

 كوش نیز در كتاب قابل دسترس است. آموزان سخت برای دانش

 

 :شرابك رقعـی  ص.332 .1396. مهـر و مـاه نـو    :تهـران  بنردی.انگلیسریجمرع :بنـدی  جمـع . فـرد، امیـد   یعقـوبی .302

9786003172197 

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها زبان انگلیسی، كنكور سراسری دانشگاهی، آزمون :کلماتکلیدی

بنـدی   كتاب حاضر مخصوص داوطلبان كنكور طراحی شده و نویسنده كوشیده است مطالب را به طور خالصـه جمـع  :چكیده

هـای   كتـاب  های انگلیسی خود را مرور كننـد. ایـن كتـاب از مجموعـه     كند تا داوطلبان بتوانند در كمترین زمان ممكن آموخته

سـاعته اسـت. مطالـب كتـاب بـه سـاعات مطالعـاتی         24ها در زمانی  بندی درس ساعت است و هدفش جمع 24بندی در  جمع

های كتـاب نیـز    درک مطلب. در پیوست 24تا  19تست و  18تا  15واژگان،  14تا  7گرامر،  6تا  1ساعات  :اند بندی شده دسته

 اند. قاعده آمده ترین لغت های خارج از كتاب، سؤاالت كنكورهای اخیر و فهرست افعال بی مهم
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 :شرابك رحلـی  ص.328 .1396 .مبتكـران, پیشـروان   :تهـران  انگلیسیدهمکرانگرو. :مجموعه رشادت. قانع، مریم.303

9789640726884 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها ها، پرسش زبان انگلیسی، آزمون :کلماتکلیدی

های كتاب درسی با رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانـه اسـت. در    بخش اول این كتاب آموزش صفحه به صفحة درس:چكیده

هـای پایـانی و میـانی مشـاهده      ای و تشریحی و نمونه آزمون های چندگزینه شامل پرسش های امتحانی بخش دوم، نمونه سؤال

ها را همراه با تلفظ و نقش و معنی كلمـات دربـر    ای در فصل سوم آمده كه تمام لغات مربوط به موضوع درس نامه شوند. واژه می

انـد. یـک    های آموزشی طراحی شـده  ی كالسی و مسابقهها اند. در بخش آخر فعالیت قاعده نیز در این بخش آمده دارد. افعال بی

 شود. های آموزشی هر چهار مهارت زبانی نیز همراه كتاب عرضه می های شنیداری و فیلم لوح فشرده، حاوی بخش

 

 کتابجامعزبانانگلیسیخطسفیدپایهیازدهم.. الفقاری، مهدی/ باقری، فهیمه/ مقصود، نوید/ استیری، فرشته ذو.304

 9786008431138 :شابك رحلی ص.168 .1396. خط سفید :سبزوار

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 زبان آموزی، زبان انگلیسی :کلماتکلیدی

كتاب حاضر با رویكردارتباطی فعال و خودباورانه و خالقانه به تكمیل مباحث كتاب درسی پایة یازدهم كمک كند. هر :چكیده

كردن، شنیداری، تلفظ و نوشـتاری در كتـاب مـورد     های متنوع واژگان، درک مطلب، گرامر، صحبت زبانی و بخشچهار مهارت 

,  dialog, picture dictionary, vocabulary,grammar, reading"هــای انــد. كتــاب شــامل بخــش توجــه بــوده

writing, speak up " هـا بـه فارسـی اسـت.      وضـیح گرامـر درس  شود. متن كتاب بیشتر به زبان انگلیسی است و فقط ت می

های خاص و جدید كتاب اسـت كـه بـا امكـان نصـب برنامـة اندرویـد مطالـب آموزشـی و           از دیگر بخش "AR"واقعیت افزودۀ 

 دهد. سرگرمی را در اختیار مخاطب قرار می

 

 :شرابك رحلـی  ص.68 .1396. خیلـی سـبز   :تهـران  .2،انگلیسری11کتابکار :یازدهم. خزایی، حمید/ باقری، بابک.305

9786004123976 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها، راهنمای آموزشی زبان انگلیسی، تمرین :کلماتکلیدی

آموزان ضروری است.  المللی، راه پیوند مردم جهان است كه آموختن آن برای دانش زبان انگلیسی، به عنوان زبانی بین:چكیده

های آموزشی گوناگون و جذابی  گرفتن فرایند یادگیری زبان، فعالیت توجه به رویكرد فعال كتاب درسی و با در نظراین كتاب با 

انـد و   های این كتاب با كتاب درسـی منطبـق   آموزان پایة یازدهم دربردارد. تمرین زمان چهار مهارت زبانی دانش برای تقویت هم

 ند.ا های زیاد و وقت گیر در آن نیامده تمرین
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 :شرابك جیبـی  ص.248 .1396. مهـر و مـاه نـو    :تهـران  واژگانتصرویریزبراندهرم. :لقمه. نوربخش، حمیدرضا.306

9786003172234 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 زبان انگلیسی، كمک آموزشی :کلماتکلیدی

تـر   تـر و كامـل   ای سـاده  ه مطالب درسـی را بـه شـیو   كنند  های كمک درسی به دانش آموزان كمک می بعضی از كتاب:چكیده

آموزان پایة دهم، كوشیده است لغات را با تصویر همراه  های زبان انگلیسی دانش فراگیرند. كتاب حاضر به منظور تكمیل آموخته

ای هفتم تا دهم نیـز،  ه های زبان پایه است. لغات كتاب تر در ذهن بمانند. گرامر را هم تصویری و ساده آموزش داده كند تا راحت

هـای كتـاب    های كـاربردی از دیگـر بخـش    اند. تمرین بندی شده یک بار به صورت موضوعی و بار دیگر به صورت الفبایی، دسته

 هستند.

 

 :شرابك رقعـی  ص.428 .1396. پویش اندیشه خـوارزمی  :تهران .Oxford ElmentaryLeamers. كراولی، آنجال.307

9786009801107 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، زبان انگلیسی، راهنمای آموزشی نامه واژه :کلماتکلیدی

های لغت ابزار مفید و كارامدی هستند. در فرهنگ موجود، پس از آشنایی با جدول استفاده  در فراگیری زبان، فرهنگ:چكیده

اند كه  ای آمده گونه های فارسی لغات به صورت زیرنویس، در پایین صفحه، به كاربردی، معادلاز تلفظ كلمات و توضیحات اولیة 

ای بـه عنـوان    نیاز كننـد. همچنـین، در ابتـدای كتـاب، چنـد صـفحه       های لغت انگلیسی به فارسی نیز بی مخاطب را از فرهنگ

 ها را به خوبی فراگیرد. راهنمای تلفظ آمده است تا مخاطب طرز تلفظ

 

 :شابك رحلی ص.40 .1396. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان :تهران .The Indian Parrot. گروگان، حمید.308

9786000105273 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ادبیات كودک و نوجوان، زبان انگلیسی، ادبیات داستانی، داستان كوتاه :کلماتکلیدی

الـدین محمـد بلخـی را بـه زبـان       برگرفته از مثنوی معنوی، اثـر جـالل   "طوطی هند"نویسنده در این كتاب، داستان :چكیده

وگـوی میـان    صفحه به كمک تصویر و نقاشی روایت شده است. گفت 40آموزان بیان كرده است. داستان در  انگلیسی برای زبان

 روی عكس آنان آمده است. كادرهای روبه طوطی و بازرگان و نیز بازرگان و همسر و فرزندانش در

 

 .1396. خـط سـفید   :سـبزوار  .Vision Plus 2. هاوشكی، حسین/ عسكری ازغندی، مجید/ كریستینا اوئرتاش، آبریـل .309

 9786008431121 :شابك رحلی ص.104

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 زبان انگلیسی، تیزهوشان :کلماتکلیدی

هـا نیازمندنـد.    تری برای مطالعة درس خوانند، به منابع قوی آموزانی كه در مدارس خاص و تیز هوشان درس می دانش:چكیده

های متنوع است. سؤاالت آن با بارم بندی مصوب آمـوزش   نامة جامع و تمرین هاست. كتاب شامل درس این كتاب مخصوص آن

 مطالب كتاب است. و پرروش تطابق دارد و لوح فشردۀ همراه آن نیز مكمل
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شناسیزمین

 

. كنكـاش  :اصفهان شناسی.هایسادهزمینآزمایش. نوروزی، سوسن/ علویان، فیروزه/ میرزایی، پریسا/ بوسعیدی، فرناز.310

 9786001363665 :شابك وزیری ص.120 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 ها، علوم آزمایششناسی،  زمین :کلماتکلیدی

ای است از تعدادی آزمـایش در حـوزۀ    كند. كتاب حاضر مجموعه كردن به درک بهتر مفاهیم درسی كمک می آزمایش:چكیده

هـا را انجـام دهنـد. بعضـی از      تواننـد آن  شناسـی مـی   مند به زمـین  آموزان عالقه كه دبیران، دانشجویان و دانش« شناسی زمین»

هـا؛ تفـاوت فرسـایش و هـوازدگی؛      گیرند؛ امواج و چگـونگی سـفر آن   ها چگونه شكل می فسیل :از اند های كتاب عبارت آزمایش

 شناسی زمین. بندی رسوبات؛ چرخة آب فشردگی خاک؛ دسته

 

 :شرابك رحلـی  ص.100 .1396. تیمـورزاده  :تهران. نیلوفر نظیری هاوموادمعدنی.اطلسپایهفسیل. كوئردا، خوزه.311

9786002384454 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی، علم مواد فسیل :کلماتکلیدی

شناسی سیارۀ زمین و بررسی ظهور و تكامل زندگی روی آن را به زبان ساده روایـت   انداز تاریخ زمین این اطلس چشم:چكیده

هـا. ایـن كتـاب دارای تصـاویر دقیقـی از       فسـیل هـا و   ها، كـانی  شود برای آموزش انواع سنگ كرده است و مرجعی محسوب می

ها است به همـراه توضـیحات كوتـاهی كـه بـه فهـم        ها و فسیل ها، كانی شناسی و خصوصیات اصلی سنگ شناسی و دیرینه كانی

 كند. ها را آسان می ع كنند. فهرست الفبایی ابتدای كتاب یافتن موضو موضوع كمک می

شناسیزیست

 

. فرد، امیرحسین/ روزبهانی، محمدمهدی/ كمشی كهنگی، هادی/ محبی، مهرداد/ هوشـیار، سـاالر   اهلل/ بهروزی روحامرایی، .312

 .1396. شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش :تهران یازدهمعلومتجربی.2شناسیآموزشزیست :های آموزش كتاب

 9786000010546 :شابك رحلی ص.272

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:تحصیلیپایه

 شناسی ها، زیست تمرین :کلماتکلیدی

آموز نشان دهـد. كتـاب حاضـر     های خود مسیر مطالعه را به دانش كوشد با كتاب چی( می كانون فرهنگی آموزش )قلم:چكیده

كتـاب آمـوزش   شود كه به آمـوزش اختصـاص دارد. رویكـرد اصـلی ایـن       های زنجیرۀ آموزشی كانون محسوب می یكی از حلقه

هـای منتخـب    شناسی پایة یازدهم رشتة تجربی اسـت. در ادامـة هـر درس، تسـت     های كتاب درسی زیست مفاهیم اصلی درس

انـد. فهرسـت راهنمـای میـزان و درصـد       هـای دام دار آمـده   های پرتكرار و سؤال های نهایی، سؤال های سراسری، امتحان آزمون

اسـت، مخاطـب را در تشـخیص     ها، كه در ابتدای كتاب آمـده  های نهایی و تست ونهای هر مبحث از كتاب درسی در آزم سؤال

 كند. اولویت بندی مطالعة محتوای كتاب كمک می
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 :شرابك وزیـری  ص.48 .1396. گـام  :تهـران . روژیـن شـاملو   چرابایدنگرانکرهزمرینباشریم؟.. مردیت، سوزان.313

9786007700068 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:تحصیلیپایه

 ها آلودگی زمین، زمین، بازیافت زباله :کلماتکلیدی

شدن زندگی یكی از علـل آن   است و صنعتی با گذشت میلیاردها سال از سن زمین، حیات این كره در خطر قرار گرفته:چكیده

هـا را حـل كـرد.     توان آن چگونه میدهد مشكالت كرۀ زمین چگونه به وجود آمدند و  است. در كتاب حاضر نویسنده توضیح می

توان بازیافـت و اسـتفادۀ مجـدد     شود، چگونه می شود، چه چیزی سبب آلودگی هوا می آموزد، زمین چگونه گرم می مخاطب می

 توان كرۀ زمین را از نابودی نجات داد. جویی چیست و چگونه می های صرفه كرد، راه

 

 رحلـی  ص.30 .1395. پیـام آزادی  :تهـران . امیـر صـالحی طالقـانی    بدنانسان.دانشنامه :كتاب مرجـع . واكِر، ریچارد.314

 9786004140140 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 علوم تجربی، دانشنامه، انسان :کلماتکلیدی

هـا را   ها و دستگاه حاضر این اندامدهند. كتاب  های آن بخشی از علم تجربی را تشكیل می بدن انسان و كاركرد دستگاه:چكیده

ها، دستگاه عصبی، تولید مثـل، حـواس ، دسـتگاه اسـكلتی و دسـتگاه       كند. قلب، تنفس، گوارش و هضم، كبد و كلیه معرفی می

ای الفبـایی   نامـه  اند. در انتهای كتـاب واژه  ایمنی از جمله مواردی هستند كه در این كتاب با جزئیات مطرح و توضیح داده شده

ربارۀ لغات مهم آمده است. این كتاب در واقع مرجعی دربارۀ بدن انسان است و تصویرهای بزرگ و دقیق و نیز پوستر ضمیمة د

 كنند. كتاب، به فهم مطالب آن كمک می

 

 ص.120 .1396. دیبایـه  :تهـران . رضا روحانی راهنمایکاروپژوهشبامیكروسكوپ.. لیواین، شار/ جانستون، لسلی .315

 9786002121547 :شابك رحلی

 آموزدهم، یازدهم دانش:مخاطب

 ها ادبیات كودک و نوجوان، راهنمای آموزشی، پژوهش، آزمایش :کلماتکلیدی

 در این كتاب نحوۀ استفاده از میكروسكوپ و موارد استفاده از آن آموزش داده شده است.:چكیده

 

. المللـی گـاج   بـین  :تهـران  شناسییازدهم.زیست :سیر تا پیاز. احدی، حسیناسفندیاری، مالک اشتر/ دانشی، شهریار/ .316

 9786003596955 :شابك رحلی ص.544 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ای شناسی، كنكور سراسری دانشگاهی، امتحانات گزینه زیست :کلماتکلیدی

سیر تـا  »های  اند. كتاب حاضر از مجموعه كتاب های آخر دبیرستان را هدف گرفته پایهكتاب های كنكور دانش آموزان :چكیده

كتاب است كه هر كتاب در جلدی مجزا و رنگی متفاوت نیز به  1كتاب در  3مخصوص درس زیست پایة یازدهم و شامل « پیاز

طور كامـل آمـوزش داده اسـت. جلـد      های كتاب را به چاپ رسیده است. جلد اول كتاب به آموزش اختصاص دارد و همة فصل

های داخل و خارج از كشور را دربرمی گیرد. جلد سوم هـم كتـاب امتحـان و در واقـع      دوم كتاب كنكور و تست است كه تست

 شود. بندی مطالب محسوب می جمع
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 .1396. پیـام آزادی  :تهـران . فواد والـی، امیـر صـالحی طالقـانی     شگفتیهایبدنانسان. :كتاب مرجع. كاسان، فابین.317

 9786004140409 :شابك رحلی ص.96

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 ها المعارف علوم، علوم تجربی، دایرۀ :کلماتکلیدی

كننـد. در ایـن كتـاب     های آن با نظم خاصی كار مـی  انگیزی است كه همة بخش بدن انسان دستگاه پیچیده و شگفت:چكیده

هـا و   اسـت. در بخـش اسـتخوان    هـایی تشـكیل شـده     هـا، و دسـتگاه   شود بدن انسان از آب و مایعات، سلول می مخاطب متوجه

ای و فیبـر ماهیچـه معرفـی     ها نیز جمجمه و صورت، بافت استخوانی، محور مركـزی بـدن، مفاصـل، دسـتگاه ماهیچـه      ماهیچه

جملـه گـردش خـون، تـنفس، ادراری، تناسـلی و گـوارش       هـایی از   های داخلی، دستگاه ها و ارگان شوند. در قسمت سیستم می

اند و مراكز كنترل بدن نیز بخش انتهایی كتاب هستند. كتـاب در   اند. حواس و گفتار در فصلی جداگانه مطرح شده بررسی شده

 كنند. واقع دایرۀالمعارفی است از بدن انسان و تصویرهای دقیق آن به فهم مطالب كمک می

 

. پیـام بهـاران   :تهـران . الدن خـانلری  انگیزبهساختمانبدنانسان.سفریشگفت:هایبدنشگفتی. ریچاردواكِر، .318

 9789647789110 :شابك رحلی ص.96 .1395

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 آناتومی، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش :کلماتکلیدی

های زیـادی كـه خـون را تـأمین      ها، رگ دهد؛ طرز اتصال ظریف استخوان بدن را نشان میهای  كتاب حاضر پیچیدگی:چكیده

« ها، سر، بخش فوقـانی و بخـش تحتـانی    دستگاه»های  العادۀ هضم و دفع غذا. نویسنده بدن را به بخش  كنند و دستگاه فوق می

كنـد كـه    ده نیـز كتـاب را همراهـی مـی    اسـت. یـک لـوح فشـر     تقسیم كرده و هر بخش با تصویرهایی بسیار دقیق تشریح شده

 نامه و یک فهرست راهنمای الفبایی نیز است. خصوص تصویرهایی از زیر پوست انسان دربردارد. كتاب شامل واژه به

 

 .1395. طالیـی  :تهران نامهجامعدایناسورهایایرانوجهان.شناخت:نامهدایناسورهافرهنگ. خسروی، عرفان.319

 9786006229850 :شابك خشتی ص.218

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها نامه المعارف، زندگی حیوانات، واژه دایرۀ :کلماتکلیدی

ترین مسائل علمی را بـه زبـان سـاده بـرای      این كتاب با تصویرسازی بسیار دقیق و علمی كوشیده است حتی پیچیده:چكیده

های علمی دربـارۀ دایناسـورها، از قبیـل رانـش      ترین یافته ها در این كتاب لحاظ شده و تازه ناممخاطب بازگو كند. تلفظ درست 

شناسـی دایناسـورها در آن    شناسـی و رفتـار   ها و تاریخ زمین، پراكنش دایناسورها در جهـان، تنـوع زیسـتی، انقـراا بـوم      قاره

 كنند. تر می های دقیق درک مطالب كتاب را آسان نقشههای تبارزایشی كامل و  اند. نمودارهای گویا و درخت شده گنجانده
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 .1396. مـرآت  :تهـران  پایهیازدهم،علومتجربی.2شناسیکاربر زیست :بسته مدیریت كالسی. الوندی، حسین.320

 9786004640800 :شابك رحلی ص.56

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 علوم زیستی، راهنمای تدریسشناسی،  زیست :کلماتکلیدی

شـود و   كردن اهداف طرح درس است. كتاب حاضر یكی از اجزای بستة آموزشـی محسـوب مـی    كاربرگ ابزار عملیاتی:چكیده

نویسنده اصرار دارد از آن به عنوان برگة سنجش استفاده نشود. معلم كاربرگ را باید در ضمن تدریس و به عنوان مكمل طـرح  

هفتـة   24شناسی پایة یازدهم علوم تجربی اختصاص دارد و محتـوای آن در   كاربرگ حاضر به درس زیستدرس استفاده كند. 

 توان كاربرگ هر هفته را جداگانه به همراه داشت. های كتاب قابل جداشدن هستند و می شده است. برگه آموزشی ارائه 

 

 :شرابك رحلـی  ص.224 .1396. نـانو  :تهـران  پایرهیرازدهم.2شناسریکترابکرارزیسرت. هیـات مؤلفـان  .321

9786009719273 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها ها، پرسش شناسی، تمرین زیست :کلماتکلیدی

مطالعة مفهومی و پی بردن به عمق و محتوای كتاب درسی شاه كلید موفقیت است. كتاب حاضر كوشیده است كتاب :چكیده

آموز پایة یازدهم، با وفاداری نسبت به جمالت و محتوای آن، قابل لمس كنـد و نكـات را در    دانششناسی را برای  درسی زیست

قالب سؤاالتی، برای مخاطب بیاورد. محتوای این كتاب تنها انواع سؤال است؛ از عبارت های درست و نادرست گرفته تا پركردن 

 های كتاب. هایی از شكل تشریحی و نیز سؤالای،  های چهارگزینه ها، سؤال جای خالی، پاسخ كوتاه به پرسش

 

 9786009719228 :شابك رحلی ص.140 .1396. نانو :تهران دهم.کتابکاروتمرینزیست. اسدی، علی.322

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 شناسی ها، زیست ها، تمرین پرسش :کلماتکلیدی

محتوای كتاب درسی شاه كلید موفقیت است. كتاب حاضر كوشیده است كتاب  مطالعة مفهومی و پی بردن به عمق و:چكیده

آموز پایة دهم، با وفاداری نسبت به جمالت و محتـوای آن، قابـل لمـس كنـد و نكـات را در       شناسی را برای دانش درسی زیست

درست و نادرست گرفته تا پركـردن  های  قالب سؤاالتی، برای مخاطب بیاورد. محتوای این كتاب تنها انواع سؤال است؛ از عبارت

 های كتاب. هایی از شكل ای، تشریحی و نیز سؤال های چهارگزینه ها، سؤال جای خالی، پاسخ كوتاه به پرسش

 

. خیلی سـبز  :تهران پایهیازدهم.2شناسیگرفتنزیست20ماجراهایمنودرسامبرای. راستی بروجنی، عباس.323

 9786004124171 :شابك رحلی ص.304 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها، راهنمای آموزشی ها، آزمون ها و پاسخ پرسش :کلماتکلیدی

ها برای امتحان آماده شوند. كتاب كمک  كنند با تمرین و مرور درس آموزان كمک می های كمک درسی به دانش كتاب:چكیده

هـا بـه طـور     توضیح درس :است، این موارد را دربر دارد پایة یازدهم تدوین شدهشناسی  درسی حاضر كه مخصوص درس زیست

هـای میـان تـرم و پایـان تـرم       های امتحانی. در انتهای كتاب نیز نمونه آزمون ها، و سؤال های آن ها و پاسخ دقیق و جزئی، مثال

 اند. شده گنجانده 
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ایسوادرسانه

 

(کتابآموزشوتمرینبرایفعالسازی1باشگاهمغز) :های باشگاه مغز كتاب  مجموعه. حامدرضاپور، تارا/ اختیاری، .324

 9786006591520 :شابك رقعی ص.296 .1396. مهرسا :تهران هایمغزی.توانمندی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 حافظه، تقویت توجه، چالش ذهنی :کلماتکلیدی

است. این كتاب حاوی شانزده جلسه یا پله است كه مغـز را در هفـت    "باشگاه مغز"كتاب حاضر جلد اول از مجموعة :چكیده

فضایی، حل مسئله و منطق تقویت میكنـد. پـیش از آغـاز هـر پلـه، در      -حافظه، توجه، مهارتهای بصری :حیطة شناختی شامل

ای تمرین مربوط به آن آموزش و توضیح داده میشود. در بخش آخر هر پله، تمرینهایی برای اثبـات مفـاهیم    بخشی یک صفحه

تـر   ور منظم و به فاصلة هر دو جلسه به شكلی سـخت گنجانده شده است. هر یک از مفاهیم از سطح آسان شروع میشود و به ط

 ها حاوی تصاویر، نقاشی، اشكال و اعداد، جدول و نمودار است. تكرار میگردد. تمرین

 

کتابآموزشوتمرریندر:(حافظهویادگیری3باشگاهمغز) :های باشگاه مغز كتاب. رضاپور، تارا/ اختیاری، حامد.325

 9786009859412 :شابك رحلی ص.272 .1396 .مهرسا :تهران جلسه.24

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 حافظه، تقویت توجه، راه و روش، كارو زندگی :کلماتکلیدی

است. در این كتاب تمرینهای چالشـی در بیسـت و چهـار پلـه بـرای       "باشگاه مغز"كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه :چكیده

در پایان هر پله هم یک نمونـه تمـرین آمـده اسـت كـه      . است ها و لغات طراحی شده تقویت انواع حافظه از جمله حافظه چهره

ها از جـدولها،   دقیقه طول میكشد. هر پله از كتاب شامل دوازده تا چهارده تمرین است. در این تمرین 45تا  30انجام دادن آن 

 اشكال، تصاویر و اعداد استفاده شده است.

 

فعالیتآموزشیدرمفاهیمعلومرایانرهوتفكرر21:علومرایانهبدونرایانه!. اچ/ فلوز، مایک بل، تیم/ ویتن، یان.326

 :شرابك رحلـی  ص.244 .1396. مؤسسـه فرهنگـی فـاطمی    :تهـران . حامـد محبـی، عرفانـه محبـی جهرمـی      رایانشری.

9789643189723 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 های رایانه، علم رایانه، تفكر زبان :کلماتکلیدی

دهد. در ابتـدا   ای را ارائه می مفاهیم علوم رایانهفعالیت آموزشی است كه  21های اجرای  این كتاب شامل دستورالعمل:چكیده

های ایـن كتـاب بـر پایـه ریاضـیات       پردازد. فعالیت هایی گنجانده شده است كه به تشریح مفاهیم می         و انتهای هر فعالیت بخش

هـا بـا فنـاوری،     ه فعالیتسازی و رمزنگاری است، بقی های مرتب مانند عددهای دودویی، كشیدن نقشه و نمودار، الگوها و مسئله

گیرد كه با استفاده از ابزارهـای سـاده و بـدون     هایی را در بر می اند. این كتاب فعالیت ها مرتبط  دانش و درک چگونگی كار رایانه

 نیاز به رایانه قابل اجرا هستند.
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شعر

 

 :شررابك رقعــی ص.80 .1395. اردیبهشــتهنــر رســانه  :تهــران امررروزمراترروبررردار.. لــو، صــدیقه اســماعیل.327

9786007973103 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر نو، نوجوانان :کلماتکلیدی

هـم  هایی  ای از اشعار نو است كه زبان ساده و روانی دارد. موضوع اغلب شعرها عشق است؛ اما شعر این كتاب مجموعه:چكیده

تواننـد پـرواز كننـد. او     خورد كه مـی  اند. شاعر به حال پرندگان افسوس می درباره فقر، كودكان گرسنه، صلح و مادر سروده شده

مـن  » :در جای دیگری آمده است« شود در زمستان. بافت برایم، هنوز، گرمم می ها قصه می مادرم سال» :گوید درباره مادرش می

 .«شوند در من...  های فراوانی زاده می شدنی نیستم، امروزم را تو بردار، قصه تمام

 

شركت تعاونی خدمات فرهنگی نواندیشان محراب  :تهران اشعارترکی.:اوزونآرزوالر. زاده خسروشاهی، محمود قاضی.328

 9786009256907 :شابك رقعی ص.124 .1396. علم

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، اقوام و عشایر :کلماتکلیدی

های مثنوی و غـزل   زاده خسروشاهی، است. این اشعار در قالب هایی به زبان آذری، از محمود قاضی كتاب شامل سروده:چكیده

هـای ادبـی گونـاگون لفظـی و      سروده شده اسـت. او از آرایـه  و با عناوینی مانند نصیحت، ارباب و رعیت، هدف، والیت و قصاص 

 معنوی استفاده كرده است.

 

 نامهواشعارمحررم)جلرداول(.مصیبت:آستانارادتبر :برآستان ارادت. اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.329

 9789640225394 :شابك پالتویی ص.220 .1395. نشر به :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر مذهبی، امامان :کلماتکلیدی

ها و باورهای جامعه بوده است. اعتقادات مردم زمان متفاوت را در سیمای شعر آن زمان  از دیرباز، شعر، آیینه اندیشه»:چكیده

بـن   مسـلم »نام دارد كه بـه نثـر اسـت و توضـیحاتی دربـاره       «نامه مصیبت»بخش اول كتاب « توان مشاهده كرد. به روشنی می

هـای بعـدی، سرگذشـت     دهـد. بخـش   و... مـی « حُر»از مدینه و ورود ایشان به كربال، زندگی « امام حسین )ع(»، خروج «عقیل

 افرادی كه در بخش اول توضیح داده شده، به نظم كشیده است.
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 نامهواشعارمحرم)جلرددوم(.مصیبت:برآستانارادت :آستان ارادت بر. اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.330

 9789640225400 :شابك پالتویی ص.192 .1395. نشر به :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر مذهبی، امامان :کلماتکلیدی

مراتب بیشتر از هر جریان دیگری در شعر آن روزگار ثبت شده است و این امـر نشـان    ای به آیین و مكتب هر جامعه»:چكیده

و « تاسـوعا »مجموعه اشعار این كتاب درباره روزهـای  « از اهمیت موضوع و تأثیرگذار بودن آیین و مكتب، در دل جوامع است.

، سروده شده است. قالب شعرها «اكبر لیحضرت ع»و « اصغر حضرت علی»و همچنین درباره پسران امام حسین )ع(، « عاشورا»

 مثنوی، غزل و قصیده است.

 

 نامهواشعارمحرم)جلدسروم(.مصیبت:برآستانارادت :بر آستان ارادت. اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.331

 9789640225417 :شابك پالتویی ص.140 .1395. نشر به :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر مذهبی، اعتقادات مذهبی، امامان :کلماتکلیدی

آورده شـده  « هـا  نوحه»مجموعه اشعار كتاب درباره حضرت زینب )ع( سروده شده است. در پایان كتاب بخشی به نام :چكیده

و... اسـت. شـعرها در قالـب    « حضـرت حُـر  »، «رقیهحضرت »، «حضرت مسلم»های  و نوحه« عصر عاشورا»كه اشعار آن درباره 

دلـش دریـای صـدها    »  :مثنوی، قصیده و غزل است. در بخشی از اشعاری كه درباره حضرت زینب سـروده شـده اسـت، آمـده    

كهكشان صبر، غمش طوفان صدها آسمان ابر ــ دو چشم از گریه همچون ابر خسته، ز دسـت صـبرِ زینـب، صـبر خسـته ــــ       

 «ویی آشنا داشت، طنین موج آیات خدا داشتصدایش رنگ و ب

 

 9786007973202 :شابك رقعی ص.104 .1396. هنر رسانه اردیبهشت :تهران ترازمجنون.بیدل. زریان، رحیم.332

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، نوجوانان :کلماتکلیدی

انـد. در میـان ایـن اشـعار، شـعرهایی دربـاره كـربال،         اشعاری است كه در قالب غزل سروده شده  مجموعه كتاب حاضر:چكیده

حضرت فاطمه)س(، حضرت زینب )س(، امام رضا )ع( امام زمان )عج( و امام خمینی آورده شده است. همچنـین شـاعر دربـاره    

آمـده  « گلوی تشـنه »ز اشعاری گفته است. در شعر نی« تندگویان»، سوگ پدرش و شهید «مشفق كاشانی»، «لنگرود»شهرش، 

 .«ام، نینوا در نینوا...  ها گم كرده شاخه گل در این ویرانه ام، شاخه من دلم را در میان كربال گم كرده» :است

 

 9786008761228 :شابك رقعی ص.66 .1396. لوپه تو :تهران هایشعرمن.پرنده. نژاد، افسانه شعبان.333

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر :کلماتکلیدی

، «بـه خـاطر تـو   »شعر است. مضمون تمـامی شـعرها پرنـده و پـرواز و آسـمان اسـت.        31مجموعه شعر حاضر شامل :چكیده

اش را بـا   شـاعر تنهـایی  « تنهـایی »نام بعضی از این اشعار است. در شعر « رد پا» و « التماس»، «تنهایی»، «یک سار»، «خیال»

هـا   از جای پـای گنجشـک  « رد پا»  كالغی كه لب پرچین نشسته است، شریک شده، كالغی كه به اندازه او غمگین است. شعر

مانـد. شـایان ذكـر اسـت كـه       درباره ساری است كه از كوچ جـا مـی  « یک سار»گوید كه روی برف به جا مانده است و شعر  می

 های كتاب به حال و هوای اشعار رونق بخشیده است. نقاشی
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 :شابك جیبـی  ص.136 .1395. نشر به :تهران ایرویگلدسته.پروانه :در پیشگاه شمس یكم. رضا سرساالری، محمد.334

9789640225042 

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبی :کلماتکلیدی

بـه   انـد و دربـاره عشـق    شعر درباره امام رضا )ع( است. این اشعار در قالب غزل و مثنوی سروده شـده  20كتاب شامل :چكیده

توان به شـعر روح اسـتجابت، تـا     امام، خصوصیات اخالقی ایشان، زیارت، استجابت دعا در حرم و... است. از جمله این اشعار می

در بـین محبـانش   » :آمده است« علی گردویی»ها و غزلی از حضور اشاره كرد. در شعر تب جنون از  آخرین نفس، سلطان خوبی

 «اگر گم هستم، پیدا شده امام هشتم هستم ـــ حاجت ندهد اگر مرا حرفی نیست، تنها نگران حرف مردم هستم... 

 

 رقعـی  ص.42 .1396. كانون پـرورش فكـری كودكـان و نوجوانـان     :تهران هایمهمهتوست.چشم. كیوانی، اشكان پور.335

 9786000104511 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان :کلماتکلیدی

، «مـداد مـن  »، «هـا  سـكه » :این كتاب حاوی هفده شعر كوتاه است. نام بعضی از ایـن شـعرها بـه ایـن ترتیـب اسـت      :چكیده

هایی تشـبیه كـرده اسـت كـه سروصـدای       پول خُرد را به آدم« ها سكه»شاعر در شعر «. یاد»، «عید»، «سفره ناهار»، «خانواده»

شـود كـه    از پدربزرگی یاد مـی « یاد»ها همیشه ساكتند. در شعر  زیادی دارند و مرتب در حال حرف زدن هستند؛ ولی اسكناس

 دارد. دارد؛ ولی عینكش همچنان روی میز است و خاطره او را زنده نگه میخودش دیگر وجود ن

 

 :شرابك جیبـی  ص.100 .1395. نشـر  بـه  :تهـران  چهرلگروهرنراب. :در پیشـگاه شـمس چهـارم   . بـاقرزاده، علـی  .336

9789640225059 

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، امامان، احادیث :کلماتکلیدی

مجموعه اشعار این كتاب، متن و ترجمه چهل حدیث از امام رضا )ع( است كه به نظـم درآمـده اسـت. ایـن احادیـث      :چكیده

درباره بخشش، دوری از زشتی، سكوت، كمک به دیگران، توكل به خدا، صله رحم و... است. شایان ذكر است كه این احادیث از 

اند كه در پایان كتاب بـه   گزینش شده« عیون اخبار الرضا )ع(»و « العقول تحف»، «االنوار بحار»، «اصول كافی»مانند هایی  كتاب

 ها اشاره شده است. ن آ

 

 :شرابك وزیری ص.390 .1396. آرایان :تهران هایبهلول.حكایت :های طنز و پند مجموعه حكایت. زاده، فریبا قاسم.337

9786007133873 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 طنز، حكایت، ادبیات كهن، پند و اندرز :کلماتکلیدی

گویی  توان بعضی از سخنان را به آسانی به زبان آورد، به همین دلیل از زبان طنز و لفافه در برخی از مقاطع زمانی نمی:چكیده

ای از آن در كتاب حاضر ارائه شـده   شود كه گزیده های بهلول نیز دیده می است كه در حكایتشود. این زبان، زبانی  استفاده می

شود. هدف این مجموعه تقویت قدرت بیـان كودكـان و نوجوانـان و نیـز      است. در این حكایات از فضای جامعه به تندی نقد می

 استفاده بهینه از قوه عقل و تدبیر است.
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 9789649724812 :شابك وزیری ص.210 .1395. مرسل :كاشان دیوانفجر.. سعیدی طاهری، مهدی.338

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، انقالب اسالمی :کلماتکلیدی

رهبـری و  این كتاب مجموعه اشعاری اسـت كـه دربـاره انقـالب اسـالمی، دفـاع مقـدس، امـام راحـل، مقـام معظـم            :چكیده

پیـام  »، «پایـان هجـران  »، «مقـام امـام  » :های انقالبی و ملی سروده شده است. نام برخی از این اشعار از این قرار است مناسبت

اند. در شـعر   شعرها در قالب قصیده و مثنوی سروده شده«. سالم بر صفای معلم»و « تجلیل از بسیج»، «نفس اماره»، «پیروزی

 .«آمدی، آواره وطن سوی ایران خوش آمدی...  ای یوسف عزیز به كنعان خوش»  :آمده است« پایان هجران»

 

 :شررابك رقعــی ص.96 .1395. مرسـل  :كاشــان بنرردعاشررورایی.ترکیررب:روضرهعشرراق. شـریفی، محمــود .339

9789649724881 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 امامان، شعر مذهبیانواع ادبی،  :کلماتکلیدی

اند. شاعر كوشیده است تا از زبانی  بند سروده شده ای از اشعار عاشورایی است كه به شیوه تركیب كتاب حاضر مجموعه:چكیده

كنـد. در انتهـای    نام دارد كه از منزل اول تا بیسـتم ادامـه پیـدا مـی    « منزل»هایی تازه استفاده كند. هر قطعه شعر  نو و تركیب

با عنوان توضیحات و اشارات آورده شده است كه درباره هر شعر توضیحاتی، ازجمله معنای كلمـات، تشـبیهات و    كتاب، بخشی

 كند. كنایات را ارائه می

 

 9789649724928 :شابك رقعی ص.72 .1396. مرسل :كاشان رؤیایمهشید. :مجموعه شعر. تجلیان، مهشید.340

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهیدهم، :پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان :کلماتکلیدی

انـد.   این كتاب پنجمین مجموعه شعرِ شاعر بوده و حاوی بیست و نُه قطعه شعر است كه در قالب قصیده سروده شـده :چكیده

، «اشتباه»اشعار است. شاعر در شعر نام برخی از این « رویای مهشید»و « سكوت»، «اشتباه»، «اهریمن»، «فریفته»، «تجاهل»

كنـد. در شـعر    ، غمش را با سكوتش پنهان می«سكوت»كند و در شعر  خود را برای انتخاب اشتباهی كه كرده است، مالمت می

ات را نوازش كنند ـــ نه این آسمان كوتاه و تنـگ، كـه بـا     های دور، پِر خسته برو تا مگر آسمان»  :آمده است« رویای مهشید»

 «گِ نیرنگ سازش كنند.سن

 

 9786008545071 :شابك وزیری ص.24 .1395. صحرایی سبز :قم ترینشعر.زخمی. روستایی، موسی.341

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر مذهبی، نوجوانان :کلماتکلیدی

 :ها اشاره كـرد  توان به این شخصیت های قیام عاشوراست كه از آن جمله می شخصیتاشعار این كتاب درباره ده تن از :چكیده

هـای دنیادوسـت،    اعتماد نكردن به آدم«. امام سجاد)ع(»و « حضرت عباس»، «اكبر علی»، «حضرت زینب»، «امام حسین )ع(»

فداكاری، آزادگی، صبر و استقامت، توكل به خدا، تسلیم نشدن در برابر ظلم و گذشتن از آرزوهای جوانی در راه حـق، موضـوع   

 یام عاشورا را به تصویر كشیده است.این اشعار است. تصاویر كتاب نیز مصائب ق
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 :شرابك جیبـی  ص.72 .1395. نشـر  بـه  :تهـران  سرپیدههشرتم. :در پیشـگاه شـمس دوم  . مسـعود  طاهریـان، امیـر  .342

9789640225073 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبی :کلماتکلیدی

شعر این كتاب درباره امام رضا )ع( سروده شده است. شعرها در قالب غزل و شعر نو هستند و درباره حرم، زیارت،  20:چكیده

توان به پنجره فوالد، سپیده كبوترانه، خوشـه   غریبی امام در خراسان و شفاعت ایشان از گناهكاران است. از جمله این اشعار می

های خروشان تـو را   چشمه» :آمده است« پور قیصر امین»های خراسان از  اشاره كرد. در شعر كوچههای خراسان  پروین و كوچه

 «شناسند...  های بیابان تو را می شناسند ــ پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی ـــ ریگ های پریشان تو را می شناسند، موج می

 

 :شرابك جیبی ص.68 .1395. نشر به :تهران ترکیببندرضوی.:سفرسبز :در پیشگاه شمس سوم. شنوائی، حسین.343

9789640225066 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبی :کلماتکلیدی

بندها كهن است كـه   قالب این تركیب بندهایی است كه درباره امام رضا )ع( سروده شده است. این كتاب شامل تركیب:چكیده

هایی مانند روانی زبـان و   امروزه كمتر كاربرد دارد؛ اما در مقایسه با دیگر اشعار رضوی، از بعضی جهات امروزی هستند و ویژگی

بـه خراسـان   ها پرداخته، هجرت ناخواسته امـام   دور بودن از تشدید و تنافر در كالم را دارند. از جمله موضوعاتی كه شاعر به آن

 است. همچنین سعی كرده تا در هر بند، به فرازی از تاریخ و رویدادها و معجزات آن حضرت اشاره كند.

 

 9786007973110 :شابك رقعی ص.168 .1395. هنر رسانه اردیبهشت :تهران سمتروشندنیا.. اسماعیلی، رضا.344

 آموز دانش:مخاطب

 دانشگاهیدهم، یازدهم، پیش :پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر نو، نوجوانان :کلماتکلیدی

است و هـر مكـث   « مكث»ها  كتاب حاضر مجموعه اشعاری است كه شامل چهار بخش است. نام هر یک از این بخش:چكیده

. و...« هـا  كـودكی بادبـادک  » است و نام شعر مكـث دوم،  « زمین با دوستت دارم زبان باز كرد»شعری دارد. نام شعر مكث اول، 

پشت این آسـمان گمشـده، بادبـادكی دنبـال     » :نویسند نگران كودكانی است كه غریبانه، فراموشی خیابان را مشق می شاعر دل

اسـت و نگـران   « درد مشـترک »های  گردد كه مشق هر شبش، بابا نان ندارد است! او شاعر سرزمین های كودک پیری می دست

 .«ای باالی سرش نیست و...  دست نوازش هیچ خانه» :های مضطرب قرن در چهارراه« كودكان طالق»

 

 :شررابك رقعــی ص.36 .1396. عمــو علــوی :قــم دار.شررعرهایوصررله :شــعر نوجــوانمجموعــه . رهنمـا، ســارا .345

9786007069561 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان :کلماتکلیدی

و « هـای آبـی   خنـده »، «تولـد »، «ماه قبیلـه »، «كبوترانه»این كتاب شامل شانزده قطعه شعر در قالب چهارپاره است. :چكیده

، نام برخی از این اشعار است. طبیعت، روابط اجتماعی، توكل به خدا، مهربـانی كـردن، دیـدن حقیقـت و تفكـر در آن،      «بهانه»

در قیـام عاشـورا، از   « عباس )ع(»های حضرت  ترسیم آرزوها و ایمان داشتن برای رسیدن به آن، حفظ محیط زیست و رشادت

 امین این اشعار هستند.مض
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 9789640220696 :شابك رقعی ص.32 .1395. نشر به :تهران هایفیروزه.قلمدان. مهرابی، عالیه.346

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، امامان :کلماتکلیدی

زندگی امام رضا )ع( است. شعرها در قالب غزل سروده شده است و اغلب بین شعر مذهبی درباره  25این كتاب شامل :چكیده

بیت دارد. موضوع اصلی اشعار بیان عواطف و احساسات و ذكر زیبایی و كمال معشوق است. برخی از اشعار به پیشـگاه   14تا  5

ری كبوترم ــ باالتر از خیال مشتاق دشت گندمم، آ»  :آمده است« بذر اشک»حضرت معصومه )س( تقدیم شده است. در شعر 

 «كشند، از من كه بچه آهوی صیاد دیگرم...  پرم، صیادها ز صید دلم دست می تو اما نمی

 

 رقعـی  ص.36 .1396. كـانون پـرورش فكـری كودكـان و نوجوانـان      :تهـران  کاشحرفیبزنی.. رحماندوست، مصطفی.347

 9786000105631 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:تحصیلیپایه

 انواع ادبی، شعر، ادبیات كودک و نوجوان :کلماتکلیدی

و « گـرگ و مـیش  » ، «دلـم همـراه توسـت   »، «دغدغـه »، «غول دلخوری»ای از سیزده شعر است.  این كتاب مجموعه:چكیده

درباره فردی است كه برای صـید مـاهی بـه دریـا     « دلم همراه توست» ، نام برخی از این اشعار است. شعر «كاش حرفی بزنی»

، شاعر معتقد است كه كدورت بین دو نفـر فقـط بـا    «كاش حرفی بزنی»رفته است و دل شاعر همراه اوست تا بازگردد. در شعر 

شـود؛   حال می كند كه گرچه شاعر از دیدنش خوش بازگشت دوستی را روایت می« گرگ و میش»شود و شعر  وگو رفع می گفت

 كند. خاطرات تلخی را نیز برای او زنده می اما

 

 9789643378691 :شابك رقعی ص.212 .1395. كتاب نیستان :تهران کجاییکهیادتبخیر.. عرب امیری، نسیم.348

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، طنز :کلماتکلیدی

كند. در شعر تعارفات جدید در دنیای مدرن، از  كه از دنیای امروز انتقاد می كتاب حاضر دربردارنده اشعار طنزی است:چكیده

كند. همچنین كودكان امروز و دیروز را با هم مقایسه كرده  شود، انتقاد می جایی كه برای ورود یا خروج از مكانی می تعارفات بی

 كند و... . ها را گوشزد می و تأثیر مخرب رسانه

 

كانون پرورش فكری كودكان  :تهران مجموعهدوبیتینوجوان.:کمیانسانموبسیارگنجشك. حبیب  نظاری، سید.349

 9786000104481 :شابك رقعی ص.28 .1396. و نوجوانان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، نوجوانان :کلماتکلیدی

هایی است كه برای نوجوانان دوازده سال به باال سروده شده است. این شـعرها دربـاره بـاران،     دوبیتیاین كتاب حاوی :چكیده

هـایی كـه كنـار     میرنـد. گنجشـک   هایی كه بدون دام، در سكوت، در باران و در برف مـی  هاست. گنجشک برف، سفر و گنجشک

شک تنهایی تشـبیه كـرده، گنجشـكی كـه قفـس او را از      دهند! شاعر خود را به گنج نشینند و به فواره پریدن یاد می حوا می

 شایان ذكر است كه تصاویر كتاب در ارتباط مستقیم با مفهوم شعرهاست.. آسمان دور كرده است و...
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 9786007973097 :شابك رقعی ص.106 .1395. هنر رسانه اردیبهشت :تهران هاوسحر.گیسوانه. امامی، صابر.350

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، نوجوانان :کلماتکلیدی

، «كسـی  هـای بـی   در جاده»ای از اشعار است كه در قالب غزل، دوبیتی و شعر نو سروده شده است.  این كتاب مجموعه:چكیده

نام برخی از این اشعار است. مضمون اغلب شـعرها  ، «تمنای پرواز»و « فنجان قهوه»، «برف پاییزی»، «سرگردان»، «قراری بی»

شیهه سركش اسب و هزاران گنجشک، در هیاهوی به هم ریخته از » :آمده است« تمنای پرواز»عاشقانه و لطیف است. در شعر 

 «بوسند و...  شور و سرور، صبح را می

 

 9789649724713 :شابك خشتی كوچک ص.84 .1395. مرسل :كاشان ماهیسیاه.. پارسا، مریم.351

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان :کلماتکلیدی

ای از اشعار كوتاه است كه در ابعاد پانزده در پانزده به چاپ رسیده و به دو زبان فارسی ــ انگلیسی  این كتاب مجموعه:چكیده

داند  خود را آنقدر كم می  های زیادی برای گفتن دارد و گذشته كند كه حرف شاعر پاییز را به انسانی تشبیه میارائه شده است. 

دلـم  »و « آورم. اگر باز هم ورق كم بیاورم، زیر شعرهایم نام تـو را مـی  » :خوانیم شود. در بخشی از كتاب می كه در لیوانی جا می

 «های دنیا. م آرایههایم خالیست از تما خواهد و دست شعر می

 

 9789649724744 :شابك رقعی ص.120 .1395. مرسل :كاشان مدیریتعشق.. جاویدخواه، طاها.352

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانان :کلماتکلیدی

، «دریـا »، «همسـفر »شعر بوده كه در قالب قصـیده سـروده شـده اسـت.     این مجموعه شعر، حاوی پنجاه و پنج قطعه :چكیده

، از شكست «فرود اضطراری»نام بعضی از این اشعار است. شاعر در شعر « مدیریت عشق»و « گل»، «قفس»، «فرود اضطراری»

آمـده  « ت عشـق مـدیری »دانـد. در شـعر    ها می ، صلح را نگه داشتن حرمت«دریا»گوید و در شعر  تلخ و صدها دردش سخن می

 «های كسی پهن مكن، كه بلد نیست نشستن سر این قالی را. فرشِ دل زیر قدم» :است

 

 9789649724829 :شابك خشتی كوچک ص.36 .1396. مرسل :كاشان من؟.. فكریان، نیلوفر.353

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شعر، ادبیات نوجوانانانواع ادبی،  :کلماتکلیدی

سكوت ترجیح دورانی است كه دل خسته است، توان هست؛ ولی اصراری به لب گشودن نیست. من در این دوران از »:چكیده

این كتاب مجموعه اشعاری اسـت كـه دربـاره عشـق     « روست. دریچه دل سخن گفتم و حاصل، همین شی پانزده در پانزده روبه

صاویری مرتبط با آن شعر ارائه شده و در صـورت لـزوم توضـیح و معنـای كلمـات در پـایین       سروده شده است. در هر صفحه ت

ای كـه هـیچ دركـی از     نماید رو، به دوره زالل آب چه دردناک می»  :خوانیم صفحه آورده شده است. در صفحه پایانی كتاب می

 «تبلور نیست.
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 9786007973073 :شابك رقعی ص.104 .1395. هنر رسانه اردیبهشت :تهران نینوا.. امامی، صابر.354

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 انواع ادبی، نوجوانان، شعر مذهبی :کلماتکلیدی

كتاب حاضر مجموعه اشعاری است كه درباره واقعه كربال و روز عاشورا، حضرت علی )ع(، امـام رضـا )ع(، مـاه محـرم،     :چكیده

محاصـره  »، «قصیده ظهر روز دهم»، «نینوای دهم»ها مذهبی ــ ملی است.  كابل و... سروده شده است و مضمون همه آنغزه، 

، انـدوه و اسـتقامت حضـرت زینـب را     «نینوای دهم»، نام برخی از این اشعار است. شاعر در شعر «برای صلح»و « كابل»، «غزه

 گوید و... . بر این دیار گذشته است، سخن می، از آنچه «محاصره غزه»كند و در شعر  روایت می

 

 :شرابك رقعـی  ص.92 .1396. دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی     :تهـران  یراقوتشكسرته.. نـژاد، محمدرضـا   سـهرابی .355

9789644764615 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 عاشوراانواع ادبی، شعر مذهبی، قیام  :کلماتکلیدی

تهیه شده است. شعر آیینی قدمتی به عمـر زبـان فارسـی    « عاشورایی»و شعر « آیینی»كتاب حاضر در دو بخش شعر :چكیده

دارد و موضوعات توحیدی، نیایشی، عرفانی، اخالقی، ارزشی و... كه با تعالیم اسالمی و باورهای دینی ارتبـاط تنگـاتنگی دارنـد،    

رند. شعر عاشورایی شعری است كه موضوعش قیام امام حسین )ع( و وقایع مرتبط با آن اسـت.  گی در قلمرو شعر آیینی قرار می

و « القمـر  شـق »، «سـوک »، «هبـوط »، «سـاده »شایان ذكر است كه تمامی اشعار در قالب دوبیتی و رباعی سروده شـده اسـت.   

، اشعاری با «ها عاشورایی»است و در بخش  آورده شده« ها آیینی»، نام برخی از شعرهایی است كه دربخش «صدا های بی گریه»

 خورد. به چشم می« گریه ماه»و « آتش در حرم»، «فرزند آب»، «غریب»های  نام

شیمی

 

آموزشوکار :آموزش و كار. جاوید، محمدرضا/ نصیری اوانكی، محمدرضا/ فوالدی، محمدجواد حسین/ پور انوشه، محمد.356

 9786003172586 :شابك رحلی ص.208 .1396. و ماه نو مهر :تهران یازدهم.2شیمی

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها های تكمیلی، آزمون ها، فعالیت تمرین :کلماتکلیدی

شوند. این كتاب هر مبحث از كتاب درسی شـیمی پایـة    ها تدوین می های كار به منظور تمرین و تسلط به درس كتاب:چكیده

آورد تا مخاطب به موضوع درس مسلط شـود.   ها را می های مرتبط با آن دهد. سپس تمرین به طور مختصر توضیح مییازدهم را 

انـد. دو آزمـون    و از انواع درست و نادرست، جاخالی، مفهومی و مسئله هستند و از ساده به دشوار تنظیم شـده   ها متنوع تمرین

 اند. سال نیز در كتاب آمده استانداردپایان هر نیم

 



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

111 

 

 :شرابك رحلـی  ص.646 .1396. مبتكـران  :تهـران  ایشریمیدهرم.هرایچهارگزینرهپرسرش. بازرگانی، بهمن.357

9789640727300 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها كنكور سراسری دانشگاهی، تمرین :کلماتکلیدی

هـای   ایسـتگاه  :های خاص خـود را دارد، از جملـه   ویژگیای است كه  های چهارگزینه ای از سؤال كتاب شامل مجموعه:چكیده

آمـده  « تطابق با كتاب درسـی »درس و نكته كه الزم است قبل از هر نمونه تستی مطالعه شوند. در هر مبحث، بخشی با عنوان 

هـای   دسـته دهد. سؤاالت این كتاب به  آموز را به خواندن موضوع آن بحث در صفحة مربوط در كتاب درسی ارجاع می كه دانش

 اند. بسیار مهم و در سطح دوم اهمیت تقسیم شده

 

 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان     :تهـران  تاریخمختصرشیمی.. رضـا  رضا/ آقاپور مقدم، سید مالردی، محمد.358

 9789640810996 :شابك وزیری ص.536

 معلم:مخاطب

 تاریخ علم :کلماتکلیدی

هـا بـا یكـدیگر سـخن      بـودن آن  های علمـی وابسـتگی و پیـاپی    ها، دگرگونی دان سرگذشت شیمیتاریخ علم شیمی از :چكیده

صـنایع شـیمیایی دورۀ    :انـد از  كند. موضـوعات ایـن كتـاب عبـارت     گوید و آیندگان را با چگونگی پیشرفت این علم آشنا می می

استان، نوپا( و كیمیاگران نامـدار، صـنایع شـیمیایی    نامة فالسفة یونان باستان، كیمیاگری )پیش از اسالم، مصر ب باستان، زندگی

بندی عنصـرها، كشـف اتـم و پیونـدهای      ها، آغاز شیمی آلی نو، طبقه جهان اسالم، كشف گازها، تعیین فرمول شیمیایی تركیب

 شیمیایی، گیاشیمی و فوتوشیمی، صوت شیمی، شیمی سبز و نانو، نوبل و برندگان و جوایز آن.

 

 :تهـران  سهسطحیشیمیپایهدوموسومدبیرسرتان. :نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر. علی/ هداوند، سعیدمؤیدی، .359

 9786000006723 :شابك رحلی ص.200 .1395. شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها پرسشها، كنكور سراسری دانشگاهی،  آزمون :کلماتکلیدی

هـای دوم و سـوم    ای كانون است. این كتاب كه مباحث شیمی پایـه  های مرحله كتاب سه سطحی یكی از اجزای كتاب:چكیده

ها در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشـوارتر تنظـیم    گیرد، دو ویژگی دارد. نخست اینكه سؤال دورۀ دوم دبیرستان را دربرمی

بنـدی   ها علمـی و آمـاری اسـت و سـطح     نامه و هویت دارد. مبنای انتخاب و چینش سؤال ناساند و دوم اینكه هر سوالی ش شده

 ریزی كند. دهد بتواند برنامه ها به مخاطب امكان می آن
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(پایهیازدهمریاضریوفیزیرك،علروم2شیمی) :كار و تمرین. اردبیلی، معصومه/ كشاورز، حسینعلی  محمدی شاه.360

 9786003373693 :شابك رحلی ص.152 .1396. واژه گل :تهران تجربی.

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون ها، پرسش تمرین :کلماتکلیدی

شود. كتـاب حاضـر در ابتـدای هرفصـل      آموزان می بخشی بیشتر مطالب آموزشی در دانش تكرار و تمرین موجب عمق:چكیده

كردنـی، درسـت و    هـا )شـامل كامـل    كند و سپس در بخش تمـرین، انـواع پرسـش    وار معرفی می موضوعات آن فصل را فهرست

آورد. در حاشـیة كتـاب نكـات آموزشـی مـرتبط بـا        ای و مسئله( را برای تثبیت یادگیری مـی  نادرست، جوركردنی، چهارگزینه

های دیگـر كتـاب    های پایان نوبت بخش سازی و آزمون و نیز آزمون غنیاست. نمونه سؤاالت امتحانی پایان فصل  ها آمده تمرین

 است. های پایان فصل و پایان نوبت نیز در انتها آمده نامة آزمون هستند. پاسخ

 

(پایهیازدهمریاضیوفیزیك،2شیمی) :شده بندی آموزش طبقه. اردبیلی، معصومه  محمدی كشاورز، حسینعلی/ شاه.361

 9786003373853 :شابك رحلی ص.184 .1396. واژه گل :تهران علومتجربی.

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها ها، پرسش آزمون :کلماتکلیدی

 وار بندی خوب نیاز دارد. كتاب حاضر در ابتدای هرفصل موضـوعات را فهرسـت   ریزی و زمان ها به برنامه آموختن درس:چكیده

شـود. بخـش تمـرین امتحـانی، انـواع       آورد كه شامل توضـیح مـتن و مفـاهیم درس مـی     نامه را می كند. سپس درس معرفی می

نامة تشریحی دربـر دارد.   ای و مسئله( را همراه با پاسخ كردنی، درست و نادرست، جوركردنی، چهارگزینه ها )شامل كامل پرسش

هـای پایـان نوبـت از     ای بـا سـطوح دشـواری متفـاوت و آزمـون      های چهارگزینه وننمونه سؤاالت امتحانی پایان فصل و نیز آزم

 های دیگر كتاب هستند. بخش

 

شـركت   :تهـران  دهمتجربریوریاضری.1شیمی :های كـار  كتاب. رحمان/ رجبی، طلیعه/ مؤیدی، علی حسینی، سید.362

 9786000008291 :شابك رحلی ص.152 .1395. انتشارات كانون فرهنگی آموزش

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی ها، مسئله تمرین :کلماتکلیدی

آمـوز نشـان دهـد. كتـاب كـار       های خود مسیر مطالعه را به دانـش  كوشد با كتاب چی( می كانون فرهنگی آموزش )قلم:چكیده

به مرحلة دوم برنامة مطالعة كـانون اختصـاص دارد كـه بـا تمـرین و حـل مسـائل        های ریاضی و تجربی  شیمی پایة دهم رشته

ای از سـؤاالت تشـریحی بـا پاسـخ بلنـد یـا كوتـاه،         كوشد مفهوم درس را در ذهن مخاطب تثبیت كنـد. مجموعـه   تشریحی می

ی آدرسـی هسـتند كـه در    اند. همة سـواالت دارا  ای در این كتاب جمع شده خالی و چهارگزینه جوركردنی، صحیح و غلط، جای

 نامه و سؤاالت در یک جلسه قابل آموزش هستند. شود. درس ها یافت می ن كتاب درسی جواب آ
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 :شرابك رحلـی  ص.376 .1396. مبتكـران, پیشـروان   :تهـران  شیمییازدهمکیمیا. :مجموعه مرشد. مدقالچی، مراد.363

9789640727195 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 ها، كنكور سراسری دانشگاهی ها، آزمون ها و پاسخ پرسش :کلماتکلیدی

هـای تجربـی و ریاضـی اختصـاص دارد و      به درس شیمی پایة یازدهم رشـته «مرشد»های  این كتاب از مجموعه كتاب:چكیده

جـامع، بانـک سـؤاالت     ای نامـه  های اختصاصی شیمی مناسب است. درس  ها و رشته های ورودی دانشگاه برای شركت در آزمون

هـای كتـاب هسـتند.     های تألیفی از دیگـر بخـش   های گذشته، و پرسش های سال ای كنكور های چهارگزینه كامل شامل پرسش

 های كتاب درسی تنظیم شده اند. ها و وبخش ها از ساده به مشكل و بر اساس فصل پرسش

 

 .1396. مـرآت  :تهـران  پایهیازدهم،ریاضیوتجربری.(2کاربر شیمی) :بسته مدیریت كالسی. مختاری، منصور.364

 9786004640817 :شابك رحلی ص.48

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها، بسته آموزشی های تكمیلی، پرسش فعالیت :کلماتکلیدی

در خدمت فرایند تدریس است. كتاب حاضر یكـی از  ای آموزشی  كردن اهداف طرح درس و برگه كاربرگ ابزار عملیاتی:چكیده

شود و نویسنده اصرار دارد از آن به عنوان برگة سنجش استفاده نشود. معلم كاربرگ را بایـد   اجزای بستة آموزشی محسوب می

 هـای ریاضـی و   در ضمن تدریس و به عنوان مكمل طرح درس استفاده كند. كاربرگ حاضر به درس شیمی پایة یازدهم رشـته 

 21ای از كاربرگ، مفاهیم یک هفتة آموزشی را دربر دارد. محتوای این كتاب در  علوم تجربی اختصاص دارد. هر برگ دو صفحه

 شده است كه قابل جداشدن هستند. كاربرگ ارائه 

 

 :شرابك رحلـی  ص.196 .1396. خیلی سبز :تهران پایهدهم.1کتابکارشیمی :كار. سپهری، نیما/ ایروانی، حسین.365

9786004121323 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها، راهنمای آموزشی ها، تمرین آزمون :کلماتکلیدی

ای  اند. كتاب كار شیمی دهم مجموعـه  ها تنظیم شده تر آن ها و درک عمیق منظور تمرین بیشتر درس های كار به كتاب:چكیده

اسـت. سـپس كارگـاه حـل مسـئله و بعـد        توضیحی كلی و مختصر دربارۀ درس آمـده است تمرینی و كامل. در هر بخش، ابتدا 

ها از آسان به سخت و با انواع انتخـاب واژه، جاخـالی، درسـتی یـا نادرسـتی و ارتبـاط دو سـتون شـروع           اند. سؤال ها آمده سؤال

 اند. شده یز در كتاب گنجاندههای میان ترم و پایان ترم ن یابند. آزمون می های مفهومی ادامه شوند و با سؤال می



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

114 

 

. مرآت :تهران (پایهیازدهم،ریاضیوتجربی.2کتابکاروتمرینشیمی) :بسته مدیریت كالسی. مختاری، منصور.366

 9786004640824 :شابك رحلی ص.124 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون درسی، تمرینتكالیف  :کلماتکلیدی

بخشـد.   آموز را عمـق مـی   های متنوع، فرایند یادگیری دانش كار و تمرین ابزاری آموزشی است كه با ارائه تمرین  كتاب:چكیده

هفتـه درس   21های ریاضی و تجربـی اسـت. هـر هفتـه از      آموزان پایة یازدهم رشته كتاب كار و تمرین حاضر مخصوص دانش 

تـوان بـه عنـوان كتـاب كـار و       آموز به مباحث درس مسلط شود. از این كتاب می ی از متن درس است تا دانشهای شامل تمرین

هـای   منـد و آزمـون   آموزان عالقه اند. سؤاالتی مخصوص دانش تكلیف استفاده كرد. سؤاالت كتاب از ساده به مشكل طراحی شده

 ای نیز در كتاب موجودند. چهار گزینه

 

 ص.48 .1396. كتاب تـارا  :تهران لوییپاستور. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا احسان/ رمضانی، علیرمضانی، .367
 9786008499251 :شابك رقعی

 آموزدهم، یازدهم، پیش دانشگاهی دانش:مخاطب

 ها نامه سرگذشتنامه، دانشمندان، زندگی :کلماتکلیدی

هـای   انـد. كتـاب پـیش رو یكـی از عنـوان      های فراوانی بوده اختراعات خود عامل پیشرفتدانشمندان و بزرگان علم با :چكیده
ترین زوایـای زنـدگی دانشـمندان و     كوشد مهم است كه با نثری ساده و روان می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»مجموعة 
كنـد. در ایـن جلـد، زنـدگی لـویی پاسـتور از تولـد در        اند مطـرح   داده هایی را كه در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه فعالیت
ای فقیر، تا تحصیل، اولین اكتشاف، ازدواج، تخمیر و راز آن، نظریة میكروبی بودن، واكسن هاری، و بازتـاب كشـفیات او    خانواده

 است. در جهان و در نهایت پایان زندگی این نابغه بیان شده

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا   :تهران ماریکوری. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.368
 9786008499466 :شابك رقعی

 آموزدهم، یازدهم، پیش دانشگاهی دانش:مخاطب

 سرگذشتنامه، اختراعات علمی، دانشمندان :کلماتکلیدی

مردم جهان به ارمغان آورده است. كتاب پیش رو از مجموعـة  اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را برای :چكیده
هـایی را كـه    ترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیـت  كوشد مهم با نثری ساده و روان می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»

رفـتن، ورود بـه     ولـد تـا مدرسـه   كـوری از ت  اند مطرح كند. در این جلد، زندگی ماری داده در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه
التحصیلی در رشتة فیزیک، كشف پلونیم، دریافت جایزۀ نوبل، افتتاح انستیتو رادیواكتیـو ورشـو، و    دانشگاه سوربن پاریس، فارغ

 شده است. داده  پایان زندگی و مرگ این بانوی دانشمند به طور مختصر شرح

 

 .1396. مؤسسـه فرهنگـی فـاطمی    :تهـران  هایپیكرارجویشریمی.مسئله. حیدر/ افتخار جهرمی، پیام مروج، سید.369
 9789643189471 :شابك وزیری ص.284

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی المپیاد، مسئله :کلماتکلیدی

تـر بـه آن آزمـون     هایی شـبیه  الزم است كه سؤالهایی  برای موفقیت در آزمون المپیاد شیمی مطالعه و خواندن كتاب:چكیده
برانگیزند و در موضـوعات شـیمی آلـی، شـیمی      اند كه چالش مندی ارائه شده دار و هدف های ایده ارائه دهند. در این كتاب سؤال

هـای   سـؤال  اند. در ابتدای هر فصـل چنـد مسـئلة مـرتبط از     ها چهار دسته اند. مسئله تجزیه، ترمودینامیک و كوانتوم طرح شده
انـد و نویسـنده    ها از سـاده بـه مشـكل مرتـب شـده      اند. سؤال ها، آمده تشریحی آن  های گذشته، به همراه پاسخ مرحلة دوم سال

 توصیه كرده است به ترتیب حل شوند.
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عربی

 

 .1396. فرهنگ اسالمیدفتر نشر  :تهران بندیونمودار.العربیهبهروشدستهآموزشمبادی. رحماندوست، مجتبی.370
 9789644764776 :شابك وزیری ص.360

 معلم:مخاطب

 صرف و نحو، آموزش زبان عربی، راهنمای آموزشی :کلماتکلیدی

توان بـه   ها بوده است. در كتاب حاضر، درس هایی كه می آموزش صرف و نحو زبان عربی از دیرباز مورد توجه دانشگاه:چكیده
و ترجمة « جلد چهارم مبادی العربیه»اند. كتاب در واقع خالصة  شده عرضه كرد، تقسیم بندی و ارائه بندی و نمودار روش دسته

ها. بخش اول كتاب به علـم   ها پرداخته است، نه تمرین است. البته صرفاً به محتوای درس ترین موضوعات آن را در بر گرفته مهم
های فعـل، مرفوعـات، منصـوبات، مجـرورات،      نیز به علم نحو )باب های فعل، اسم و حرف(. بخش دوم صرف اختصاص دارد )باب

 است. توابع حرف و ملحقات نحو( پرداخته

 

 9786000486228 :شابك رحلی ص.88 .1396. غالمرضا بخشی : الفبایوحی.. بخشی، غالمرضا.371

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های قرآن آموزش قرآن، ترجمه :کلماتکلیدی

ای، كلیـدی و كـاربردی    های پایه دانستن ترجمة قرآن برای آشنایی با مباحث آن مفید است. در كتاب پیش رو، كلمه:چكیده

هـای اولیـة    تر ترجمه كند. در صـفحه  كند مخاطب بتواند بقیة مطالب را راحت اند. این كار كمک می یادگیری ترجمة قرآن آمده

 اند. ها نیز با صرف ضمیرها معنی شده ها صرف شده و اسم و فعل  كلمه معنی شده 2های بعد  كلمه و در صفحه 14حدود كتاب 

 

 .1396. واژه گـل  :تهـران  (پایهیازدهمریاضیوفیزیرك،علرومتجربری.2عربی) :كار و تمرین. پركاری، مهدی.372

 9786003373648 :شابك رحلی ص.108

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها ها و پاسخ ها، آموزش زبان عربی، پرسش تمرین :کلماتکلیدی

هـای   هـایی در سـطح درس اسـت كـه بـه صـورت پرسـش و پاسـخ و پرسـش          هر فصل از این كتـاب شـامل تمـرین   :چكیده

هـا   خورند. نمونـه سـؤاالت امتحـانی نیـز در پایـان فصـل       چشم میاند. در حاشیة صفحات نكات آموزشی به  ای آمده چهارگزینه

هـای پایـان نوبـت     انـد. آزمـون   شـده  آموزان برتر در كتاب گنجانـده  نیز برای دانش« سازی غنی»اند. تعدادی سؤال با عنوان  ه آمد

ل و پایان نوبـت در كتـاب لحـاظ    های پایان فص های تشریحی آزمون نامه بندی دارند. در نهایت، پاسخ ارزیابی و تشخیص نیز بارم

 اند. شده

 

 :شرابك رحلی ص.360 .1396. المللی گاج بین :تهران عربیپایهکنكور. :IQ. امین فقه كریمی، علی/ شاصنم، محمد.373

9786003597303 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها، كنكور سراسری دانشگاهی ها، تمرین آزمون آموزش زبان عربی، :کلماتکلیدی

اسـت، شـامل انـواع     آموزان برای شركت در كنكور سراسری تهیـه شـده   سازی دانش كتاب پیش رو كه به منظور آماده:چكیده

بـرای  شود. كتاب كلیة قواعد عربی را كه  های قبل می های برگزیدۀ كنكورهای سال های واژگان، ترجمه و قواعد و نیز متن تست

های دهم و یازدهم را در خود دارد. البته ابتدای كتـاب   های پایه شركت در كنكور الزم است دربردارد و از این رو محتوای درس

 است. های هفتم و هشتم اختصاص یافته به مرور تمام مطالب آموخته شده در سال
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هرایتكمیلریپرسش،تمرینوفعالیرت:(2زبانقرآن)عربی،کتابکار. آ آقایی نعمتی، آمنه/ امیرپاشایی، پانته.374

 :شرابك رحلـی  ص.136 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان     :تهـران  هرا.علرومانسرانیویرژهیرازدهمیرشته

9789640813447 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، انسانی:پایهتحصیلی

 ها های تكمیلی، آموزش زبان عربی، پرسش فعالیت :کلماتکلیدی

ها و موفقیت  های متنوعی را برای كاربست آموخته ساز آموزش فعال در فرایند یادگیری است و فرصت كتاب كار زمینه:چكیده

ها و مسائلی در سطح كتاب درسی  ها، تمرین كند. كتاب كار حاضر نیز با طرح پرسش آموزان فراهم می و پیشرفت مستمر دانش

های میان ترم و پایـان تـرم    پردازد. در انتهای كتاب نمونه آزمون توسعة یادگیری می های درسی، به های كتاب و مطابق سرفصل

 اند. آمده

 

هایعلومتجربیوریاضیفیزیركرشته:(2کتابکارعربی،زبانقرآن). آ/ آقایی نعمتی، آمنه امیرپاشایی، پانته.375

 9789640813409 :شابك رحلی ص.128 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان :تهران ها.ویژهیازدهمی

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها های تكمیلی، آموزش زبان عربی، پرسش فعالیت :کلماتکلیدی

موفقیت ها و  های متنوعی را برای كاربست آموخته ساز آموزش فعال در فرایند یادگیری است و فرصت كتاب كار زمینه:چكیده

ها و مسائلی در سطح كتاب درسی  ها، تمرین كند. كتاب كار حاضر نیز با طرح پرسش آموزان فراهم می و پیشرفت مستمر دانش

های میان ترم و پایـان تـرم    پردازد. در انتهای كتاب نمونه آزمون های درسی، به توسعة یادگیری می های كتاب و مطابق سرفصل

 اند. آمده

اجتماعیعلوم

 

 :شرابك رقعـی  ص.164 .1396. سـیب صـادق)ع(   :تهـران  شناسیگردشگریروسرتایی.آسیب. نظری، معصـومه .376

9786009669356 

 معلم:مخاطب

 شناسی، ادبیات روستا آسیب :کلماتکلیدی

نواحی روسـتایی،   آید كه با توجه به مشكگالت های صنعت گردشگری به حساب می گردشگری روستایی یكی از شاخه:چكیده

آور  ها، تـأثیرات زیـان   كند. در این كتاب، ضمن شناسایی انواع آسیب تواند زمینة پایداری اقتصادی و جمعیتیروستاها را آماده می

هـای   گردشگری روستایی بر ابعاد جامعة محلی بررسی شده است. مفاهیم مرتبط، گردشگری پایـدار، اثـرات گردشـگری، مـدل    

 های گردشگری روستایی از جمله مباحث كتاب هستند. عالیتگردشگری، و ابعاد ف
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 ص.56 .1396. ضریح آفتـاب  :مشهد مندانبهخبرنگاریومستندسازی.اکسیررسانهبرایعالقه. مولوی، محمد.377

 9789644299872 :شابك رقعی

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 نگاری، نویسندگی های گروهی، روزنامه رسانه :کلماتکلیدی

ها نقش قابل توجهی در انتقال اطالعات و رساندن خبر دارند. كتاب حاضر با تمركز بـر شـناخت    در دنیای امروز رسانه:چكیده

عرصة رسـانه و   ای در ای اسالمی و دانستن جایگاه آن و نیز با توجه به چارچوب كار حرفه مناسب فنون الزم برای داشتن رسانه

مندان به خبرنگاری و مستندنویسی نگاشته شده است. در فصل اول مفاهیم اولیه و كلی به صورت مفیـد و مختصـر    برای عالقه

بودن، شناخت مخاطـب، زردنبـودن و    اند. در فصل بعد، عوامل مؤثر بر تجلی رسانه، اعم از رعایت اخالق، خالق شده آموزش داده

 اند. ه سبک داشتن لحاظ شد

 

اهللگرریازدیردگاهمقراممعظرمرهبرریآیرتانقالبی. فر، مهرداد/ وفایی یگانه، محمد/ چقامیرزا، مریم احمدی.378

 9786009808717 :شابك وزیری ص.174 .1396. پژوهشیار :تهران ای)دامتبرکاته(.خامنه

 معلم، كارشناسان:مخاطب

 رهبریانقالب اسالمی، ایران،  :کلماتکلیدی

ها و  انقالب نوعی تحول و دگرگونی است كه براساس مبانی عقلی صورت می گیرد. كتاب حاضر دربرگیرندۀ روشنگری:چكیده

اصول انقالب اسـالمی، رمـز   »گری، انقالبی بودن و انقالبی ماندن است.  تأكیدات مقام معظم رهبری در خصوص انقالب، انقالبی

دهند. در انتهـا   محتوای كتاب حاضر را تشكیل می« گری گانة انقالبی های پنج گری و مؤلفه بیتداوم انقالب اسالمی، مفهوم انقال

 شود. گری از دیدگاه رهبری ذكر می های انقالبی و انقالبی نیز ویژگی

 

مؤسسـه فرهنگـی آرمـان     :تهران پارسنزوهابرماس)رویكرددیالكتیكیبهنظاماجتماعی(.. محمدی اصل، عباس.379

 9786008693918 :شابك رقعی ص.124 .1396. رشد

 معلم:مخاطب

 شناسی، فلسفه، نظام اجتماعی جامعه :کلماتکلیدی

شناسی پیشـرفته محسـوب    اگر كانت و هگل نقطة عطف فلسفة مدرن باشند، پارسنز و هابرماس نقطة چرخش جامعه:چكیده

هـایش رسـید. كتـاب     كارها و پویه  و  تری دربارۀ جامعه و ساز انداز جامع چشمتوان به  های این دو می شوند. از تركیب دیدگاه می

كوشد این مهم را با تقریب رویكردهای سیستمی و دیالكتیكی به جامعه آغاز كند. از این رو، در فصل اول به موضـوع   حاضر می

كنـد. تـأمالت    یورگن هابرماس را معرفـی مـی  های دوم و سوم تالكت پارسنز و  پردازد. در فصل شناختی می پردازی جامعه نظریه

 شوند. های بعدی مطرح می تلفیقی و سپس رویكرد تركیبی نیز در فصل

 

واعالمیۀجهانی1392تضمیناتناظربرحقآزادیمتهمدرقانونآییندادرسیکیفری. رازقی، محمدمهـدی .380

 9786008693321 :شابك وزیری ص.148 .1396. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد :تهران حقوقبشر.

 معلم:مخاطب

 حقوق، حقوق بشر، ایران :کلماتکلیدی

كنـد و   اثر حاضر حق آزادی متهم و اعالمیه جهانی حقـوق بشـر را در مراحـل مختلـف دادرسـی نقـد و بررسـی مـی        :چكیده

بر حق آزادی مـتهم و رفـع نـواقص    كوشد اهكاری علمی و عملی برای ایجاد هماهنگی بین اصول حقوق بشر و قوانین ناظر  می

هـای   قانون مزبور ارائه دهد. نویسنده ابتدا حق آزادی متهم را مفهوم شناسی كرده و سپس سـیر تحـول ایـن حـق را در نظـام     

 های اصلی كتاب است. های حق آزادی متهم در دادسی كیفزی نیز از جمله بخش است. جلوه حقوقی ایران آورده
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 :تهران تقابلجامعهآرمانیشیعیایرانیباجامعهغربیدربیوتنوقیداررضاامیرخانی.. حسانشیخ، ا مرادی ده.381

 9786004630146 :شابك وزیری ص.198 .1396. شاپرک سرخ

 معلم:مخاطب

 ادبیات داستانی، نقد، تفسیرها :کلماتکلیدی

تعارضات دو نگرش را به خوبی نشان « قیدار»و « بیوتن» در رابطه با آرمان شهر غربی و شیعی ایرانی دو رمان معروف:چكیده

اند.شناخت تفاوت های دو جامعة ایرانی و آمریكایی از منظر نگاه آرمانی و نیز نوع و میـزان تأثیرپـذیری رضـا امیرخـانی از      داده

داف كتـاب حاضـر هسـتند. در    های او، از جملـه اهـ   ایرانی و شیوۀ بازتاب این تأثیرها بر رفتار قهرمانان داستان -فرهنگ شیعی

 كند. ها و تعارضات بین این دو اندیشه را در جوامع كنونی بررسی می واقع، این كتاب تقابل

 

 .1396. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد :تهران جمهوری(.هایریاستتوسعۀبایسته)استراتژی. محمدی اصل، عباس.382

 9786008693734 :شابك رقعی ص.140

 معلم:مخاطب

 راهبردهای توسعه، رشد اقتصادی :کلماتکلیدی

گیرد. كتـاب حاضـر بـه منظـور مـرور رئـوس        توسعه بهبود تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را دربرمی:چكیده

سـازی   سویه اند و هم های توسعه تنظیم شده ها در متن نظریه است. این تجربه ای كشورهای جهان تدوین شده های توسعه تجربه

دهـی آن بینجامـد. آگـاهی     تواند در نبود شرایط عینی تحقق توسعه، به دریافتی متفاوت از جریـان توسـعه و سـازمان    ها می آن

هـای توسـعه خواهـد     همگانی از این نظریات، مقدمة نیل به مشاركت مدنی در عرصة تدوین و اجرا و نظارت اصالحی بر برنامـه 

 بود.

 

اهللآموزانوندایانقالبیگریازدیدگاهمقاممعظمرهبرریآیرتدانش. وفایی یگانه، محمدفر، مهرداد/  احمدی.383

 9786009808731 :شابك رقعی ص.166 .1396. پژوهشیار :تهران ای)دامتبرکاته(.خامنه

 معلم:مخاطب

 آموزان انقالب اسالمی، ایران، رهبری، دانش :کلماتکلیدی

گـری خـود را    ها بایـد روحیـة انقالبـی    دانند و معتقدند آن ساز كشور می های آینده آموزان را سرمایه دانشرهبر انقالب :چكیده

گری، انقالبی بـودن   ها و تأكیدات مقام معظم رهبری در خصوص انقالب، انقالبی حفظ كنند. كتاب حاضر دربرگیرندۀ روشنگری

گانـة   هـای پـنج   گـری و مؤلفـه   مز تداوم انقالب اسـالمی، مفهـوم انقالبـی   الگو و اصول انقالب اسالمی، ر»و انقالبی ماندن است. 

آموزان و نوجوانان را نسبت به اهمیت  دهند. نویسنده در پی آن است كه دانش محتوای كتاب حاضر را تشكیل می« گری انقالبی

 گری آگاه كند. و ضرورت موضوع انقالبی

 

اهللگریازدیدگاهمقاممعظمرهبریآیرتدانشجویانوگفتمانانقالبی. فر، مهرداد/ وفایی یگانه، محمـد  احمدی.384

 9786009808724 :شابك رقعی ص.166 .1396. پژوهشیار :تهران ای)دامتبرکاته(.خامنه

 دانشجومعلمان:مخاطب

 انقالب اسالمی، ایران، رهبری :کلماتکلیدی

اسـالمی و نظـرات رهبـر در خصـوص تعریـف و كاركردهـا و        شناخت قشر دانشجو در تحوالت سـاختاری جمهـوری  :چكیده

ها و تأكیدات مقـام معظـم رهبـری در خصـوص انقـالب،       های آن حائز اهمیت است. كتاب حاضر دربرگیرندۀ روشنگری رسالت

گـری و   انقالبی الگو و اصول انقالب اسالمی، رمز تداوم انقالب اسالمی، مفهوم»گری، انقالبی بودن و انقالبی ماندن است.  انقالبی

 دهند. محتوای كتاب حاضر را تشكیل می« گری گانة انقالبی های پنج مؤلفه
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دفتـر نشـر فرهنـگ     :تهـران  راهنمایحقروقیشرهروندان. :های حقوق و زنـدگی  مجموعه كتاب. اسماعیلی، محسن.385

 9789644764493 :شابك رقعی ص.236 .1396. اسالمی

 معلم:مخاطب

 ها، قوانین، ایران ها و پاسخ حقوق مدنی، پرسش :کلماتکلیدی

هدف از حقوق، تنظیم روابط شهروندان با یكدیگر و با حكومت است، به طوری كه هر كس در عـین آزادی و توانـایی،   :چكیده

حقـوق و  »ها و تكالیف خود وفادار بماند. به همین دلیل، آموزش حقوق ضروری است. مجموعة چند جلدی  بتواند به مسئولیت

هـا و   ای سه جلدی به راهنمایی حقوقی شهرواندان اختصاص دارد كه در واقـع تمـام مـتن كتـاب پرسـش      در مجموعه« زندگی

نامة ارث، تجاری، حقوق  نشینی، كیفری، وصیت های حقوقی است. این جلد مواردی مثل قوانین ثبتی، خانوادگی، آپارتمان پاسخ

 است. مدنی و سربازی را دربرگرفته

 

دفتـر نشـر فرهنـگ     :تهـران  راهنمایحقروقیشرهروندان. :های حقوق و زنـدگی  مجموعه كتاب. اسماعیلی، محسن.386

 9789644764509 :شابك رقعی ص.352 .1396. اسالمی

 معلم:مخاطب

 ها، ایران، قوانین ها و پاسخ حقوق مدنی، پرسش :کلماتکلیدی

ای سه جلدی به راهنمایی حقوقی شهرواندان اختصاص دارد كـه   مجموعه در« حقوق و زندگی»مجموعة چند جلدی :چكیده

احكـام عمـومی قراردادهـا و     :انـد از  های حقوقی اسـت. موضـوعات جلـد دوم عبـارت     ها و پاسخ در واقع تمام متن كتاب پرسش

آن، قـرارداد كـار و امـور     نشـینی و احكـام   ها، اجـاره و روابـط مـوجر و مسـتأجر، آپارتمـان      معامالت، اختالف مالكان یا همسایه

استخدامی، امور شهری و شهرداری، ثبت احوال و اسناد، ازدواج و طالق، نققه و مهریه، روابط و اختالفـات خـانوادگی، وصـیت    

هـا، وكالـت و نماینـدگی حقـوقی، طـرح       ارث، بیمه و دیه و خسارت، حقوق اساسی و اداری، اسناد تجاری و راوبط مالی شركت

 آن، و آیین دادرسی مدنی.شكایت و اثبات 

 

 هابررافكرارعمرومی.جستاریموفقدرارتباطباآلودگیهواواثررسانه:سربینشوید. حسین جزنی، نیكا.387

 9786009799022 :شابك رقعی ص.170 .1396. سیب صادق)ع( :تهران

 معلم:مخاطب

 شناسیهای گروهی، هوا  آلودگی زمین، ایران، رسانه :کلماتکلیدی

امروزه وسایل ارتباط جمعی با انتقال اطالعات و معلومات جدیـد و مبادلـة افكـار، در راه پیشـرفت فرهنـگ و تمـدن       :چكیده

ها در كنترل و فرهنـگ   كنند. مسئلة آلودگی هوا و محیط زیست نیز از مواردی است كه نقش رسانه بشری نقش بزرگی ایفا می

سنجش میزان توجه مطبوعات به موضوع محیط زیست، و ارزیـابی وضـعیت و جایگـاه     سازی آن مؤثر است. این كتاب با هدف

ها در انتشار اخبار آن، و نیز سنجش ضریب حساسیت شهروندان نسبت به موضوع، كوشـیده اسـت شـناخت دقیقـی از      روزنامه

 مسئله به مخاطب عرضه كند.
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 ص.56 .1395. نشـر  بـه  :تهـران  .88هایفتنرههاودر لحظهشناختعرصه:نمایبصیرتقطب. قاسمی، علی.388

 9789640226063 :شابك رقعی

 معلم:مخاطب

 اسناد و مدارک، فتنه، انتخاب، تاریخ ایران :کلماتکلیدی

تحلیلـی،  نوشتار حاضر كوششی است در مسیر بصیرت افزایی و تبیین راهبرد دشمن شناسـی كـه در چنـدین پـردۀ     :چكیده

. تغییر سناریوی دشمن در طول سه دهه از عمر انقالب اسالمی، رویای انقالب رنگی 88نگاهی دارد به وقایع و رخدادهای سال 

شكنی و تحمیل هشت ماه ناآرامی در كشور، نقش رهبری  ، بازخوانی رفتار جریان مدعی قانون و سرانجام قانون88در انتخابات 

ماه،  ز فتنه و در نهایت ضرورت بصیرت در جامعة اسالمی و حضور ملت ایران در خلق حماسة نه دیدر مدیریت بحران و عبور ا

 كردن در مسیر تعمیق گفتمان انقالب اسالمی، از موضوعات پرداخته شده در این كتاب هستند. با هدف جریان پیدا

 

دفتـر نشـر فرهنـگ     :تهـران  حقروقرسرانه.گفتارهاییدر :كتاب های حقوق و زندگی)جلداول(. اسماعیلی، محسن.389

 9789644764530 :شابك رقعی ص.356 .1396. اسالمی

 معلم:مخاطب

 های گروهی، قوانین حقوق، رسانه :کلماتکلیدی

در « حقـوق و زنـدگی  »ها در روابط میان شهروندان بسیار تأثیر گذارند. مجموعة چنـد جلـدی    در جهان امروز ، رسانه:چكیده

دوجلدی به حقوق رسانه اختصاص دارد. جلد اول با مفهـوم رسـانه و حقـوق رسـانه و موضـوع آزادی اطالعـات در       ای  مجموعه

شود. مبانی و اصول اعم از كسب خبـر، حقـوق فرهنگـی در جهـان امـروز و حقـوق آموزشـی و تربیتـی          حقوق ایران شروع می

ها؛ مطبوعـات؛ كتـاب؛ حقـوق مخاطـب؛      دین، اخالق و رسانه :اند از های دیگر عبارت اند. بخش كودكان در فصل دوم مطرح شده

 های معنوی؛ تبلیغات بازرگانی؛ اینترنت. حقوق مالكیت

 

. دفتر نشر فرهنگ اسالمی :تهران گفتارهاییدرحقوقرسانه. :های حقوق و زندگی)جلددوم( كتاب. اسماعیلی، محسن.390

 9789644764547 :شابك رقعی ص.332 .1396

 معلم:مخاطب

 های گروهی، قوانین، حقوق رسانه :کلماتکلیدی

در « حقـوق و زنـدگی  »ها در روابط میان شهروندان بسیار تأثیر گذارند. مجموعة چنـد جلـدی    در جهان امروز ، رسانه:چكیده

جایگـاه  ای دوجلدی به حقوق رسانه اختصاص دارد. جلد دوم با موضوع حـق همگـانی دانسـتن، جـرائم مطبوعـاتی و       مجموعه

های آن، كاركردهـای مثبـت و منفـی رسـانه، فرهنـگ       شود. دور كاری و بستر و چالش ها در برنامة پنجم توسعه آغاز می رسانه

های ناخواستة اینترنتی و مخابراتی، پدیدۀ فیلترینگ و موضوعات مربوط  خصوصی سازی صدا و سیما، حقوق مخاطب مثل پیام

ی به روش گلدكوئست، جرم با ابزار مطبوعات و كالهبرداران اینترنتی، ازجمله موارد مطرح زدایی مثل كالهبردار به جرم و جرم

 شده در كتاب هستند.
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دفتر نشر  :تهران گفتارهاییدرحقوقشهریوشهروندی)جلداول(. :های حقوق و زندگی كتاب. اسماعیلی، محسن.391

 9789644764516 :شابك رقعی ص.232 .1396. فرهنگ اسالمی

 معلم:مخاطب

 حقوق فردی و اجتماعی، فرهنگ شهرنشینی :کلماتکلیدی

هدف از حقوق، تنظیم روابط شهروندان با یكدیگر و با حكومت است، به طوری كه هر كس ازحقوق و امتیـازات خـود   :چكیده

حقوق ضروری اسـت. مجموعـة چنـد جلـدی     آگاه شود و ناخواسته از حقوق قانونی خود محروم نشود. به همین دلیل، آموزش 

ای دوجلدی به راهنمایی حقوق شهری و شهروندی اختصاص دارد. در واقـع تمـام مـتن كتـاب      در مجموعه« حقوق و زندگی»

های حقوقی است. جلد دوم مواردی مثل حقوق دینی و شهروندی، خدمات عمـومی، سـاخت و سـاز شـهری،      ها و پاسخ پرسش

 است. های خاص را در برگرفته ها و الویت نشینی، مشكالت شهری، و گروه اناراضی و امالک و آپارتم

 

دفتر نشر  :تهران گفتارهاییدرحقوقشهریوشهروندی)جلددوم(. :های حقوق و زندگی كتاب. اسماعیلی، محسن.392

 9789644764523 :شابك رقعی ص.276 .1396. فرهنگ اسالمی

 معلم:مخاطب

 فردی و اجتماعی، قوانین، فرهنگ شهرنشینی حقوق :کلماتکلیدی

هدف از حقوق، تنظیم روابط شهروندان با یكدیگر و با حكومت است، به طوری كه هر كس ازحقوق و امتیـازات خـود   :چكیده

آگاه شود و ناخواسته از حقوق قانونی خود محروم نشود. به همین دلیل، آموزش حقوق ضروری اسـت. مجموعـة چنـد جلـدی     

ای دوجلدی به راهنمایی حقوق شهری و شهروندی اختصاص دارد. در واقـع تمـام مـتن كتـاب      در مجموعه« زندگی حقوق و»

های حقوقی است. این جلد مواردی مثل حقوق دینی و فرهنگی، خدمات عمومی، مدیریت شـهری، سـاخت و    ها و پاسخ پرسش

 است. های خاص را دربرگرفته ها و اولویت و گروهنشینی، مشكالت شهری  ساز و شهرسازی، اراضی و امالک و آپارتمان

 

 :شرابك رقعی ص.146 .1395. مرسل :كاشان مدیریتجهادیوتأثیرآنبرالگویپیشرفت.. تبار، عباس انصاری.393

9789649724645 

 معلم، مدیر، كارشناسان:مخاطب

 مدیریت، جهاد، اسالم، زندگی اسالمی، پیشرفت :کلماتکلیدی

های مهم در سبک زندگی اسالمی و مدیریت جهـادی نیـز برخاسـته از فرهنـگ جهـادی و بـر        مدیریت یكی از عرصه:چكیده

هـای شـعار مـورد تأكیـد      ، به عنوان یكی از كلیدواژه«مدیریت جهادی«های اسالمی است. كتاب حاضر به موضوع  مبنای ارزش

های آن را تبیین  وحیانی اسالم و سخنان رهبری، مفهوم و شاخصه های كرده است و با مراجعه به آموزه ، توجه93رهبر در سال 

كرده و نتیجه گرفته است كه اقتصاد و فرهنگ باید به عنوان دو هدف اصلی مـدنظر مـردم و مسـئوالن نظـام باشـند و منظـور       

 رهبری از این اصطالح، در واقع تمدن سازی اسالمی در جهان معاصر است.

 

نفعاندرآموزشوجویانهذیهایجمعیباتأکیدبررفتارمشارکتاجتماعیورسانهمشارکت. دهقان، حسین.394

 9789640810248 :شابك وزیری ص.168 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان :تهران پرورش.

 كارشناسان:مخاطب

 های قرآنی، مقاله ها های گروهی، جنبه رسانه :کلماتکلیدی

هـا و رفتارهاسـت، در ارتباطـات اجتمـاعی و بـر اسـاس نقـش         ای ساختارمند از از نگرش اجتماعی كه مجموعههویت :چكیده
های جمعی، ابتـدا رفتـار و عوامـل     گیرد. در این كتاب، برای شناخت تأثیر سامانة ارتباطات اجتماعی و رسانه ها شكل می رسانه
به مثابه رفتار اجتماعی، انواع مشاركت اجتماعی، ارتبـاط مشـاركت   اند. در بخش بعدی، به مشاركت  گیری آن تعریف شده شكل

با فرایندهای مدیریت و رهبری توجه شده اسـت. آسـیب شناسـی سـامانة ارتباطـات اجتمـاعی در وزارت آمـوزش و پـرورش،         
 ب هستند.ها و نقش روابط عمومی اثرگذار در توسعة آموزش و پرورش از دیگر مباحث كتا راهكارهای ارتباط با رسانه
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تربیتیعلوم

 

 .1396. آوای نـور  :تهـران  .SWOTگشاریدربرنامهدرسیبراساسمردلشناسیسیاستآسیب. نیا، علـی  نیسی.395

 9786003093102 :شابك وزیری ص.248

 مدیر، كارشناسان:مخاطب

 پژوهی، ارزشیابی آموزشی، آموزش عالی برنامه ریزی درسی، نمونه :کلماتکلیدی

نویسنده در این دانشنامه اطالعاتی دربارۀ طرز كار بدن انسان ارائه كرده است. این كتاب حاوی تصاویر رنگارنگ است :چكیده

آموزان قرار گیرد.در كنار هر تصویر اطالعـاتی بـه    تواند به عنوان موضوع درسی یا سرگرمی مورد استفادۀ دانش و مطالب آن می

هـایی دربـارۀ    هـا، واقعیـت   ها، كار ماهیچـه  ها و مفصل كند. استخوان ان به تصویر مرتبط اشاره میشود و با پیك خواننده داده می

 ها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است. چشم، حواس بویایی و چشایی و هورمون

 

 رقعـی  ص.80 .1396. فراگیـر هگمتانـه   :همـدان  آموزشبلروغدخترران.. احمدی، مهناز/ عابدی، مریم/ بدر، فرشته.396

 9786002191861 :شابك

 والدین، معلم:مخاطب

 شناسی، بلوغ، بهداشت، آموزش و پرورش های روان جنبه :کلماتکلیدی

ترین دوران زندگی محسوب میشود و زیربنـای زنـدگی سـالم در بزرگسـالی      نوجوانی و دوران بلوغ در دختران از مهم:چكیده

بهداشتی، شرعی، روانی و اجتماعی بلوغ دختران است. در این كتاب به مسـائلی چـون نقـش    است. كتاب حاضر حاوی مباحث 

هـایی در   والدین در دوران بلوغ، راهكارهای رفتار صحیح با فرزندان در این سن، تأكید بر محبت و پرهیـز از خشـونت و توصـیه   

پرسش و پاسخ در زمینة بلوغ و عالئم جسـمانی   عاطفی دختران اشاره شده است. در انتهای كتاب، -جهت رشد متعادل عقالنی

 و روانی آن گنجانده شده است.

 

 .1396. طلـوع دانـش   :تهـران  آنچهمعلمانبایددربارهروشتردریسبداننرد.. اله ابوالفضلی، الهام/ آقاجانی، سیف.397

 9786006637419 :شابك وزیری ص.128

 معلم:مخاطب

 شناسی پژوهش روش تدریس، روشآموزش و پرورش،  :کلماتکلیدی

سازی از طریق درگیری ذهنی و  محور اصلی این كتاب آموزش روش تدریس بر مبنای رویكرد ساختار گرایی یا مفهوم:چكیده

های تـدریس، تـدریس تأثیرگـذار ، ارزیـابی یـادگیری و شـكاف        های آن به معلمان است. كتاب در هفت فصل انواع روش شیوه

هـا،   های یادگیری دانش آمـوز محـور بـه مقایسـة انـواع روش      كند. مؤلفان ضمن تشریح انواع روش مطرح میتحقیق و عمل را 

 كنند. پردازند و همچنین راهكارهایی را ارائه می های جدید می گیری از روش مزایای هریک و دالیل مقاومت معلمان در بهره

 

چهسانهرروزدرزنردگیشرادیببخشریدوازآنسرمسرت:شناسیاعجازقدردانیوحق. رایان، ام.جی.398

 9786005414622 :شابك رقعی ص.188 .1395. پرک :قزوین. امیر دیوانی شوید؟!.

 معلم:مخاطب

 شادی، آموزش اخالق، فضائل اخالقی :کلماتکلیدی

آورد.  برای دارنـدۀ آن بـه ارمغـان مـی    شناس بودن یكی از فضایل اخالقی است كه در نهایت خوشی و شادمانی را  حق:چكیده

هایی از قدرشناسـی و نتـایج آن را بـه     نمونه« شناسی های حق هدیه»كتاب حاضر با تأكید بر این مفهوم، در فصل دوم با عنوان 

پـردازد. در فصـل بعـد، یعنـی      اندازهای پرورش این دیدگاه می های قدرشناسانه و چشم دهد. سپس به دیدگاه مخاطب نشان می

 دهد. های قدرشناسی، رهنمودهایی كاربردی برای پرورش این حس ارائه می مرینت
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 :شرابك رقعـی  ص.160 .1396. آوای نور :تهران اندیشمندانمطالعاتبرنامهدرسی.. موسوی، صادق/ رادمهر، علی.399

9786003092730 

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 كاوی، فلسفه دانشمندان، برنامه ریزی درسی، درسها،  نامه زندگی :کلماتکلیدی

دهنـدۀ   های سـازمان  نویسنده در این كتاب شرح زندگی، عقاید، مراحل طراحی برنامة درسی، مفاهیم كلیدی و اندیشه:چكیده

میترانـو را  كـارتی، جـان فـرانكلین و باربـارا اس       بیست و سه پژوهشگر حوزۀ مطالعات درسی از جمله هیلدا تابا، كامرون مـک 

های آموزش و پرورش در هر كشوری، مطالعات برنامة درسی اسـت. هـدف ایـن رشـته شناسـایی،       كند. یكی از شاخه مطرح می

 های پیچیدۀ آموزشی و تربیتی است. كشف و بیان پدیده

 

. تسـلط  :تهـران  بانكانتخابرشتهکنكورسراسریرشتهریاضریفیزیرك. :ریزی مشاوره و برنامه. رستمی، شبنم.400

 9786008305620 :شابك رحلی ص.112 .1395

 آموز، مشاور دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، كنكور سراسری دانشگاهی، ریاضیات های تحصیلی، دانشگاه انتخاب رشته، رشته :کلماتکلیدی

رشته دارد. این كتاب می كوشد اطالعات الزم در ارتباط موفقیت در زندگی بستگی زیادی به درس خواندن و انتخاب :چكیده

مند قرار دهد. در ایـن كتـاب، مخاطـب مـی توانـد عـالوه بـر شـناخت          های ریاضی را در اختیار مخاطب عالقه با شناخت رشته

نا شـود و  شـوند آشـ   هـا تـدریس مـی    های ریاضی، كارنامة قبول شدگان این رشته را ببیند، با واحدهایی كـه در دانشـگاه   رشته

های الزم برای هر رشته و واحدهای هر رشـته، هـر    كنند به تفكیک بشناسد. توانایی هایی را كه این رشته را تدریس می دانشگاه

 كدام در بخشی جداگانه ارائه شده اند.

 

 ص.162 .1395. وانیـا  :تهـران  بهداشتزیستمحیطریدرمردارس.. پناه اباتری، سـكینه  افروزان، صغری/ عزت شب.401

 9786008496120 :شابك وزیری

 معلم:مخاطب

 بهداشت، محیط زیست، مدارس :کلماتکلیدی

های امروز حوزه محیط زیست مواجهه با تهدیدات زیست محیطی است. كتاب حاضر در واقع پژوهشـی   یكی از چالش:چكیده

هـا   نویسندگان در بخش اول مبانی نظری و دیدگاهاست. « بهداشت زیست محیطی در مدارس»دانشگاهی است كه موضوع آن 

آورند. در فصل دوم طرح و برنامـة آمـوزش    الک و دكارت را در این باره می های سقراط، افالطون، جان دهند و نظریه را شرح می

محیطـی   هـای زیسـت   شود. مراحل ایجاد مدرسة پایدار، آمـوزش  المللی بهداشت بررسی می های بین بهداشت مدارس و سازمان

 آموزان در مدرسه از دیگر موضوعات كتاب هستند. های بهداشتی دانش آموزان و مراقیت دانش

 

 :تهـران . تبـار  ساحل رمضانی برانگیزبراییادگیری.ایچالشهایبنیادینشیوهپرسش. تای، جی/ ویگنز، گرنت مک.402

 9786006475615 :شابك رقعی ص.168 .1396. منظومه خرد

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ها، آموزش و یادگیری، كالس درس، چالش ذهنی پرسش :کلماتکلیدی

هـا   آموزان مطرح می كنند، اما ممكن اسـت هـدف و شـكل ایـن پرسـش      هایی برای دانش معموالً همة معلمان پرسش:چكیده

اسـت و نویسـنده در شـش فصـل      "بنیـادین پرسش های "متفاوت باشد. این كتاب دربارۀ مشكل خاصی از این پرسشها به نام 

هـای عملـی و    ها را به كار برد، چالش هایی دارند، چرا باید این پرسش هایی مانند پرسش های بنیادین چه ویژگی كتاب به سؤال

 موارد خاص و چطور در كالس درس فضای پرس و جو ایجاد كنیم، پاسخ میدهد.
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 :شرابك رقعی ص.152 .1396. اندیشه افرینش :تهران شده.هایسنجاقپروانهپرواز. صبری، فاطمه/ خسروی، نگار.403

9786009565191 

 معلم:مخاطب

 خالقیت، تدریس اثربخش، اندیشه و تفكر، مدارس :کلماتکلیدی

امروزه وجود تفكر خالق در بین اعضای جامعه یكی از عوامل پیشرفت هر كشور است. پرورش خالقیت بـه سیسـتمی   :چكیده

كوشد به معلمان كمک كند شاگردان خالقی تربیت كنند. ابتدا نظام آمـوزش و   خالق نیاز دارد. كتاب حاضر در هشت فصل می

هـا اعـالم    های آموزشی و پرورش خالقیت در مدارس ایران بررسی و راهكارهـای گریـز از آن   پرورش ایران، موانع مسیر نوآوری

دیدی مشترک ایجاد شود. در فصل سوم نویسنده دربـارۀ پـرورش یـا ذاتـی بـودن      اند. سپس مفهوم خالقیت بیان شده تا  شده

هـای   های بعد، چگونگی تقویت انگیزه است. در فصل  خالقیت، و چرایی اهمیت آن و در نهایت چگونگی آموزش آن سخن گفته

مربـوط، و ارزیـابی خالقیـت و     هـای  هـای آمـوزش خـالق و مثـال     ها و تكنیـک  های بیرونی، روش درونی و استفاده از انگیزاننده

 است.  راهبرد آموزش خالق و نمونة عملی از آموزش خالقیت در كالس درس توضیح داده شده 24راهكارهای ارزیابی مثبت، 

 

. اكبـر ابراهیمـی   علـی  هایاجراییدرنوجوانانبرایموفقیتتحصیلیواجتماعی.تقویتمهارت. هنسن، شـارون .404

 9786003860483 :شابك رقعی ص.152 .1395. نوشته :اصفهان

 والدین، معلم، مشاور:مخاطب

 موفقیت تحصیلی، مهارت، نوجوانان، مدیریت و سازماندهی :کلماتکلیدی

هـای   هـا را در مدرسـه، خانـه و فعالیـت     نویسنده در این كتاب، هشت مهارت مختلف را كه هر نوجوانی باید بتواند آن:چكیده

ها ارائه شده است كه به نوجوان كمک  ها و تقویت قوت هایی برای رفع ضعف كند. در این كتاب ایده گیردرا ارائه میدیگر به كار 

های مختلف در نظر  هایی برای انجام دادن تمرین هایی را بهبود بخشد. در هر فصل، جدول میكنند كه تصمیم بگیرد چه مهارت

ریـزی، مـدیریت زمـان و     هـا، سـازماندهی، برنامـه    لیسـت مهـارت   اجـرای چـک   گرفته شده است. چگونه با همدیگر كار كنـیم، 

پذیری از عناوین موضوعات مورد بررسی در این كتاب است. در آخر هر فصل یک راهنما وجـود دارد كـه باعـث بهبـود      انعطاف

 شود. های نوجوان می مهارت

 

گررانمنبعیبررایتردوین:هایدرسیبومیدربرنامههایتلفیقدیدگاه. مكای، استن/ لبل، الری/ پندن، شری.405

 ص.120 .1396. مؤسسه كورش چاپ :تهران. نژاد، فرهاد مومنی حسن نجفی، عادل ظفری برنامهدرسی،معلمانومدیران.

 9786005022926 :شابك رقعی

 معلم:مخاطب

 آموزش و پرورش، راهنمای آموزشی، برنامه ریزی درسی :کلماتکلیدی

ریزی درسی را برای تدوینگران برنامة درسی و معلمان و مـدیران   های بومی در برنامه كتاب پیش رو تلفیقی از دیدگاه:چكیده

انداز، تاریخچه، هندسة اعتقادی، فرهنگی، اخالقی، اجتماعی، آموزشی و زیسـتی مردمـان    فراهم كرده است. اهداف كتاب، چشم

هـای تخصصـی    اند. سپس نتـایج بـومی سـازی برنامـة درسـی در حـوزه       كتاب مطرح شده بومی مانتویوبای كانادا در بخش اول

دهنـدۀ تلفیـق    هـای نشـان   اند. توصیف فهرستی از واژگان تخصصـی و پـروژه   یادگیری)در طول سه مرحلة رشدی( تشریح شده

 است. های دیگر آمده های سنتی در برنامة درسی نیز در بخش دیدگاه
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 :شرابك وزیـری  ص.200 .1396. آوای نـور  :تهـران  توانمندسازیمنابعانسرانی.. عادل/ نجفی، حبیبـه زاهد بابالن، .406

9786003092952 

 مدیر:مخاطب

 مدیریت نیروی انسانی، مدیریت و سازماندهی :کلماتکلیدی

های  ها و مؤلفه رویكردها، مدلنویسنده در كتاب حاضر در پنج فصل به سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی در مدیریت، :چكیده

گیری آن اشاره كرده است. توانمندسـازی فراینـدی اسـت كـه بـا       گذاری و ابزارهای اندازه آن، توانمندسازی در راستای سیاست

گیری برای دستیابی به مدیریت مشـاركتی و   استفاده از آن، توانایی و اختیار كاركنان و مدیران در همكاری، مشاركت و تصمیم

هـا و   یابـد. نویسـنده در كتـاب از نمودارهـا، جـدول      ها و افـراد، افـزایش مـی    ها به گروه م ساختن زمینة واگذاری مسئولیتفراه

 های مورد استفادۀ خود را نیز در كتاب گنجانده است. نامه های جهانی بهره برده و پرسش مدل

 

 .1396. مهـر و مـاه نـو    :تهـران  .9*9استعدادتحلیلریتیزهوشانآموزش :تیزهوشـان . آوری، نیما/ بناپور، بهنام نام.407

 9786003172401 :شابك خشتی ص.270

 معلم:مخاطب

 ها، استعدادیابی، تیزهوشان آزمون :کلماتکلیدی

شود. كتاب حاضـر در دو قسـمت تـدوین     های استخدامی و تحصیلی سؤاالت استعدادتحلیلی ارائه می امروزه در آزمون:چكیده

در قسمت اول انواع الگوهای مورد نیاز برای حل سـؤاالت اسـتعداد تحلیلـی گنجانـده شـده اسـت. در قسـمت دوم        شده است؛ 

ارائه  "تیر آخر"دهد. در انتهای هر الگو و تی ، تعدادی پرسش و پاسخ در قالب  ها را آموزش می ها و زیرتی  نویسنده انواع تی 

 شده است.

 

 ص.68 .1396. پرنیان اندیش :تهران. سپهر انصاری، عصمت گلزار مدیرخودرفتارکنید؟.چگونهبا. جاشی، مانموهان.408

 9786008239055 :شابك رقعی

 معلم :مخاطب

 های رفتاری  پژوهش در مدیریت، مدیران، رفتارگرایی، مهارت :کلماتکلیدی

هـای علمـی بـرای     انسانی در مـدیریت، راهنمـایی  نویسنده در كتاب حاضر در چهار فصل مباحثی چون نظریة نیروی :چكیده

كنـد. در بخـش اول، هـدف     های رفتار با مـدیران گونـاگون را مطـرح مـی     رفتار با مدیران، عملكردهای اصلی مدیریت و مهارت

، هـای مـدیریتی   دهد و در بخش دوم مسئولیت هایی به سوی قاطع بودن و فهم رفتار را توضیح می مدیریت، مهارت انسانی، گام

نقش ارتباط، مكاتبه و مذاكره و موانع ارتباط را بررسی میكند. در بخش سوم و چهارم نیز دربـارۀ ده ویژگـی كلیـدی مـدیران،     

 گوید. اثربخشی مدیریتی، مدیران سخت و رفتار با آنان سخن می

 

وسررمایهچگونهعملكردمعلمرانرابهبرودبخشریم؟)اثربخشریرهبرریخردمتگزار. علیدادیانی، شـوكت .409

 9786008848028 :شابك رقعی ص.98 .1396. آوران ماندگار نام :گرگان شناختیمدیران(.روان

 معلم، مدیر:مخاطب

 مدیران، مدیریت و سازماندهی، ارزشیابی آموزشی، مدارس، رهبری :کلماتکلیدی

معلمان كارآمد و دلسوز پرداخته است. با  كتاب حاضر با طرح بحث مدیریت خدمتگزار، به آموزش مدیران برای تربیت:چكیده

ها و جوامع است. درمورد رهبری، رویكردهـای گونـاگونی    یابیم كه رهبری، عامل اصلی موفقیت سازمان مطالعه این كتاب درمی

ز هـا و جوامـع اسـت. ا    ها رهبری خدمتگزار است و هدف آن بهبود بخشیدن به امر رهبری در سازمان وجود دارد كه یكی از آن

های مختلف  شناختی، عملكرد شغلی، روش مباحث موجود در كتاب میتوان به تعریف و مفاهیم رهبری خدمتگزار، سرمایة روان

 ارزیابی عملكرد، معیارها و مدلهای ارزیابی و پیشینة تحقیق در داخل و خارج از كشور اشاره كرد.
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 ص.426 .1395. نشـر  بـه  :تهران. محمد صراف تهرانی کتاببخوانیم.چگونه. دورن، چارلز ون جی.آدلر، مارتیمر/ لینكلن.410

 9789640223390 :شابك وزیری

 معلم:مخاطب

 های مطالعه خواندن، مطالعه، مهارت :کلماتکلیدی

شناسـند. ایـن    را مـی « چگونه كتـاب بخـوانیم  »خوانندگان اهل مطالعه و آنانی كه هدفشان كسب دانش است، كتاب :چكیده

شود.  محسوب می« های زندۀ جهان كالسیک»روست و در واقع یكی از  سال پیش چاپ شد، اما همچنان با اقبال روبه 75كتاب 

ها، خوانش هوشمندانة متن و ارتباط سازندۀ خواننـده بـا    بندی موضوعی كتاب های كامالً مفیدی برای رده در این كتاب، تكنیک

تمـایز  « ادراک، تفكـر و یـادگیری  » و « انش ابتدایی، اجمـالی، تحلیلـی و منطقـی   خو»اند و میان چها سطح  نویسنده ارائه شده

 است. ه ایجاد شد

 

 :شرابك رقعـی  ص.88 .1395. نشـر  بـه  :تهـران  چگونهمراقبفرزندانماندراینترنتباشیم.. نصرالهی، محمدرضـا .411

9789640223352 

 والدین، معلم، مشاور:مخاطب

 اجتماعی، اینترنت، بازی و سرگرمی كودكان، والدین، كنترلهای  آسیب :کلماتکلیدی

این كتاب شامل چهار فصل است. در فصل اول مطالبی دربارۀ ضرورت مراقبـت از كودكـان در اینترنـت مطـرح شـده      :چكیده

اخالقی،  ها و تهدیدات سایبری علیه كودكان در حوزه های مختلف روحی، روانی، جسمی، اجتماعی، است. در فصل دوم، آسیب

افـزاری و   افزار عملـی، نحـوۀ نظـارت نـرم     دینی و خانوادگی مورد بحث قرار گرفته است و در فصل سوم، ضمن معرفی چند نرم

كنترل هوشمند بر گشت و گذارهای اینترنتی فرزندان به والدین آموزش داده شده است. در نهایت، در فصل چهارم راهكارهای 

 ها در اینترنت مطرح شده است. كنترل آنالزم برای نظارت بر فرزندان و 

 

 :شرابك رقعی ص.108 .1395. نشر به :تهران هاییدربارهبلوغنوجوانی.دانستنی. اسدی، علی/ فوالدیان، احمد بنی.412

9789640223604 

 معلم، مشاور:مخاطب

 نوجوانانهای مذهبی، بلوغ، بهداشت روانی،  شناسی، جنبه های روان جنبه :کلماتکلیدی

دوران "موضوع این كتاب، چگونگی رویارویی با مسائل نوجوانان در جریان بلـوغ و مـوارد ناشـی از آن اسـت. بلـوغ را      :چكیده

شناسـی   كند. نویسنده ابتـدا تاریخچـة روان   اند كه در آن نوجوان گذر از دوران كودكی به بزرگسالی را تجربه می نامیده "بحران

هـای پزشـكی    هایی عملی همراه بـا توصـیه   پس از بیان مشكالت این دوره از نظر جسمی و روانی، راهكاربلوغ را بررسی كرده و 

های متداول دربارۀ تغییرات جسـمی بلـوغ    ها و پاسخ برای غلبه بر این مشكالت مطرح كرده است. در بخش دیگری نیز پرسش

 گنجانده شده است.

 

 .1396. سـفیر صـادق   :قـم  گرایشجوانانبهمصرفمشرروباتالكلری.درآمدیبرعلل. ابوالفضـل  سجادی، سید.413

 9786008340164 :شابك وزیری ص.258

 معلم، مشاور، دانشجومعلمان:مخاطب

 های مذهبی، قوانین، احكام اسالمی، زندگی اسالمی، طب اسالمی جنبه :کلماتکلیدی

مشروبات الكلی را كه به تهدیدی جهانی تبـدیل شـده مـورد    این كتاب آسیب های اجتماعی جوانان ، ازجمله مصرف :چكیده

شناسی، سابقة تقنینی و تحریمی مشروبات الكلی آمده و در ادامه علل گـرایش   بررسی قرار داده است. در ابتدا، درآمدی بر واژه

مسائل مرتبط بـا مشـروبات    جوانان به مصرف مشروبات الكلی و نیز تأثیر الكل بر بدن از لحاظ پزشكی ، از لحاظ حقوقی و انواع

 الكلی مطرح شده است.
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. یـار مانـا   :اصـفهان  شناسیروابطپنهانیدختروپسر.ها،آسیبها،بایستهواقعیت:رابطهعاطفی. باک، محمد بی.414

 9786007768693 :شابك رقعی ص.144 .1396

 والدین، معلم، مشاور:مخاطب

 فردی، جوانان شناسی اجتماعی، روابط بین شناسی نوجوان، آسیب روانشناسی عاطفی،  روان :کلماتکلیدی

شـود. در فصـل دوم،    شناسی بلوغ و دوران نوجوانی بررسـی مـی   فصل است؛ در فصل اول روان 5این كتاب مشتمل بر :چكیده

شغلی، نحوۀ آشـنایی  ها در قالب جداول مختلف مربوط به سن و جنس، تحصیالت، وضعیت  شناختی آزمودنی اطالعات جمعیت

و مدت آشنایی آمده است. نویسنده در فصل سوم، سیر روابط دختر و پسر و سرانجام آن را بررسی میكند. در فصل چهـارم بـه   

را در سه بخـش    شناختی آن اجتماعی و عوامل روان -پردازد و تأثیرات مثبت، پیامدهای فرهنگی تأثیرات ناشی از این روابط می

شـوند و   نهاد و سازمان تأثیرگذار در مدیریت موضـوع روابـط دختـر و پسـر معرفـی مـی       9. در فصل آخر نیزكند بندی می جمع

 گردد. راهكارهایی در این باره پیشنهاد می

 

 :شرابك وزیـری  ص.152 .1396. آوای نـور  :تهـران  رفتارشهروندیسرازمانی.. اسالمیه، فاطمه/ مصباحیان، اعظـم .415

9786003092884 

 والدین، معلم، مدیر، دانشجومعلمان، كارشناسان:مخاطب

 های رفتاری، یادگیری سازمانی، حقوق فردی و اجتماعی ای، مهارت اخالق حرفه :کلماتکلیدی

های رفتـار   در كتاب حاضر مفاهیمی مانند شهروند و حقوق شهروندی، شهروند خوب و رفتار شهروندی سازمانی، مدل:چكیده

انواع رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در هفت فصل بررسی شده است. در فصل هفتم ابزار سنجش رفتار شهروندی سازمانی و 

دوستی، امتیازدهی و تفسیر نتایج گنجانده شده است.  شناسی، نوع نامة رفتار شهروندی سازمانی، وظیفه شهروندی مانند پرسش

 زمانی نیز آمده است.نامة مربوط به رفتارهای ضدشهروندی سا در انتهای كتاب پرسش

 

 روایری(.)راهنمایعمل،ویژهاستادان،معلمانودانشجومعلمراندرپرژوهش:پژوهیروایت. خروشی، پوران.416

 9786003861244 :شابك وزیری ص.128 .1396. نوشته :اصفهان

 معلم:مخاطب

 شناسی پژوهش، تحقیق، آموزش و پرورش پژوهی، روش درس :کلماتکلیدی

روایی نیـز   پژوهی به آموزش پژوهش نگاری و روایت نویسنده در این كتاب عالوه بر ارائة مفاهیمی ازجمله روایت، روایت:چكیده

معلـم و یـا معلمـان در     -معلـم در دورۀ كـار ورزی    -آموختن از تجربیات ثبت شدۀ دانشجو  "پژوهی روایت"اشاره كرده است. 

نویسی و اهداف آن و پیشـینة   فصل تألیف شده است. در فصل اول مباحثی ازجمله روایتكالس درس است. این كتاب در پنج 

ها بررسی شده است. فصل سـوم انـواع    گردد. در فصل دوم ابزارهای گردآوری اطالعات و فرایند تحلیل داده كارورزی بررسی می

آمده است. در فصل چهـارم فراینـد تحلیـل    های مفاهیم و مضامین و یک الگوی كدگذاری  كدگذاری، مراحل كدگذاری، ویژگی

ها  ها، محدودیت كنندگان، استفاده از نقل قول بُعدی ارائه شده است و در فصل پنجم همكاری با مشاركت ساختاری و تحلیل سه

 پژوهی پیشنهاد شده است. روایی مطرح شده و راهبردهای ارزشیابی یادگیری درس روایت و مخاطرات پژوهش
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. ابوالفضل بختیاری، مریم اكبـرزاده، رقیـه ولـدان    روشتحقیقکاربردیعملیبارویكردکارگاهی.. اف گالتنی، جان.417

 9786003092464 :شابك وزیری ص.182 .1396. آوای نور :تهران

 معلم، مشاور، دانشجومعلمان:مخاطب

 شناسی پژوهش های علمی، تحقیق علمی، روش پژوهش :کلماتکلیدی

آموزد. بخـش اول بـه تـدوین     های علمی و عملی )كارگاهی(پژوهش را به مخاطب می كتاب حاضر در پنج بخش شیوه:چكیده

نگـاری علمـی و آمـار     جو و مطالعة مقاالت و منابع ، اخالق پژوهش، استفاده از شیوه و طرح تحقیق، یافتن موضوع، زمینة جست

هـای   هـای غیرآزمایشـی، و نیـز طـرح     مبستگی، پیمایشی و دیگر طـرح های پژوهشی غیرآماری، ه است. طرح توصیفی پرداخته

های دوم وسوم هستند. در بخش چهارم طراحی، گزارش پژوهش و شیوۀ نگـارش و در   دوگروهی و تک آزمودنی محتوای بخش

 اند. ها، دستورالعمل نگارش مقاالت و دستورالعمل اس.پی.اس.اس آمده بخش پنجم نیز پیوست

 

آوای  :تهـران  هاوفنونتدریسباتأکیدبرروشتدریسسخنرانیوپرسشوپاسخ.روش. سیدحمیدرضاعلوی، .418

 9786003092990 :شابك وزیری ص.224 .1396. نور

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ها، راه و روش ها و پاسخ سخنرانی، روش تدریس، پرسش :کلماتکلیدی

ها و فنون تدریس، به ویـژه روش سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ      تحلیل جزئیات و روشكتاب حاضر در هشت فصل به :چكیده

اختصاص دارد. روش تدریس سخنرانی به همراه فنون اجرای بهتر آن از فصل اول تا ششم تشریح شده و در فصل هفـتم روش  

 اند. بررسی شدههای تدریس به طور فشرده  پرسش و پاسخ تشریح گردیده است. در آخرین فصل كتاب، دیگر روش

 

 رقعی ص.154 .1396. تیمورزاده :تهران. فر، زهرا حسنی مهدی نادری هایسادهمدیریتاسترس.روش. پرومود، باترا.419

 9786002384362 :شابك

 والدین، معلم، مشاور:مخاطب

 رفتاریهای   پذیری روانی، مدیریت، پیشگیری، رفتار اجتماعی، مهارت انعطاف :کلماتکلیدی

ای برای حركت و رقابت سالم  تواند انگیزه ناپذیر است. استرس در شكل مفید خود می وجود استرس در زندگی اجتناب:چكیده

باشد اما از آنجا كه ممكن است به بروز مشكالتی بینجامد، باید قدرت مدیریت آن در همه نهادینه شود. نویسنده در این كتـاب  

بخش  33كند. كتاب در  تصاویر طنزآمیز و گویا، نكاتی را دربارۀ كنترل رفتار و مدیریت استرس بیان میبا ارائة مطالب علمی و 

فقط افكار خوب داشته "، "خشم خود را با خالقیت و ابتكار كنترل كنید"تدوین شده و حاوی مباحث مختلف با عناوینی چون 

 ، است."قت استرس دارید فریاد بزنیدهر و"و  "خودتان را فقط با خودتان مقایسه كنید"، "باشید

 

حسین زنگنه، مرضیه سعیدپور، سونیا موسـی   روندهاومسائلتكنولوژیآموزشی.. ای/ دمپسی، جان وی ریرز، رابرت.420

 9786003092846 :شابك وزیری ص.544 .1396. آوای نور :تهران. رمضانی

 معلم، مدیر، دانشجومعلمان، كارشناسان:مخاطب

 های آموزشی ریزی، تكنولوژی آموزشی، نظام برنامه :کلماتکلیدی

ای در این رشته بتوانند وضعیت فعلی آن  رشتة طراحی و تكنولوژی آموزشی به شناخت بیشتر نیاز دارد تا افراد حرفه:چكیده

هـای كـاری    ف امـور و حـوزه  است. در این جلد به توصـی   ای دوجلدی را به خوبی درک كنند. كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه

هـای جهـانی در    های حاصله، گـرایش  متخصصان حوزۀ مربوط، چگونگی كسب موقعیت طراحی و تكنولوژی آموزشی و موفقیت

ها و نشریات مرتبط با این رشته و در نهایت  زمینة طراحی طراحان آموزشی، و پیشنهادهایی به جویندگان كار و معرفی سازمان

 شود. می نی این رشته پرداختهنیز بررسی مسائل كنو



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

129 

 

حسین زنگنه، مرضیه سعیدپور، سونیا موسـی   روندهاومسائلتكنولوژیآموزشی.. ای.ریز، رابرت/ دمپسی، جان وی.421

 9786003092853 :شابك وزیری ص.264 .1396. آوای نور :تهران. رمضانی

 معلم، مدیر، دانشجومعلمان، كارشناسان:مخاطب

 های آموزشی ریزی، نظام تكنولوژی آموزشی، برنامه :کلماتکلیدی

ای در این رشته بتوانند وضعیت فعلی آن  رشتة طراحی و تكنولوژی آموزشی به شناخت بیشتر نیاز دارد تا افراد حرفه:چكیده

رشـته تأكیـد    است. در جلد اول، بر مسـائل بنیـادی ایـن     ای دوجلدی را به خوبی درک كنند. كتاب حاضر جلد اول از مجموعه

های مرسوم ارزشیابی  های آموزشی، روش های آموزش و یادگیری، و دیدگاه ها، مدل های كلیدی و تاریخچه، نظریه شود. واژه می

های متعامل با بهبـود عملكـرد، از مباحـث     های كلیدی و شیوه و توجه به مباحثی مثل بازگشت سرمایه و مدیریت گروهی، ایده

 این جلد هستند.

 

 :شررابك وزیــری ص.184 .1395. وانیــا :تهــران هررایتربیررت.سررازه. جعفــرزاده، اكــرم/ رضــازاده، حمیدرضــا.422

9786006564838 

 مدیر:مخاطب

 تربیت، آموزش و پرورش :کلماتکلیدی

اجتمـاعی.  آموز و فراگیرنده است برای برطـرف كـردن نیازهـای فـردی و      تربیت به فعلیت رساندن استعدادهای دانش:چكیده

تر به عناصر سازۀ تربیت، ضمن توجه به مفهوم، ابعاد، اهـداف و كاركردهـای تربیتـی، بـا      كوشد، با نگاهی عمیق كتاب حاضر می

مایة تربیت مـدنی شـهروندان آینـده باشـد.      ها دست های جدید، مباحثی را مطرح كند كه حاصل آن ها و برداشت توجه به یافته

 های اجتماعی از دیگر مباحث كتاب هستند. بخش و جایگاه تربیت در جریانالگوهای تربیتی، آموزش اثر

 

مؤسسه فرهنگی مدرسـه   :تهران. پور، رها عابدی، فاطمه رسولی اسماعیل سعدی سنجشکالسینوین.. بی فری، بروس.423

 9789640811795 :شابك وزیری ص.416 .1396. برهان

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ها، سنجش آموزش و پرورش، ایاالت متحده آزمون :کلماتکلیدی

كتاب پیش رو در باره ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در كالس درس است. نویسنده بر راهبردهای سنجش كالسـی و  :چكیده

روش مـدرن سـنجش   ای و سنجش مبتنی بـر عملكـرد تمركـز دارد. پـنج      های چندگزینه های متواتر از سؤال نیز به ارائة مثال

دهنـد. هـر فصـل     مـی  كالسی )تكوینی، مدادكاغذی، مبتنی بر عملكرد، اصیل و آزمون جامع( محتوای اصلی كتـاب را تشـكیل  

 گیرد. های معلمان در دنیای واقعی و تكنولوژی را دربر می هایی از كالس، یک سؤال خوب، انتخاب مباحثی مثل داستان

 

. مهسـار مشـتاق   دهنرد.سهکارمهمیکهافرادموفقانجاممی :های زندگی مثبت كتابمجموعه . سی مكسول، جان.424

 9789641702825 :شابك رقعی ص.160 .1396. ابوعطا :تهران

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 شناسی های روان موفقیت، موفقیت شغلی، جنبه :کلماتکلیدی

و تنها به چند تمـرین نیـاز دارد. در كتـاب حاضـر، نویسـنده توضـیح       ای نیست  كسب موفقیت در زندگی كار پیچیده:چكیده

توان به موفقیت رسـید. نویسـنده مخاطـب را بـه شـناخت       می« هدف، رشد و سخاوتمندی»دهد چگونه با رعایت سه اصل  می

كوشـیده اسـت،   كند. سپس او باید برای شكوفایی استعدادهایش رشد كند. این كتاب  هدفش از زندگی و موفقیت راهنمایی می

تواند بـرود، چـه    تواند دورتر برود، چگونه می تعیین كند دوست دارد به كجا برود، چقدر می :در هشت فصل، به مخاطب بیاموزد

 وسایلی الزم دارد، چگونه از مسیر منحرف نشود و با چه كسانی همراه شود.
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 :شرابك وزیـری  ص.308 .1396. هنـر اول  :تبریز هایپرواز.بال:هاییاددهندهشناختویژگی. زاده، اقبال سیفی.425

9786007460597 

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 آموزان معلمان، تدریس اثربخش، دانش :کلماتکلیدی

كند بهتر به تدریس بپردازد. این كتـاب در سـه فصـل ایـن      های یاددهنده به معلم كمک می شناخت وظایف و ویژگی:چكیده

هـای   كند. در فصـل اول، مبـاحثی مثـل شـناخت خـود، نظریـه       ها را در دو دستة كلی )عمومی و اختصاصی( بررسی می ویژگی

شوند. در فصل دوم نیـز   های یادگیرنده مطرح می یادگیری، ارتباط و تأثیر آن در یادگیری، اهمیت زمان و شناخت ابعاد و سبک

هـای پیشـرفت تحصـیلی و     بنـدی اهـداف آموزشـی، آزمـون     انـد. طبقـه   بـوده های تدریس مورد نظر  اصول كلی آموزش و روش

 اند. ها نیز در فصل آخر عنوان شده عملكردی، و شرایط اجرای آزمون

 

 :شرابك وزیـری  ص.84 .1395. مؤسسه كـورش چـاپ   :تهران طراحیآموزشازنظرتاعمل.. اسحاق، سهیال حاجی.426

9786005022728 

 معلم، دانشجومعلمان، كارشناسان :مخاطب

 های آموزشی یادگیری، نظام :کلماتکلیدی

شود و بـرای پیشـرفت كـار آمـوزش و بنـا بـه        ها آگاه می شناسد و از آن های آموزشی را می ای انواع نظریه معلم حرفه:چكیده

هـا را از قبـل قـرن بیسـتم      یادگیری و فلسفة آنهای  ها بهره می گیرد. كتاب حاضر انواع نظریه موقعیت و مخاطبان خود از آن

های برنامة درسی در بخش سوم  سوری، روسو، برونر و هلیگارد، و دیدگاه های آموزشی جان دیویی، مونته كند. نظریه بررسی می

 ها و انواع الگوهای آموزشی نیز مباحث بخش چهارم كتاب هستند. شوند. طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه بررسی می

 

سونیا موسـی رمضـانی، زینـب اسـماعیلی، مرضـیه سـعیدپور، عظیمـه         (.1طراحیآموزشی)جلد. ال اسمیت، پاتریشیا.427

 9786003093157 :شابك وزیری ص.536 .1396. آوای نور :تهران. نژاد، الهام فردوسیان قلی نجف

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ریزی آموزشی، آموزش و یادگیری، طراحی برنامههای آموزشی،  نظام :کلماتکلیدی

و شامل نُه فصل است. در این كتاب مبانی نظری طراحی آموزشی،  "طراحی آموزشی"كتاب حاضر جلد اول مجموعة :چكیده

واژگـان  های طراحان مبتدی و خبره و واژگان پركاربرد این حوزه بررسی شده است. در آغـاز،   های آن، ویژگی مزایا و محدودیت

های طراحی آموزشی به دقت تشریح شده و در ادامه، موضوع تحلیل و ارزیابی نیازهـای یادگیرنـدگان و وظـایف     مطرح در مدل

هـا،   كنندۀ یادگیری به هشت طبقة دانش بیانی، مفاهیم، اصـول، رویـه   یادگیری مورد بحث قرار گرفته است. راهبردهای هدایت

انـد. در هـر فصـل،     حركتی تقسیم شده-های روانی دهای شناختی، تغییر نگرش و مهارتهای خاص، راهبر حل مسائل در حوزه

 های فرایند طراحی آموزشی آمده و در انتهای هر فصل خالصة مباحث فصل در یک نمودار گنجانده شده است. نمودارها و مدل
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موسـی رمضـانی، زینـب اسـماعیلی، مرضـیه      سونیا  (.2طراحیآموزشی)جلد. جی من ال/ راگان، تیل اسمیت، پاتریشیا.428

 9786003093164 :شابك وزیری ص.552 .1396. آوای نور :تهران. نژاد، الهام فردوسیان قلی سعیدپور، عظیمه نجف

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ریزی های آموزشی، برنامه طراحی آموزشی، آموزش و یادگیری، نظام :کلماتکلیدی

های دهم تا بیستم است. در ایـن جلـد راهبردهـای آموزشـی،      و شامل فصل "طراحی آموزشی"دوم  كتاب حاضر جلد:چكیده

حركتی مورد بررسی قرار گرفته است. هر فصل حاوی  -حل مسئله، راهبرد شناختی، یادگیری عاطفی و یادگیری مهارت روانی

بردهای سطح خُرد مطرح شده و فصل شانزدهم بـه  های درسی دربارۀ موضوع ارائه شده است. از فصل دهم تا پانزدهم راه مثال

و  سطح برنامه درسی طوالنی مدت، چند موضوعی و گروه گسترده اختصاص دارد. در ادامه، ساختارهای برنامه درسـی متنـاوب  

بـازخورد،  هایی برای ارزشیابی  بندی و تلفیق مورد بحث قرار گرفته اند. در هر فصل تمرین مسائل اولیه برنامه درسی مانند فصل

 پردازش اطالعات، جلب توجه و تمركز آمده و در انتهای هر فصل خالصه مباحث آن در نموداری گنجانده شده است.

 

 .1396. مؤسسـه خانـه كتـاب    :تهران خوانی.هایاجتماعیبرایترویجکتابهایشبكهظرفیت. افشار نادری، نیما.429

 9786002224057 :شابك رقعی ص.92

 معلم، كتابدار:مخاطب

 های اجتماعی، پژوهش، مطالعه خواندن، شبكه :کلماتکلیدی

كـاوی یـا    كنـد. در فصـل اول داده   های اجتماعی بر ترویج كتابخوانی را بررسـی مـی   نویسنده در پنج فصل تاثیر شبكه:چكیده

شـود.   بـوک، تـوییتر و گوگـل مـی     فـیس  :های اجتماعی مانند ها مورد مطالعه قرار گرفته و نگاهی به تاریخچة شبكه تحلیل داده

كـاوی از مباحـث مطـرح     كاوی در فضای آنالین در اندونزی، مدلی برای ایران، توانمندسازی نشر ایران از طریق داده كاربرد داده

، المللی به عنوان الگویی برای ایـران، كتـابخوانی بـرای كودكـان     ساز ترویج كتاب، بررسی یک سایت بین شده است. چرخة پول

 های مورد بررسی است. مروری بر تاریخچة بازاریابی و تبلیغات آنالین از دیگر موضوع

 

لـوح   :تهـران  درآموزشوپرورشباتأکیدبرراهبردهایکاربردی.فرآیندهایمدیریتدانش. عسگری، منصوره.430

 9786009552481 :شابك وزیری ص.254 .1396. سفید

 معلم، كارشناسان:مخاطب

 ها، آموزش و پرورش، مدیریت و سازماندهی پژوهی، مدرسه نمونه :کلماتکلیدی

این كتاب با هدف ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران و ارائة راهكارهـایی بـرای بهبـود    :چكیده

دانش است كه به بهبود عملكرد داخلی آن تدوین شده است. مدیریت دانش یک رویه یا عمل برای رسیدن به فرایندی درمورد 

هـای ارزیـابی آمـوزش و پـرورش در ایـران و       ها، مفاهیم و مـدل  شود. نویسنده در این كتاب چالش و خارجی سازمان منجر می

 كند. نامه بررسی می جهان را با چندین الگوی طراحی و تنظیم پرسش

 

 :شرابك وزیـری  ص.382 .1396. چویل :یاسوج فنونمطالعهکنكور.. الدین بها نیا، سیدعلی/ ملک حسینی، سید عارف.431

9786004450379 

 معلم، مشاور:مخاطب

 های مطالعه، موفقیت تحصیلی، برنامه ریزی درسی مهارت :کلماتکلیدی

مطالعـه،  اند. این كتاب پنج فصلی در فصـل اول شـرایط صـحیح     های زیادی تدوین شده برای پیشرفت تحصیلی كتاب:چكیده

ریـزی و   كند. در فصل دوم چیسـتی برنامـه   دهی، و مدیریت زمان و مكان مطالعه رابیان می اعم از روش، اصول و تكنیک سامان

تحصیلی و راهكارهای تقویت حافظـه در بخـش     های كسب موفقیت ها در سه ماه آخر آمده است. مهارت بندی درس نحوۀ جمع

زدن و پـنج كلیـد سـاده در     های تست  های مربوط در فصل چهارم مطرح شده اند. شیوه نویسی و مرور و تكنیک سوم و خالصه

 دهند. های دشوار نیز محتوای فصل آخر كتاب را تشكیل می حل انواع تست
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آموزانکلیرهمقراطعفوتوفنمطالعهویژهدانش :ای تسـلط  های مشاوره سری كتاب. زاده بفراجرد، مرتضی محمد.432

 9786008305750 :شابك وزیری ص.64 .1396. تسلط :تهران تحصیلی.

 معلم:مخاطب

 آموزش و یادگیری، موفقیت تحصیلی، برنامه ریزی درسی :کلماتکلیدی

آموز نیازمند آرامش برای رسـیدن   به عقیدۀ نویسندۀ این كتاب، كنترل استرس و اضطراب در شرایط خاصی كه دانش:چكیده

هـای   زنی و شیوه های تست تواند رمز موفقیت باشد. در این كتاب، خوانندگان عالوه بر شناختن روش میبه بهترین نتیجه است، 

شوند. نقش والدین دركنتـرل اسـترس واضـطراب     نوین مطالعه، با موارد دیگری كه در فراگیری مفاهیم درسی مؤثرند، آشنا می

 شمرده شده است. دانش آموزان ودستیابی آنان به موفقیت نیز در این كتاب مهم

 

 ص.224 .1395. آوای نـور  :تهـران . سیدحسین سجادی بافقی شناسیدرتدریس.کاربردروان. درویل، لئونور ام.تی.433

 9786003092518 :شابك وزیری

 معلم، دانشجومعلمان :مخاطب

 شناسی، علوم تربیتی، راهنمای تدریس، روش تدریس روان :کلماتکلیدی

شناسی در تدریس از جمله موضوعاتی است كه توجه به آن نتایج مثبتـی در آمـوزش دارد. كتـاب حاضـر      روانكاربرد :چكیده

شناسـی در   شناسی تربیتی ارائه دهد تا بر استفاده از حس مشـترک در كـاربرد روان   هایی بنیادی از روان كوشیده است واقعیت

یک فرد را متذكر شود. در كتاب، اصطالحات فنی و نیـز اصـطالحات   تدریس تأكید كند و نیز لزوم رفتار با هر كودک به عنوان 

 اند. بخش عرضه شده 17است. مطالب در  نامة انتهای كتاب آمده ها در واژه اند و معنای آن آشنا درشت شده نا

 

آمروزشوهراینروینتردریسدرکاربردروش. پور، یعقوب زاده، حسین/ غالمیان، رضا/ علی قلتاش، عباس/ حسن.434

 9786003093249 :شابك وزیری ص.216 .1396. آوای نور :تهران آموزان.یادگیریدانش

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 شناسی یادگیری، یادگیری فعال، تدریس اثربخش، روش تدریس روان :کلماتکلیدی

است. در فصل اول مبـاحثی چـون تعـاریف    های نو در تدریس در پنج فصل بررسی شده  در كتاب حاضر، كاربرد روش:چكیده

های انگیزش در یادگیری مطرح شده است. نویسنده در فصل دوم قـوانین   یادگیری، عوامل مؤثر بر یادگیری و ابعاد آن و نظریه

 كند. فصل سوم به مبانی تدریس، دیدگاه گرایان، رفتارگرایان و گشتالت و سبک شناختی را بررسی می یادگیری، نظریة شناخت

گرایی دربارۀ آموزش و تدریس اختصاص دارد. در فصـل چهـارم الگـو و راهبردهـای آموزشـی       آلیسم دربارۀ تدریس و اثبات ایده

 گردد. های فعال و نوین تدریس معرفی می شود و در فصل پنجم روش بررسی می

 

گیرریدرعلرومانسرانیتصرمیمیرابیوهرایمسرئلهکاربردفنونتسهیلگریومهارت. رنجبر، محمدرضـا .435

 9786003092594 :شابك وزیری ص.176 .1396. آوای نور :تهران )مددکاریاجتماعی(.

 معلم، مدیر، مشاور، دانشجومعلمان:مخاطب

 خدمات امدادی، مددكاران، علوم اجتماعی، حل مسئله :کلماتکلیدی

كنند. كتـاب پـیش رو    تر كردن امور كمک می است كه به آسان هایی ها و روش مهارت  تسهیلگری استفاده از مجموعه:چكیده

، «فنـون تسـهیلگری  »آموزد. در بخش اول كتاب با عنوان راهنمای آموزش تسهیلگری است و در واقع مددكاری اجتماعی را می

لگری با زبـا ن و  ها، و ارتباط تسهی است. اهداف، قوانین، مهارت چیستی تسهیلگری و كیستی تسهیلگر معرفی و شرح داده شده

شناسی، تسهیلگری در مددكاری اجتماعی و وظایف مددكاران اجتماعی تسهیلگر در نهادها از جمله موضوعات بخـش اول   زبان

   است.  پرداخته« گیری یابی و تصمیم های مسئله مهارت»هستند. بخش دوم كتاب به 
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 :تهـران  طراحیآموزشیمدرسهدهرمعلرومانسرانی.کتابمرجع :بسته مدیریت كالسی. دپارتمان علمی مرآت.436

 9786004640169 :شابك رحلی ص.436 .1396. مرآت

 معلم، مدیر، دانشجومعلمان:مخاطب

 طراحی آموزشی، مدیریت آموزشی، راهنمای آموزشی، برنامه ریزی درسی :کلماتکلیدی

گـویی بـه    برنامة ساالنه است. كتاب حاضر به منظـور پاسـخ  های مدیران مدارس تهیه و تدوین  هر ساله یكی از دغدغه:چكیده

هـای نظـارتی و پرتكـرار، و     م سـاخته، فـر   های نیمه نیازهای مدارس در مورد اجرا و مراقبت از برنامة درسی در قالب طرح درس

ان بستة مـدیریت كالسـی   ای را باعنو است. این مجموعه بسته ریزی بهتر فراهم شده نیازهای باالدستی برای برنامه مبانی و پیش

دهد. كتاب حاضر از این مجموعه به برنامة درسـی پایـة دهـم     به منظور طراحی آموزشی كالس درس در اختیار مدارس قرارمی

 های مدیریتی و نیز محتوای دیجیتال در لوح فشردۀ ضمیمه است. علوم انسانی اختصاص دارد و شامل توصیه

 

 :تهـران  کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسهیازدهمعلومانسرانی. :مدیریت كالسیبسته . دپارتمان علمی مرآت.437

 9786004640930 :شابك رحلی ص.440 .1396. مرآت

 معلم، مدیر، دانشجومعلمان:مخاطب

 طراحی آموزشی، راهنمای آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی :کلماتکلیدی

گـویی بـه    مدیران مدارس تهیه و تدوین برنامة ساالنه است. كتاب حاضر به منظـور پاسـخ  های  هر ساله یكی از دغدغه:چكیده

هـای نظـارتی و پرتكـرار، و     م سـاخته، فـر   های نیمه نیازهای مدارس در مورد اجرا و مراقبت از برنامة درسی در قالب طرح درس

ای را باعنوان بستة مـدیریت كالسـی    ین مجموعه بستهاست. ا ریزی بهتر فراهم شده نیازهای باالدستی برای برنامه مبانی و پیش

دهد. كتاب حاضر از این مجموعه به برنامة درسی پایة یازدهم  به منظور طراحی آموزشی كالس درس در اختیار مدارس قرارمی

 های مدیریتی و نیز محتوای دیجیتال در لوح فشردۀ ضمیمه است. علوم انسانی اختصاص دارد و شامل توصیه

 

 :تهـران  کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسه،دهمریاضیوتجربی. :بسته مدیریت كالسی. دپارتمان علمی مرآت.438

 9786004640176 :شابك رحلی ص.384 .1396. مرآت

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی، برنامهمدیریت آموزشی، كالس درس، طراحی آموزشی،  :کلماتکلیدی

كوشـد در حـوزۀ اجـرا و     های اصلی مدیران مدارس تهیه و تدوین برنامة ساالنه است. كتاب حاضـر مـی   یكی از دغدغه:چكیده

قـویم  ای را در اختیار مدیران مدارس قرار دهد كه برنامة سـاالنه را همـراه بـا ت    سازی و بر اساس اسناد باالدستی، بسته عملیاتی

نیازهـای باالدسـتی،    اجرایی، برنامة هفتگی و طرح درس در برگیرد. این كتاب شامل برنامة ساالنة ویـژۀ مـدیر مدرسـه )پـیش    

هـای پایـة دهـم     ساختة همة كتاب های نیمه نامة تخصصی تدوین برنامة ساالنة مدرسه( و طرح درس های مدیریتی و واژه توصیه

 است. السی ارائه شدهاست. در بخش سوم هم بستة مدیریت ك
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 کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسه،یازدهمریاضریوتجربری. :بسته مدیریت كالسـی . دپارتمان علمی مرآت.439

 9786004640923 :شابك رحلی ص.488 .1396. مرآت :تهران

 معلم، مدیر:مخاطب

 ریزی، مدیریت آموزشی طراحی آموزشی، برنامه :کلماتکلیدی

گـویی بـه    های مدیران مدارس تهیه و تدوین برنامة ساالنه است. كتاب حاضر به منظـور پاسـخ   ساله یكی از دغدغههر :چكیده

هـای نظـارتی و پرتكـرار، و     م سـاخته، فـر   های نیمه نیازهای مدارس در مورد اجرا و مراقبت از برنامة درسی در قالب طرح درس

ای را باعنوان بستة مـدیریت كالسـی    است. این مجموعه بسته بهتر فراهم شده ریزی نیازهای باالدستی برای برنامه مبانی و پیش

دهد. كتاب حاضر از این مجموعه به برنامة درسی پایة یازدهم  به منظور طراحی آموزشی كالس درس در اختیار مدارس قرارمی

 تال در لوح فشردۀ ضمیمه است.های مدیریتی و نیز محتوای دیجی رشته های ریاضی و تجربی اختصاص دارد و شامل توصیه

 

 :شرابك رحلـی  ص.172 .1396. دریافـت  :تهـران  کردامرشرتهراانتخرابکرنم؟.. زارعی محمودآبـادی، احسـان  .440

9786006193717 

 معلم، مشاور:مخاطب

 انتخاب رشته، كنكور سراسری دانشگاهی :کلماتکلیدی

شـدن نیـاز دارنـد.     ودار كنكـور و انتخـاب رشـته بـه منـابعی بـرای آگـاه       های آخر دبیرستان درگیر  آموزان سال دانش:چكیده

تـر بتوانـد انتخـاب رشـته      تر و آگاهانه اند زیر و بم هر رشته را به مخاطب نشان دهند تا راحت نویسندگان كتاب حاضر كوشیده

تصـورات  »دهـد. در بخـش    های شخصـی را در اختیـار او قـرار مـی     كه تجربه« حرف دل»هایی دارد از جمله  كند. كتاب بخش

های بعدی هـر رشـته و بـه     دربارۀ گرایش« ادامة تحصیل»شوند. در بخش  ها اصالح می ، اشتباهات معمول دربارۀ رشته«اشتباه

دانشـگاه و  »توانـد بكنـد.    كارهایی می فهمد با مدركش چه مخاطب می« آیندۀ شغلی»استادی رسیدن در آن صحبت شده و در 

 های كتاب هستند. نیز از دیگر بخش« نة كارنامهنمو»و« استادان برتر

 

 9786006010991 :شابك وزیری ص.126 .1395. پیام كوثر :تهران ایبرایتربیتدخترم.گنجینه. شیخلر، زینب.441

 آموز، معلم والدین، دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 شیوۀ زندگی، علوم تربیتی، خانواده :کلماتکلیدی

ها برای ایجاد عزت نفس، اعتماد به نفس و توجـه بـه نقـش     مسائل مهم در رشد و تربیت دختران، حفظ حرمت آن از:چكیده

دهی نیازهای درونی دختر، بسیار ارزنده است. بنابراین دختـران را بایـد    ها در جامعه است. نقش معنوی مادر در شكل آیندۀ آن

حاظ فكری زیاد نباشد. در كتـاب حاضـر دربـارۀ دوران كـودكی و لحظـة بلـوغ       ها از ل ای تربیت كرد كه فاصلة بین نسل به گونه

 پذیر امروز مطالبی بیان شده است. دختران و نیز نقش خانواده در تربیت دختران موفق و دختران مسئولیت

 

 :شررابك رقعــی ص.96 .1396. هنــر اول :تبریــز مبررانیواصررولتعلرریموتربیررتاسررالمی.. باغبـانی، امــین .442

9786007460528 

 معلم، دانشجومعلمان، كارشناسان:مخاطب

 آموزش و پرورش، اسالم، تعلیم و تربیت :کلماتکلیدی

ای است كه برای رسیدن انسان به سعادت مورد توجه قراردارد. كتاب حاضر ابتدا مبانی تعلـیم و   تعلیم و تربیت مقوله:چكیده

كنـد و پـس از آن بـه     كند. سپس ماهیت و نیاز انسان به تعلیم و تربیت را بررسی مـی  میتربیت اسالمی را برای خواننده بازگو 

گوید. تعلیم تربیت اسالمی كودكـان از راه تشـویق، و سـپس از     پردازد. در ادامه، از تطهیر و تزكیه می تعریف تعلیم و تربیت می

 ستند.ساز در جامعه، فصل های بعدی كتاب ه راه رغبت، و اركان اخالقی جهت
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نكتۀکاربردیبررایمردیریتدرمردارسمتفراوتو111:کاویبرایمدیرانمدارسمدرسه. اصالنی، ابراهیم.443

 9786008529095 :شابك وزیری ص.256 .1396. مدار پیشگامان پژوهش :تهران موفق.

 مدیر:مخاطب

 سازماندهیمدیران، مدارس، پژوهش در مدیریت، مدیریت و  :کلماتکلیدی

كنـد. مـدیریت    نویسنده در این كتاب به حساسیتهای مدیران مدارس دربـارۀ مسـائل تربیتـی و آموزشـی اشـاره مـی      :چكیده

بندی شده است. نویسنده  ای طبقه ای از آن كه به امور مدارس اختصاص دارد، در زمرۀ علوم میان رشته آموزشی، به ویژه شاخه

كـات ریـز و درشـتی ماننـد مـدیر و نقـش راهنمـایی، مـدیر و نقـش او در          با اتكا به تجربة سالها حضور در مدارس گونـاگون، ن 

فصل به اضافة یک نكتة آخر آمده است. هر  10نكتة كتاب در قالب  111برنامهریزی و هماهنگی را مورد توجه قرار داده است. 

 رسد. ارزیابی به پایان می فصل با مقدمهای كوتاه آغاز میشود و با یک خود

 

ریرزیومردیریتبرنامره:مدیرموفق=مدرسهموفق. رضا/ ذوالفقاری، حسین/ قرق دردوست، زهره حمید سلطانی،.444

 9786005065190 :شابك وزیری ص.170 .1395. كالج برتر :تهران استراتژیك.

 مدیر:مخاطب

 مدیریت آموزش و پرورش، موفقیت، مدیریت و سازماندهی :کلماتکلیدی

مدرسه از جمله عواملی است كه در موفقیت مدرسه تأثیر بسیار دارد. این كتاب در سـه فصـل بـه ایـن     نحوۀ مدیریت :چكیده

ای  ریزی برای طراحـی مدرسـه   هایی برای موفقیت مدرسه، برنامة پردازد. موضوعاتی مثل كیستی مدیر موفق، توصیه موضوع می

ریـزی بـرای موفقیـت در     ی به شـورای معلمـان و برنامـه   بخش اثربخش، تنظیم برنامة ساالنة آموزشی و پرورش مدارس، كیفیت

 مدرسه، مدیریت تغییر، و مدیریت مشاركتی از جمله مطالب كتاب هستند.

 

 :شرابك وزیـری  ص.256 .1395. مؤسسه كورش چاپ :تهران هایمعلمی.مهارت:مدیریتآموزشی. حاتمی، زهرا.445

9786005022810 

 معلم، دانشجومعلمان :مخاطب

 ای، كالس درس های آموزشی، معلمان، اخالق حرفه مهارت :کلماتکلیدی

هـای منطقـی و عملـی و     ای است از ایـده  ای نیز نیاز دارد. كتاب حاضر چكیده تدریس خوب به داشتن اطالعات حرفه:چكیده

هستند، بتوانند به درسـتی هـدایت   راهنمای سریع تدریس برای مرور نكات معلمی، تا آموزگارانی كه در حرفة تدریس تازه كار 

هـایش بـا بافـت و سیسـتم آموزشـی و       شوند. نویسنده همة دوره های تحصیلی را در نظر دارد و كوشـیده اسـت دسـتورالعمل   

های شخصیتی، مدیریتی، برقـراری ارتبـاط،    اخالقی حاكم بر جامعة ایران سازگار باشد. پنج فصل اول كتاب به ویژگی-فرهنگی

ای از مجموعه مقاالت برخی مشاهیر دربارۀ معلمی در فصـل آخـر جمـع     كنند و گزیده ن تدریس معلم اشاره میانگیزشی و فنو

 اند. شده

 

 :شرابك وزیـری  ص.184 .1395. كـالج برتـر   :تهـران  گیرنرده.هاییادمدیریتدانشوسازمان. قربانیان، حسـین .446

9786005065664 

 معلم، مدیر:مخاطب

 رشد دانش، عناصر مدیریت، یادگیری سازمانی :کلماتکلیدی

مـدیریت  »ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط نیستند. در كتاب حاضر موضـوع   های قدیمی ادارۀ سازمان امروزه روش:چكیده

بنـدی مـدیران، مراحـل     شود. طبقـه  تعریف و مفهوم دانش و مدیریت و تعارضات آن تبیین می« های یادگیرنده دانش و سازمان

هـایی از   دهی رسمی، تعارا در سازمان، خالقیت و نوآوری، كنترل و عوامل مؤثر بر آن، تعاریف مدیریت دانـش، نمونـه   مانساز

 دهند. كارگیری دانش، و بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای آموزشی دیگر مطالب كتاب را تشكیل می به



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

136 

 

 .1396. وانیـا  :تهران حفاظتازمحیطزیستدرمدارس.مدیریتوآموزش. افروزان، صغری/ صفری، محمود شب.447

 9786008496342 :شابك وزیری ص.160

 والدین، مدیر:مخاطب

 ها محیط زیست، مدیریت آموزش و پرورش، مدرسه :کلماتکلیدی

پژوهشـی  توجه به محیط زیست به منظور حفظ سالمت روحی و روانی كودكانمان اهمیت بسزایی دارد. كتاب حاضـر  :چكیده

است از بهبود سبک تربیتی والـدین دربـارۀ كودكـان و     برانگیز كودكان و هدف آن عبارت است به منظور بهبود رفتارهای چالش

گانة بهبود كیفیت در مـدیریت مدرسـه، تبیـین مفهـوم مـدیریت مـدارس و        های تعاملی كارامد. اصول چهارده استفاده از روش

آموزان، تأثیر آموزش  كردن فضای سبز برای دانش وزان، محافظت از محیط زیست و فراهمآم های افزایش انضباط در دانش روش

 ای شاد و بانشاط از جمله مطالب این كتاب هستند. های حل مسئله بر تعامل و در نهایت چگونگی داشتن مدرسه و مهارت

 

 :قـم  هایتربیتیمربیانمسلمان،جلدنخستقرندومتاپنجمهجری.تاریخاندیشه:مربیانما. رفیعی، بهروز.448

 9786002981622 :شابك وزیری ص.352 .1396. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 معلم، دانشجومعلمان :مخاطب

 تاریخ اسالم، فلسفه اسالمی، آموزش و پرورش، فیلسوف :کلماتکلیدی

هـای   ای برخوردار است. مجموعة حاضر بـا معرفـی اندیشـه    جامعه و بزرگان آن از جایگاه ویژه های هر شناخت واقعیت:چكیده

كوشد هـم مربیـان بنـامش را معرفـی كنـد و هـم متنـی         تربیتی مربیان بزرگ مسلمان از قرن دوم تا قرن پانزدهم هجری، می

های  است و به چندی از مربیان قرن ن مجموعهآموزشی برای تدریس آرای تربیتی آنان فراهم سازد. كتاب حاضر جلد نخست ای

عمروبن بحـر جـاحظ، محمـدبن ابـن سـحنون، ابـو نصـر محمـد فـارابی، گـروه           » :اندا ز دوم تا پنجم اختصاص دارد كه عبارت

 الرئیس ابن سینا و امام محمد غزالی. الصفا، شیخ اخوان

 

 .1396. رازنهان :تهران راهرسیدنبهشخصیتیمقتدروخودساختهازدوراننوجوانی.:مسیر. طاهری، كاظم پور.449

 9786004481144 :شابك رقعی ص.218

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی، خاطره، نوجوانان های روان شیوۀ زندگی، جنبه :کلماتکلیدی

كند. او معتقد اسـت   را به شیوۀ داستانی پیشنهاد مینویسنده در این كتاب برای كسب موفقیت نوجوانان راهكارهایی :چكیده

خواهـد   ای كه با رسیدن به هـر امتیـاز دیگـری مـی     های انسان رسیدن به قدرت است به گونه ها و گرایش یكی از باالترین میل

از "، "یـد عالئـم انحرافـی را جـدی بگیر   "، "تعهدی برای شروع"، "توی كوله پشتیت چی داری"، "داستان من"مقتدرتر باشد. 

همسـفر  "، "شـود  مسـیر دوراهـه مـی   "، "اینجا سبقت آزاده"، "مواجهه با پیچ مسائل"، "تو دیرتر بخور شیرینی"، "كجا به كجا

 ها مطرح كرده است. هایی را در آن عناوینی است كه نویسنده داستان "انتهای مسیر"و  "خوب نعمته
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زهرا/ رحمتی، ندا/ رسمتی اسدآبادی، زهرا/ زهری، راضیه/ شریف خطیبی،  نژاد پناگاهی، زهره/ صادقیان حقیقی، شیرازی.450

ندا/ دستیار ممقـانی، نسـرین/ مشـهدی آقـایی، سـمیه/ اثبـاتی، لـیال/ صـالحی، مرضـیه/ محمـود زمانیـان، راحلـه/ مشـهدی،              

معلرم. ، مـریم سادات/ خاتمی، سمیه/ تعالی، معصومه/ حـب عسـگری، نجمـه/ محمـدپور قرایـی، نسـرین/ نورمحمـدی        فرشته

فرشـتگان   :گیالونـد  .96تا90پژوهیآموزشوپرورششهرستاندماوندازسالپژوهنده؛آثاربرگزیدهاستانیاقدام

 9786008723400 :شابك رحلی ص.400 .1396. فردا

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 های علمی، معلمان تحقیق علمی، آموزش و پرورش، پژوهش :کلماتکلیدی

ای است. در  های گوناگون شغلی و حرفه های كاركنان در عرصه رویكردی سازنده برای گسترش توانایی "اقدام پژوهی":چكیده

گـویی، مشـكالت    انضـباطی، دروغ   های عملی و اجرایی بعضی از معلمان دورۀ ابتدایی و دبیرستان در زمینة بی اثر حاضر، تجربه

ارتقاء سطح نوشتاری كودكان پایة اول دبستان، اهمیـت تشـویق در موفقیـت تحصـیلی و     آموزان در درس امال،  یادگیری دانش

های برگزیدۀ استانی منطقـة دماونـد را از    آموزان دچار حواس پرتی بیان شده است. نویسنده پژوهش نحوۀ افزایش تمركز دانش

 آوری كرده و در كتاب حاضر آورده است. جمع 96تا  90سال تحصیلی 

 

 .1396. وانیا :تهران. فراهانی فرمهینی شیرین نكتهبسیارمهم.17کنند،معلمانموفقمتفاوتعملمی. ویتكر، تاد.451

 9786008496335 :شابك وزیری ص.154

 معلم :مخاطب

 تدریس اثربخش :کلماتکلیدی

رسـاندن   بلكـه در چگـونگی بـه انجـام    هـا نیسـت،    تفاوت بین معلمان مؤثر و ضعیف در میزان دانش علمی و سواد آن:چكیده

هـا از   كردن را به معلمان بیاموزد. چارچوب فكری معلمـان موفـق، برداشـت آن    كوشد متفاوت عمل هاست. این كتاب می دانسته

هـا از   ن گیری آ ها، چگونگی مدیریت انرژی و زمان، و اصول تصمیم آموزان، موضوع اصلی مورد تمركز آن مشاهدۀ كالس و دانش

ها و تعامل در چارچوب اصـلی   اند. كتاب بر نظریات و عملكردها، شیوه عات این كتاب هستند كه در نوزده فصل ارائه شدهموضو

 دهند، شرح داده است. زندگی در كالس و مدرسه تمركز دارد و تمام مواردی را كه معلمان موفق انجام می

 

 9786002071385 :شابك وزیری ص.554 .1395. موعود اسالم :قم منشورتربیت.. خو، مصطفی مجدیان.452

 معلم، دانشجومعلمان، كارشناسان:مخاطب

  ایران، سیاست، آموزش و پرورش، رهبران دینی، سخنرانی :کلماتکلیدی

موضوع اصلی كتاب حاضر نقش و جایگاه آموزش و پرورش و دانشـگاه در تربیـت دینـی، سیاسـی و اجتمـاعی، و نیـز       :چكیده

علمی است. موضوعات دیگری مثل آشنایی با چگونگی به قدرت رسیدن استعمار، به خصوص انگلیس، سیر تاریخی علم تربیت 

هـای انقـالب اسـالمی، انتخابـات،      هـاو ریشـه   در غرب، چگونگی تشكیل كشور آمریكا، سیر تحول علمی در جهان، اصول، آرمان

های ایران، همه از بیانات رهبر انقالب استخراج و در ایـن كتـاب    ریمای و تح جنگ لبنان، حملة عربستان به یمن، انرژی هسته

 اند. عرضه شده
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هایرفتاریویژههایزندگی)مهارتمهارت. خانی، شهرام/ موسوی چلک، حسن/ نوری، ربابه/ موتابی، فرشته محمد.453

 9786006637396 :شابك رقعی ص.344 .1396. طلوع دانش :تهران والدین(.

 معلم، مشاور، دانشجومعلمان، كارشناسان:مخاطب

 های رفتاری شناسی، آموزش والدین، نوجوانان، شیوۀ زندگی، مهارت های روان جنبه :کلماتکلیدی

های زندگی ازجمله شناخت خصوصیات نوجوان، آشـنایی بـا مشـكالت     نویسنده در كتاب حاضر در یازده فصل مهارت:چكیده

های اجتماعی، تفكر نقادانه و خالق، كنترل خشم، مقابلـه بـا اسـترس، منـابع      اولیة پیشگیری از آسیبروانی و اجتماعی، اصول 

مندی و برقراری ارتباط مؤثر ویـژۀ والـدین را بررسـی     گیری مؤثر، جرأت رسان، خودآگاهی و همدلی، حل مسئله و تصمیم یاری

هـایی بـا ذكـر     سط والدین استفاده كرده است. در ادامه فعالیـت كند. نویسنده از نمودار، شكل و جدول برای نوشتن نكات تو می

 اهداف و مراحل انجام آن گنجانده شده است.

 

 آمروزان(.هایرفتاری،ویرژهدانرشهایزندگی)مهارتمهارت. خانی، شهرام/ نوری، ربابه/ موتابی، فرشته محمد.454

 9786006637310 :شابك رقعی ص.280 .1395. طلوع دانش :تهران

 آموز، معلم، مشاور، دانشجومعلمان، كارشناسان دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 آموزان، نوجوانان های رفتاری، دانش شیوۀ زندگی، مهارت :کلماتکلیدی

منـدی،   جـرأت گیری مؤثر،  های زندگی ازجمله مهارت خودآگاهی و همدلی، حل مسئله و تصمیم در این كتاب مهارت:چكیده

گردد. در هر فصل پس  آموزان بررسی می برقراری ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، كنترل خشم و تفكر نقادانه و خالق ویژۀ دانش

های واقعی از اتفاقات روزمرۀ زندگی، نكات و اهداف مربوط به آن مهارت به صورت مـوردی آمـده اسـت. در ادامـه      از بیان مثال

هـا بـرای    هـا و شـكل   ها گنجانده شده است. نویسنده از نمودارها، جدول ردی یا گروهی برای انجام مهارتیک یا چند فعالیت ف

 ها استفاده كرده است. طراحی فعالیت

 

مؤسسـه   :تهـران  هرایآموزشری.هایمطالعهدرمحریطمهارت. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جـوان .455

 9786008775010 :شابك رقعی ص.254 .1396. جوانفرهنگی هنری هدایت فرهیختگان 

 معلم، مشاور، دانشجومعلمان:مخاطب

 ریزی آموزشی، كاركرد های آموزشی، آمادگی برای خواندن های مطالعه، برنامه مهارت :کلماتکلیدی

دانشجویان آموزش میدهد. آموزان و  نویسنده در این كتاب مهارت درست مطالعه كردن را به معلمان، مشاوران، دانش:چكیده

كند. در مرحلة بعـد مقـوالتی چـون     شناسی مطالعة ناكارآمد را مطرح می او ضمن بررسی عوامل مؤثر در مطالعة كارآمد، آسیب

برداری، مرور مطالب و عوامل تمركز حـواس را مـورد بررسـی قـرار میدهـد. فصـل        های یادداشت های مطالعة مرسوم، مدل مدل

هـای مطالعـه    های مدل ها و شكل های مؤسسة فرهیختگان جوان است. در كتاب از جدول رفی مدل مهارتچهارم مشتمل بر مع

 نیز استفاده شده است.

 

آموزانهایمعلماندرتربیتسیاسیواجتماعیدانشمهارت. مرادیان، مهدی/ محبی راد، محمد/ شیبانی، بهـاره .456

 9786008153771 :شابك وزیری ص.96 .1395. انداز قطب چشم :تربت حیدریه ودانشجویان.

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ای، معلمان علوم سیاسی، اخالق حرفه :کلماتکلیدی

های مورد نیاز معلم در تربیت سیاسـی   یكی از اركان نظام آموزشی معلم است. كتاب حاضر بر همین اساس شایستگی:چكیده

گویـد. نقـش معلمـان را در     پذیری سیاسی می های معلم تا جایگاه او در جامعه شمارد. از ویژگی برمیآموزان را  و اجتماعی دانش

گویـد. در نهایـت    آموز مـی  كند و از نقش معلم در جامعه تا نقش او در سالمت روان دانش تربیت سیاسی و اجتماعی گوشزد می

 دهد. جو معلمان توضیح میهای دانشجویی و تربیت سیاسی، اجتماعی دانش نیز دربارۀ تشكل
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 .1396. تخت جمشید :شیراز هایمعلمیوتدریساصولی.مهارت. خادمی، حمیدرضا/ مظفری، زهره/ وحدانی، مریم.457

 9786002832467 :شابك وزیری ص.126

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 معلمان، تدریس اثربخش، راهنمای تدریس، مهارت :کلماتکلیدی

هـای   كتاب حاضر در دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول دربارۀ مراحل تدریس است. نویسنده در فصـل دوم رسـانه  :چكیده

كند. در فصل اول دربارۀ داشتن طرح درس مناسـب و مراحـل    ها را در نظام آموزش و پرورش بررسی می آموزشی و اهمیت آن

ش كالس برای تدریس نیز آمده است. در بخـش دیگـر فصـل    نوشتن آن توضیح داده شده و نمونه فرم طرح درس و نحوۀ چین

سـازی محتـوای درس    های فـردی فراگیرنـدگان و جـذاب    آموزان، فن بیان، توجه به تفاوت اول به مهارت ایجاد انگیزه در دانش

ه از فنـاوری  شدن و فناوری اطالعات، آموزش الكترونیكی و ضرورت استفاد اشاره شده است. در فصل دوم، مباحثی مانند جهانی

 مطرح شده است.

 

 9786008529088 :شابك رقعی ص.320 .1396. مدار پیشگامان پژوهش :تهران ها.ترینمعلمانهناب. فریبا مؤیدنیا، .458

 معلم، دانشجومعلمان، كارشناسان:مخاطب

 خاطره، آموزش و پرورش، معلمان، حكایت :کلماتکلیدی

آوری كـرده اسـت.    سال خدمت در آموزش و پرورش را در ایـن كتـاب جمـع    20ها و خاطرات خود از  نویسنده تجربه:چكیده

هایی است كه به تناسب موضـوع و بـه فراخـور موقعیـت، در كـالس       كتاب حاضر در دو فصل تألیف شده است؛ فصل اول نمونه

هـایی از برنامـة    گیرندگان از خود درس مفیدترند. همان بخشهایی كه برای فرا ها صحبت میشود؛ همان حاشیه درس دربارۀ آن

هایی اشـاره میكنـد كـه     ها و حكمت ها كه در كتاب درسی وجود ندارد. نویسنده در فصل دوم به حكایت درسی پنهان برای بچه

 ها میتواند برای معلمان مفید باشد. مرور و بازخوانی آن

 

اكبـر فرجـی ارمكـی، غالمعلـی بوسـلیانی، سـمانه بـاقر پنـاهی، شـیما           آموزشی.نظارتوراهنمایی. گلیكمن، كـارل .459

 9786003092792 :شابك رقعی ص.168 .1396. آوای نور :تهران. زاده طبیب

 معلم، مدیركارشناسان:مخاطب

 ها، تدریس اثربخش، آموزش و یادگیری، ایاالت متحده امریكا مدرسه :کلماتکلیدی

ای از علوم آموزشـی اسـت كـه در ایـن كتـاب بررسـی شـده اسـت.          رشته "راهنمایی آموزشی یا تعلیماتینظارت و ":چكیده

نویسنده در این كتاب در هفت فصل مباحثی چون نگاهی به فرایند یاددهی و یادگیری در كالس، سازوكارهایی برای كمک بـه  

های ارزیـابی قابلیـت و رشـد و بالنـدگی      ان، شاخصهایی برای مشاهدۀ كالس، رویكردهای كار با معلم كالس درس، چهارچوب

 ها و نمودارها آمده است. هایی ملموس از كمک به معلمان در جدول معلم را مطرح كرده است. مثال

 

 وزیـری  ص.250 .1395. پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه  :قم نقشنظامآموزشیبرتوسعهایرانمعاصر.. نصیری، مهدی.460

 9786002981516 :شابك

 معلم، دانشجومعلمان، كارشناسان:مخاطب

 شناسی ایران، آموزش و پرورش، جامعه :کلماتکلیدی

گیـری   دهد و امروزه از آن به عنـوان معیـار ارزیـابی و انـدازه     آموزش و پرورش بنیان و پایة اولیة توسعه را تشكیل می:چكیده

هـای توسـعه    این كتاب، ارتباط نظام آموزش و پرورش نـوین بـا ابعـاد و شـاخص    شود. در  پیشرفت و توسعة جوامع استفاده می

اجتماعی ایران در دوران حكومت قاجار و پهلوی اول از  -شود. هدف اصلی كتاب، مطالعه و بررسی تحوالت اقتصادی بررسی می

اجتمـاعی جامعـه    -وسعة اقتصادیها، ساخت و بافت نظام آموزشی صورت گرفت و بر ت هایی است كه در ویژگی زاویة دگرگونی

 تأثیر گذاشت. تحوالت نظام آموزشی جدید دستاوردهای مثبت و منفی بسیار داشت.
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 ص.584 .1396. مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان    :تهران نگاهیبهتاریخآموزشوپرورشارومیه.. غفاری، حسین.461

 9789640814208 :شابك وزیری

 معلم:مخاطب

 تاریخ، آموزش و پرورش :کلماتکلیدی

نمایانـد.   تاریخچه و پیشینة آموزش و پرورش در ارومیه، تاریخ آموزش و پرورش به سبک جدید را نیز تا حدودی مـی :چكیده

گوید. تاریخ  این كتاب، به قصد بیان تاریخ آموزش و پرورش ارومیه، ابتدا مختصری از آموزش و پرورش دوران باستان سخن می

و   گیـری دارالفنـون   های علمیه در آن زمینه، تـا شـكل   هاو مسجدها و حوزه ایران بعد از اسالم، و نقش مكتب آموزش و پرورش

ها با توجـه بـه    های خارجی و تغییر و تحوالت آن های آموزشی، از دیگر مباحث این كتاب هستند. فعالیت مدرسه تغییرات نظام

ش و پرورش ارومیـه، و همچنـین تـأثیر وزیـران آمـوزش و پـرورش، از ابتـدا        های ارومیه، و اقدامات مدیران كل در آموز انقالب

 دهند. های اختصاصی كتاب را شكل می تاكنون، بحث

 

 .1395. منظومه خـرد  :تهران. سودابه تنكانبی وقتآساننیست.نگرشینودرارزشیابیتغییرهیچ. واتروت، كتی.462

 9786006475561 :شابك رقعی ص.136

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 ها، ارزشیابی آموزشی آموزان، آزمون آموزش و پرورش، دانش :کلماتکلیدی

هـا جـایزه و بـرای     موقـع فعالیـت   به عقیدۀ نویسندۀ این كتاب، امروزه در سیستم ارزشیابی مدارس بـرای تكمیـل بـه   :چكیده

آموز از مفاهیم را نشان دهد، از  از آنكه میزان یادگیری دانشنظمی و رفتار نامناسب، تنبیه در نظر گرفته میشود. نمره پیش  بی

میزان انطباق آنها با سیستم آموزشی حكایت دارد. نویسنده در این كتاب نظام ارزشیابی سنتی یا نمرهای را زیر سؤال میبرد و 

های آموزشـی، كاسـتی هـای     ز همة دورههایی ملموس ا الگوی ارزشیابی بر پایة استاندارد را جایگزین آن میكند. او با ارائة مثال

 دهد. ای را بررسی میكند و الگوهای جدیدی را پیشنهاد می نظام نمره

 

 :گرگـان  .هراهایشخصیتیمعلمانوسبكتردریسآنویژگی. جرفی، هیام/ صولتی اصل، پروین/ انصاری، سعید.463

 9786004490382 :شابك وزیری ص.125 .1395. نوروزی

 معلم :مخاطب

 شناسی، روش تدریس های روان ای، معلمان، جنبه اخالق حرفه :کلماتکلیدی

كنند. بدیهی است كـه   معلمان بیشترین نقش را در بهبود كیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی مدارس ایفا می:چكیده

مناسب مورد توجه مخاطـب قـرار گیـرد.    تواند كارایی مطلوبی داشته باشد كه با روش تدریس  دانش تخصصی آنان هنگامی می

هـای آن و   نویسنده در این كتاب موضوعات مورد نظر خود را در قالب چهار فصل تدریس، انـواع تـدریس، شخصـیت و ویژگـی    

 كند. های شخصیتی معلمان ارائه می ارتباط سبک تدریس و ویژگی

 

 :شرابك رقعـی  ص.224 .1396. پـرک  :قـزوین  پرردازیوآفراتآن.شایعه:یكکالغ،چهلکالغ!. دیوانی، امیـر .464

9786005414806 

 معلم:مخاطب

 رذایل اخالقی، فضائل اخالقی، مسائل اجتماعی و اخالقی :کلماتکلیدی

ایـن  شایعه و شایعه سازی یكی از مسائلی است كه جامعة ما به آن مبتالسـت. نویسـندۀ كتـاب حاضـر بـا تأكیـد بـر        :چكیده

ای، دربارۀ شایعه و آفات گزندۀ آن شرحی مبسوط بدهـد )بـه نظـم، نثـر، مثـل و       موضوع، كوشیده است پس از بیان دل نوشته

افكنی آورده است. بخش آخر كتاب نیز شماری از آثـار   هایی ترجمه شده دربارۀ شایعه آموز(. در بخش بعد، مقاله سخنان حكمت

 است. و راهكارهای ضروری آن را دربرگرفتهاندازی  معتبر دربارۀ شایعه، شایعه
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آشناییبااصولمجریشدنوفنبیاندرگویندگیبررای:تكنیكبرایمجریخوب1001. بهار، حسن همیشه.465

 9786007975862 :شابك رقعی ص.80 .1396. بان سته :استهبان کسانیکهعالقهدارندخوبصحبتکنند.

 معلم:مخاطب

 سخنوری، اصول و مبانی :کلماتکلیدی

شود. ایـن كتـاب مـروری     ها تدریس می است كه امروزه در برخی آموزشگاه ای گری به فن بیان نیاز دارد و حرفه مجری:چكیده

هـای مدرسـه،    هـا و جشـن   تواند بیاموزد تا اجرای مراسم صبحگاه، مناسبت گری می مند به مجری كند بر آنچه هر فرد عالقه می

آموزی. سـپس بـه موضـوع     گری در دوران دانش ای دارد به دلیل انتخاب مجری خود را بر عهده بگیرد. كتاب اشاره اداره و محلة

هـای   توان در رده های تقویت این فعالیت را بیاورد و توضیح دهد چگونه می كوشد شیوه پردازد و می آموزی می گری دانش مجری

 سنی باالتر در این كار موفق بود.

 

هراهمرهچیرزراپرا کنپا :اشتباهوالدیندرتربیتفرزندان28. علیمرادی، بهمن/ غفوریان نوروزی، پریسا.466

 9789640223154 :شابك رقعی ص.80 .1395. نشر به :تهران کنند.نمی

 معلم:مخاطب

 كودكان، والدین، رفتار اولیا و فرزندان، تربیت :کلماتکلیدی

داننـد چـه كـار بایـد      شوند و بـه درسـتی نمـی    های تربیتی گرفتار می كه نباید اشتباه كنند اما در تلهدانند  والدین می:چكیده

های پذیرفتن نقش والدین، فرزنـدپروری و اشـتباهات والـدین در فرزنـدپروری      بكنند. در ابتدای این كتاب مباحثی چون الزمه

اف والدین از تربیت فرزندان، بیـان انتظـارات از فرزنـدان و    مطرح شده است. در انتهای هر بخش یک كاربرگ برای نوشتن اهد

اشتباه والدین در رابطـه بـا تربیـت     28شناخت خصوصیات تحولی و شخصیتی كودک وجود دارد. در این كتاب ضمن اشاره به 

 ها نیز توضیح داده شده است. فرزندان، رفتارهای صحیح جایگزین آن

منطقوفلسفه

 

. مـاه ماهـان   :ماهـان  رهنمایاندیشهکمكآموزشیمنطقویژهدهمعلومانسرانی.. شاه آبادی، فاطمهابراهیمی .467

 9786009779703 :شابك رحلی ص.96 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، انسانی:پایهتحصیلی

 ها، كمک آموزشی علوم انسانی، آزمون :کلماتکلیدی

شوند. كتاب حاضر بـا ارائـة سـواالت     آموزان تدوین می ارتقای سطح یادگیری دانشآموزشی به منظور  های كمک كتاب:چكیده

كوشیده است به دانش آموز پایـة دهـم علـوم انسـانی در درک بهتـر      « بیشتر بدانید»متنوع و كاربردی، و بیان مطالب در قالب 

ای مفهـومی نیـز دارد. سـؤاالت     قشـه انـد. هـر درس ن   های جامع دی و خرداد نیز در كتاب آمده درس منطق كمک كند. آزمون

 اند. نیز در كتاب قابل دسترس 96تا  91های و سؤاالت كنكور سال 96تا  90های  امتحان نهایی سال
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 9786003596368 :شابك رحلی ص.80 .1396. المللی گاج بین :تهران منطقدهم. :پرسمان. پور، مهدی شیخ.468

 آموز دانش:مخاطب

 انسانیدهم، :پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون پرسش :کلماتکلیدی

بندی مطالبنیاز دارد و نیز مشتاق بررسـی و تحلیـل    هایی است كه به تبیین بیشتر و طبقه درس منطق از جمله درس:چكیده

ای منسجم و با همان عنـوان درس كتـاب درسـی آغـاز مـی       نامه قضایا و مغالطات بیشتر است. هر درس از كتاب حاضر با درس

هـای   د. سپس بانک سؤاالت آن درس در قالب جای خالی، درسـت و نادرسـت، ارتبـاط دهیـد، تشـریحی و تسـتی آموختـه       شو

 شوند. ها با سه آزمون سنجیده می زند. در انتها نیز آموخته آموز را محک می دانش

 

 .1396. گـردوی دانـش   :كـرج  منطقسیاهوسفید.. السادات/ آموسی، نرگس زاده خاوری، فاطمه عباسی، زینب/ شریف.469

 9786004012157 :شابك رحلی ص.160

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها ها، پرسش راهنمای آموزشی، آزمون :کلماتکلیدی

نامـه، بررسـی حكایـات و     در راستای تكمیل مباحث كتاب درسی منطق پایة دهم، كتاب حاضـر بـا دربرداشـتن درس   :چكیده

رود. در ابتدای كتـاب،   آموزان می های اول و دوم به كمک دانش سؤاالت متنوع خارج از كتاب نمونه سؤاالت ترمبیشتر بدانیم و 

منطق و مباحث آن؛ روابط میـان ذهـن؛ زبـان و     :است ها تقسیم شده بندی درس منطق آمده و محتوای كتاب به این بخش بارم

 و قیاس اقترانی؛ قضیة شرطی و قیاس استثنایی.خارج؛ آشنایی با استدالل؛ منطق كاربردی؛ قضیة حملی 

فیزیك

 

 :تهـران . اهلل خلیلی بروجنـی، ناصـر مقبلـی    روح ایوپرتوزایی.آشناییبافیزیكهسته. كاتنل، جان/ جانسون، كنت.470

 9789640813812 :شابك خشتی ص.80 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 آموز دانش:مخاطب

 پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 فیزیک :کلماتکلیدی

ها در شناخت اتم، هستة اتـم،   های نسبیت و كوانتومی و كاربرد آن گیرد كه با نظریه فیزیک جدید تحوالتی را دربرمی:چكیده

جلـدی  ای پـنج   ها در مجموعـه  شوند. همة این موضوع ها و جامدات شروع می ها در مولكول دهندۀ آن، آرایش اتم وذرات تشكیل

هـا   های تجربـی و آزمایشـی اتـم    ای بر مبنای بررسی شوند. در این جلد )جلد چهارم( برخی از جزئیات ساختار هسته بررسی می

 مندان بازگو كند. های فیزیک نوین و كاربردهای آن را برای عالقه شود تا روش مطرح می
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 .1396. كتـاب تـارا   :تهـران  آلبرتاینشرتین. :با دانشـمندان همراه با علم، همگام . رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.471

 9786008499220 :شابك رقعی ص.48

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، سرگذشتنامه نامه دانشمندان، زندگی :کلماتکلیدی

هـای   انـد. كتـاب پـیش رو یكـی از عنـوان      فراوانی بودههای  دانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل پیشرفت:چكیده

ترین زوایـای زنـدگی دانشـمندان و     كوشد مهم است كه با نثری ساده و روان می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»مجموعة 

اینشـتین از تولـد تـا    اند مطرح كند. در این جلد، زنـدگی آلبـرت    داده هایی را كه در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه فعالیت

های كودكی، اولین مهاجرتش، دبیرستان و دانشگاه رفتنش، ازدواج، نظریة نسبیت، جنگ جهانی دوم، اعتقادات دینـی   سرگرمی

 آلبرت، افتخارات جهانی و پایان زندگی او بیان شده اند.

 

اهلل خلیلـی بروجنـی،    روح رویكردپدیدهمحور.آموزشفیزیكبا. بابروسكی، ماتیو/ كورهانن، میكو/ كوتاماكی، جوكا.472

 9789640812839 :شابك رحلی ص.180 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان :تهران. مریم عباسیان

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های فوق برنامه ها، فعالیت فیزیک عملی، آزمایش :کلماتکلیدی

ها و كاربردها در مرحلة بعـد ارائـه    ها، استدالل كنند و برهان ها را طرح می های درسی معمول فیزیک ابتدا نظریه كتاب:چكیده

ای فیزیكی مواجه و او را كنجكاو كند كه چرایـی   كوشد مخاطب را با پدیده كند. ابتدا می می شوند. كتاب حاضر برعكس عمل می

تری از موضوع پیدا كند. رویكرد آموزشی ایـن كتـاب    زارها و آزمایش گام به گام درک عمیقرا بداند و سپس با اب  دادن قضیه رخ

هـای متعـددی را    كنـد. كتـاب آزمـایش    های جهان واقعی میسر مـی  است و یادگیری را بر مبنای مشاهدۀ پدیده« محور پدیده»

هـای   هـا و آزمـون   هی ندارد و در آن از پرسشگیرد. در مقدمة هر فصل توضیح كوتاهی آمده است. كتاب متن قابل توج دربرمی

 معمول خبری نیست.

 

 .1396. كتاب تـارا  :تهران بل.الكساندرگراهام :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.473

 9786008499459 :شابك رقعی ص.40

 آموزدهم، یازدهم، پیش دانشگاهی دانش:مخاطب

 اختراعات علمی، سرگذشتنامه، دانشمندان :کلماتکلیدی

است. كتاب پـیش رو از مجموعـة    اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را برای مردم جهان به ارمغان آورده:چكیده

هـایی را كـه    ن و فعالیـت ترین زوایای زندگی دانشمندا كوشد مهم با نثری ساده و روان می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»

تولـد  »داده شـده اسـت.    بل شـرح  اند مطرح كند. در این جلد، زندگی الكساندرگراهام داده در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه

های  عنوان« یک نابغه، تولد تلفن، دستگاه ضبط صوت، ساخت جلیقه یا محفظة هوا، دستگاه تهویة هوا، اندوه جنگ و خط آخر

 هستند. این كتاب
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 .1389-1395المپیادهراینجرومایرران. جواد زاده، محمد هادی/ شریعت سادات موسوی، سیدامیر/ ستوده، محمد.474

 9789643189426 :شابك وزیری ص.264 .1396. مؤسسه فرهنگی فاطمی :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 ها آزمونالمپیاد، نجوم،  :کلماتکلیدی

های مرحلة اول این المپیـاد   ای از آزمون شود. پیش از این، مجموعه چند سالی است المپیاد نجوم در كشور برگزار می:چكیده

هـای مرحلـة اول المپیـاد نجـوم، یعنـی       منتشر شده بود. این كتاب ادامة مجموعة قبلی و دربرگیرندۀ هفت دورۀ دیگر از آزمون

اند و نكاتی  طالی كشوری نوشته  های تشریحی این دوره را دارندگان مدال ( است. پاسخ95)سال  13 ( تا دورۀ89)سال  7دورۀ 

 دهند. اند كه مباحث پركاربرد را آموزش می الی آن ها بیان كرده به آموزشی را ال

 

 .1396. كتـاب تـارا   :تهـران  توماسادیسرون. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.475

 9786008499268 :شابك رقعی ص.48

 آموزدهم، یازدهم، پیش دانشگاهی دانش:مخاطب

 سرگذشتنامه، دانشمندان، اختراعات علمی :کلماتکلیدی

هـای   عنـوان انـد. كتـاب پـیش رو یكـی از      های فراوانی بوده دانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل پیشرفت:چكیده

ترین زوایـای زنـدگی دانشـمندان و     كوشد مهم است كه با نثری ساده و روان می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»مجموعة 

اند مطرح كند. در این جلد، داستان زندگی توماس ادیسـون بیـان    داده هایی را كه در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه فعالیت

فروشی در قطار، اختراع، ازدواج، ابتكار او برای موسیقی، اختـراع   دوران كودكی، تا اخراج از مدرسه، روزنامه شده است؛ از تولد و

 های پایانی و مرگ. صدا و گام های بی الم ، فیلم

 

 رحلـی  ص.148 .1396. پیـام آزادی  :تهـران . فواد والی، امیـر صـالحی طالقـانی    دانشنامهنجوموفضا.. كاسان، فابین.476

 9786004140379 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

  المعارف نجوم، فضا، دایرۀ :کلماتکلیدی

ای است دربارۀ علم نجوم. كتاب  نامه نجوم از جمله علومی است كه برای جوانان بسیار جذاب است. كتاب حاضر دانش:چكیده

منظومة شمسی )جذب شدن توسـط سـیاره،    :نجومی و جزئیات هر موضوع نجومی پرداخته استدر هشت بخش به موضوعات 

ها و مختصات، جزر و مد، و خسوف و كسوف(؛  ها(؛ زمین و ماه )سیارۀ آبی رنگ، حركت ها و شهاب سیارات، بقایای مواد سیارک

دار )مـدارهای   و فضـانوردی(؛ اكتشـافات دنبالـه    هـا، شـاتل   های فضایی و فضاپیماها(؛ پرواز در فضا )موشک تسخیر فضا )آژانس

هـای   های فضایی(؛ دیـدن دنیاهـای دیگـر، فضـانوردی كـاربردی و مشـاهده جهـان )شـامل نظریـه          ای، كاوشگرها، زباله ماهواره

 شناسی(. ه ستار
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. واژه گـل  :تهـران  فیزیك.(پایهیازدهمریاضیو2فیزیك) :كار و تمرین. ابوالمعالی، فیروزه/ ضرغامی بروجنی، البرز.477

 9786003373679 :شابك رحلی ص.128 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها، فیزیک های تكمیلی، تمرین مسئله :کلماتکلیدی

درس فیزیـک   شود. كتاب حاضر به آموزان می بخشی بیشتر مطالب آموزشی در ذهن دانش تكرار و تمرین موجب عمق:چكیده

وار معرفـی   پایة یازدهم رشتة ریاضی و فیزیک اختصاص دارد. نویسندگان در ابتدای هر فصـل موضـوعات آن فصـل را فهرسـت    

ای و مسـئله(   كردنی، درست و نادرست، جوركردنی، چهارگزینـه  ها )شامل كامل كنند و سپس در بخش تمرین، انواع پرسش می

اند. نمونه سؤاالت امتحانی پایان فصل  ها آمده ر حاشیة كتاب نكات آموزشی مرتبط با تمرینآورند. د را برای تثبیت یادگیری می

 های دیگر كتاب هستند. های پایان نوبت بخش سازی و آزمون و نیز آزمون غنی

 

. واژه گـل  :تهـران  (پایهیرازدهمعلرومتجربری.2فیزیك) :كار و تمرین. ضرغامی بروجنی، البرز/ ابوالمعالی، فیروزه.478

 9786003373686 :شابك رحلی ص.120 .1396

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی ها، مسئله فیزیک، تمرین :کلماتکلیدی

شود. كتاب حاضر به درس فیزیـک   آموزان می بخشی بیشتر مطالب آموزشی در ذهن دانش تكرار و تمرین موجب عمق:چكیده

كنند  وار معرفی می رشتة علوم تجربی اختصاص دارد. نویسندگان در ابتدای هر فصل موضوعات آن فصل را فهرست پایة یازدهم

ای و مسـئله( را بـرای    كردنی، درست و نادرست، جوركردنی، چهارگزینـه  ها )شامل كامل و سپس در بخش تمرین، انواع پرسش

اند. نمونه سؤاالت امتحانی پایان فصـل و نیـز    ها آمده مرتبط با تمرینآورند. در حاشیة كتاب نكات آموزشی  تثبیت یادگیری می

 های دیگر كتاب هستند. های پایان نوبت بخش سازی و آزمون آزمون غنی

 

 :تهـران  (پایرهیرازدهمعلرومتجربری.2فیزیك) :شده بندی آموزش طبقه. كالیی، بهنام كریمی، پگاه/ شریعتی بین.479

 9786003373846 :شابك رحلی ص.204 .1396. واژه گل

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی، امتحانات فیزیک، مسئله :کلماتکلیدی

آموزان اهمیـت بسـیار دارد. كتـاب حاضـر از مجموعـه       های مدرسه برای گروهی از دانش كسب نمرات برتر در آزمون:چكیده

به درس فیزیک پایة یازدهم رشتة علوم تجربی اختصاص دارد. نویسندگان در ابتدای هـر  « بندی شده آموزش طبقه»های  كتاب

است. در بخش تمـرین،   كنند. سپس توضیح مفاهیم درس به طور دقیق آمده وار معرفی می فصل موضوعات آن فصل را فهرست

آورنـد.   له( را برای تثبیت یـادگیری مـی  ای و مسئ كردنی، درست و نادرست، جوركردنی، چهارگزینه ها )شامل كامل انواع پرسش

هـای   هـای پایـان نوبـت بخـش     ای و آزمون های چهارگزینه نمونه سؤاالت امتحانی پایان فصل )ارزیابی و تشخیصی( و نیز آزمون

 دیگر كتاب هستند.
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 وفیزیرك.کتابجامعبارویكردآموزشیفعالپایهدهمریاضی1فیزیك. سعیدی، حجت/ علی مردانی، ملیحه.480

 9786006255736 :شابك رحلی ص.248 .1396. پیک نخبگان :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها ها، فیزیک، آزمون تمرین :کلماتکلیدی

آموزشـی   كنند. كتاب كار فیزیک حاضـر، بـا رویكـرد    آموز كمک می ها در ذهن دانش های كار به تعمیق آموخته كتاب:چكیده

نامه، سـؤاالت تشـریحی و    درس»آموزان پایة دهم رشتة ریاضی و فیزیک است. هر فصل آن از سه بخش  فعال، مخصوص دانش

كنـد.   آموز را با موضوع درس درگیر مـی  نامه با رویكرد آموزش فعال دانش است. بخش درس شده تشكیل« ای سؤاالت چهارگزینه

بنـدی   ای نیـز سـطح   االت تشریحی سه سطح ساده تا مشكل دارند و سؤاالت چهارگزینهآیند. سؤ ها می سپس سؤاالت یا تمرین

 اند. شده

 

 :تهـران  پایهیازدهمریاضریوفیزیرك.2فیزیك :شـده  بندی آموزش طبقه. كالیی، بهنام كریمی، پگاه/ شریعتی بین.481

 9786003373839 :شابك رحلی ص.232 .1396. واژه گل

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 های تكمیلی فیزیک، امتحانات، مسئله :کلماتکلیدی

آموزان اهمیـت بسـیار دارد. كتـاب حاضـر از مجموعـه       های مدرسه برای گروهی از دانش كسب نمرات برتر در آزمون:چكیده

و فیزیک اختصاص دارد. نویسندگان در ابتدای به درس فیزیک پایة یازدهم رشتة ریاضی « بندی شده آموزش طبقه» های كتاب

اسـت. در بخـش    كنند. سپس توضیح مفاهیم درس بـه طـور دقیـق آمـده     وار معرفی می هر فصل موضوعات آن فصل را فهرست

ای و مسـئله( را بـرای تثبیـت یـادگیری      كردنی، درست و نادرست، جوركردنی، چهارگزینـه  ها )شامل كامل تمرین، انواع پرسش

هـای پایـان نوبـت     ای و آزمـون  هـای چهارگزینـه   د. نمونه سؤاالت امتحانی پایان فصل )ارزیابی و تشخیصی( و نیز آزمونآورن می

 های دیگر كتاب هستند. بخش

 

 :هـای كـار   كتـاب . كفش، حمید/ كیانی، مصطفی/ محمودی انزابـی، امیـر/ مفتـاح، محمـدجعفر     پور، مجید/ زرین حسین.482

 :شررابك رحلــی ص.148 .1396. شــركت انتشــارات كــانون فرهنگــی آمــوزش :تهــران تجربرری.یررازدهم2فیزیررك

9786000010973 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی ها، مسئله فیزیک، تمرین :کلماتکلیدی

دارند. كتاب حاضر به درس فیزیـک سـال   های كار وظیفة تثبیت درس از طریق حل مسئله و تمرین را بر عهده  كتاب:چكیده

شـود كـه شـامل موضـوع      مربوط به آن دیده می« درخت دانش»یازدهم رشتة علوم تجربی اختصاص دارد. در ابتدای هر فصل 

نامه اولین بخش كتـاب اسـت و    شود. درس های هر سؤال و صفحة ارزشیابی می درس، طرح درس، برنامة مطالعاتی، تعداد نمونه

های مفهـومی و محاسـباتی(، از    ای، پرسش كردنی، جای خالی، دوگزینه ها )درست نادرست، وصل نواع متنوع پرسشپس از آن ا

 اند. ها، و سپس مسائل و سؤاالت محاسباتی مطرح شده اند. ابتدا سؤاالت غیر محاسباتی و پرسش ساده به دشوار، آمده
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 :هـای كـار   كتـاب . مصطفی/ محمودی انزابـی، امیـر/ مفتـاح، محمـدجعفر    كفش، حمید/ كیانی،  پور، مجید/ زرین حسین.483

 :شررابك رحلــی ص.164 .1396. شــركت انتشــارات كــانون فرهنگــی آمــوزش :تهــران یررازدهمریاضرری.2فیزیررك

9786000010966 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها پاسخها و  ها، پرسش فیزیک، تمرین :کلماتکلیدی

های كار وظیفة تثبیت درس از طریق حل مسئله و تمرین را بر عهده دارند. كتاب حاضر به درس فیزیـک سـال    كتاب:چكیده

شود كـه شـامل موضـوع درس،     مربوط به آن دیده می« درخت دانش»یازدهم رشتة ریاضی اختصاص دارد. در ابتدای هر فصل 

نامه اولین بخش كتاب است و پـس از   شود. درس ای هر سؤال و صفحة ارزشیابی میه طرح درس، برنامة مطالعاتی، تعداد نمونه

های مفهومی و محاسباتی(، از ساده بـه   ای، پرسش كردنی، جای خالی، دوگزینه ها )درست نادرست، وصل آن انواع متنوع پرسش

انـد. در پایـان كتـاب     محاسباتی مطرح شـده ها، و سپس مسائل و سؤاالت  محاسباتی و پرسش اند. ابتدا سؤاالت غیر دشوار، آمده

 است. ها نیز آمده پاسخ كوتاه همة پرسش

 

مبتكـران,   :تهران فیزیكدهمیاقوت)رشتهریاضی(. :مجموعه رشادت. گلزاری، محمد/ برزوئی، امید/ ابوطالبی، زهرا.484

 9789640727379 :شابك رحلی ص.360 .1396. پیشروان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، ریاضی ـ فیزیک:تحصیلیپایه

 های تكمیلی ها، مسئله ها و پاسخ فیزیک، پرسش :کلماتکلیدی

های  هایی است كه به تمرین و تكرار نیاز دارد. كتاب حاضر از مجموعه كتاب درس فیزیک در سال دهم از جمله درس:چكیده

ای تنظیم شده است كه مطالـب هـر جلسـة     گونه به های آن، ، متناسب با كتاب درسی فیزیک دهم و بر اساس سرفصل«یاقوت»

نامه، نمونه سـؤاالت تشـریحی پرتكـرار، و نمونـه سـؤاالت       است. هر گفتار شامل درس تدریس را به صورت گفتارهایی جدا كرده

ها ایتالیک و  المللی تای  فیزیک استفاده شده و كمیت شود. در این كتاب از قوانین بین ها می ای و پاسخ بعضی از آن چهارگزینه

 یكاها رومن هستند.

 

 :شرابك رحلـی  ص.144 .1396. المللـی گـاج   بـین  :تهـران  فیزیكیرازدهمتجربری. :های كـار  كتاب. كریمی، علی.485

9786003596474 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی ها، مسئله فیزیک، آزمون :کلماتکلیدی

هـای بیشـتر و    ها و یـادگیری عمیـق، حـل تمـرین     بسیاری از كارشناسان آموزشی، برای تسلط بیشتر به درسبه باور :چكیده

سؤاالت استاندارد مؤثر خواهند بود. كتاب كار پیش رو شامل مجموعه سؤاالت درس فیزیک پایة یازدهم رشتة تجربی است. هر 

یا نادرست، انتخاب كنیـد، برقـراری ارتبـاط، آزمـایش كنیـد،      فصل از این كتاب شامل انواع متنوع سؤاالت جای خالی، درست 

انـد.   شود. كلید برخی از سؤاالت نیز در كتاب آمـده  ای می های چهارگزینه های محاسباتی و پرسش های مفهومی، پرسش پرسش

 سؤاالت مخصوص دانش آموزان سخت كوش نیز در كتاب موجودند.
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 :شرابك رحلـی  ص.160 .1396. المللـی گـاج   بـین  :تهـران  یرازدهمریاضری.فیزیك :های كـار  كتاب. كریمی، علی.486

9786003596481 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها های تكمیلی، تمرین فیزیک، مسئله :کلماتکلیدی

هـای بیشـتر و    عمیـق، حـل تمـرین   ها و یـادگیری   به باور بسیاری از كارشناسان آموزشی، برای تسلط بیشتر به درس:چكیده

سؤاالت استاندارد مؤثر خواهند بود. كتاب كار پیش رو شامل مجموعه سؤاالت درس فیزیک پایة یازدهم رشتة ریاضی است. هر 

فصل از این كتاب شامل انواع متنوع سؤاالت جای خالی، درست یا نادرست، انتخاب كنیـد، برقـراری ارتبـاط، آزمـایش كنیـد،      

انـد.   شود. كلید برخی از سؤاالت نیز در كتاب آمـده  ای می های چهارگزینه های محاسباتی و پرسش هومی، پرسشهای مف پرسش

 سؤاالت مخصوص دانش آموزان سخت كوش نیز در كتاب موجودند.

 

 ص.504 .1396. المللـی گـاج   بین :تهران فیزیكیازدهمریاضی. :سیر تا پیاز. پور، هادی  حسن/ حمزه پور، امیر محمد.487

 9786003596047 :شابك رحلی

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ای، آموزش و یادگیری فیزیک، كنكور سراسری دانشگاهی، امتحانات گزینه :کلماتکلیدی

سیر تـا  »های  مجموعه كتاب اند. كتاب حاضر از های آخر دبیرستان را هدف گرفته كتاب های كنكور دانش آموزان پایه:چكیده

كتاب است كه هر كتاب در جلدی مجزا و رنگی متفاوت نیز به چاپ رسیده  1كتاب در  3مخصوص پایة یازدهم و شامل « پیاز

های كتاب را به طـور كامـل آمـوزش داده اسـت. جلـد دوم كتـاب        است. جلد اول كتاب به آموزش اختصاص دارد و همة فصل

بنـدی   های داخل و خارج از كشور را دربرمی گیرد. جلد سوم هم كتاب امتحـان و در واقـع جمـع    كنكور و تست است كه تست

 شود. شب كنكور نیز محسوب می

 

پیک  :تهران کتابجامعبارویكردآموزشیفعالپایهدهمتجربی.1فیزیك. علی مردانی، ملیحه/ سعیدی، حجت.488

 9786006255743 :شابك رحلی ص.184 .1396. نخبگان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، تجربی:پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون فیزیک، تمرین :کلماتکلیدی

آمـوزان   كنند. كتاب كار فیزیک حاضر مخصوص دانش آموز كمک می ها در ذهن دانش های كار به تعمیق آموخته كتاب:چكیده

« ای نامـه، سـؤاالت تشـریحی و سـؤاالت چهارگزینـه      درس»پایة دهم رشتة علـوم تجربـی اسـت. هـر فصـل آن از سـه بخـش        

كنـد. سـپس سـؤاالت یـا      آموز را بـا موضـوع درس درگیـر مـی     نامه با رویكرد آموزش فعال دانش است. بخش درس شده تشكیل

 اند. بندی شده ای نیز سطح آیند. سؤاالت تشریحی سه سطح ساده تا مشكل دارند و سؤاالت چهارگزینه ها می تمرین
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 .1396. مـرآت  :تهـران  (پایهیازدهم،ریاضیوتجربری.2کاربر فیزیك) :بسته مدیریت كالسی. احمدی، احمد.489

 9786004640619 :شابك رحلی ص.44

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها، تكالیف درسی فیزیک، تمرین :کلماتکلیدی

شـود و   كردن اهداف طرح درس است. كتاب حاضر یكی از اجزای بستة آموزشـی محسـوب مـی    عملیاتیكاربرگ ابزار :چكیده

نباید از آن به عنوان برگة سنجش استفاده شود، بلكه باید در ضمن تـدریس و بـه عنـوان مكمـل طـرح درس اسـتفاده شـود.        

هفتـة آموزشـی    19ارد و محتـوای آن در  های ریاضی و تجربی اختصاص د پایة یازدهم رشته 2كاربرگ حاضر به درس فیزیک 

 توان كاربرگ هر هفته را جداگانه به همراه داشت. های كتاب قابل جداشدن هستند و می شده است. برگه ارائه 

 

 :تهـران  پایهدهمرشتهریاضری.1کتابآموزشوکارفیزیك :كتاب كار. دانشمند مهربانی، ابراهیم/ افاضل، نصراله.490

 9786003172609 :شابك رحلی ص.192 .1396. نومهر و ماه 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها فیزیک، راهنمای آموزشی، تمرین :کلماتکلیدی

شوند. این كتـاب هـر مبحـث از كتـاب درسـی فیزیـک        ها تدوین می های كار به منظور تمرین و تسلط به درس كتاب:چكیده

آورد تـا مخاطـب بـه موضـوع      ها را مـی  های مرتبط با آن دهد. سپس تمرین ریاضی را به طور مختصر توضیح میپایةدهم رشتة 

و از انواع درست و نادرست، جاخالی، مفهومی و مسئله هستند و از ساده بـه دشـوار تنظـیم      ها متنوع درس مسلط شود. تمرین

 اند. تاب آمدهسال نیز در ك اند. دو آزمون استانداردپایان هر نیم شده

 

مهـر و مـاه    :تهران یازدهمرشتهتجربی.2کتابآموزشوکارفیزیك :كتاب كار. كیانی، مصطفی/ منوچهری، هدیه.491

 9786003172623 :شابك رحلی ص.192 .1396. نو

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون فیزیک، تمرین :کلماتکلیدی

شوند. این كتاب هر مبحث از كتاب درسی فیزیـک پایـة    ها تدوین می های كار به منظور تمرین و تسلط به درس كتاب:چكیده

آورد تا مخاطب به موضوع درس  ها را می های مرتبط با آن دهد. سپس تمرین یازدهم رشتة تجربی را به طور مختصر توضیح می

انـد.   ادرست، جاخالی، مفهومی و مسئله هستند و از ساده به دشوار تنظیم شدهو از انواع درست و ن  ها متنوع مسلط شود. تمرین

 اند. سال نیز در كتاب آمده دو آزمون استانداردپایان هر نیم

 

مهر و مـاه   :تهران یازدهمرشتهریاضی.2کتابآموزشوکارفیزیك :كتاب كار. كیانی، مصطفی/ منوچهری، هدیه.492

 9786003172593 :شابك رحلی ص.208 .1396. نو

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون راهنمای آموزشی، تمرین :کلماتکلیدی

شوند. این كتاب هر مبحث از كتاب درسی فیزیـک پایـة    ها تدوین می های كار به منظور تمرین و تسلط به درس كتاب:چكیده

آورد تا مخاطب به موضوع درس  ها را می های مرتبط با آن دهد. سپس تمرین طور مختصر توضیح مییازدهم رشتة ریاضی را به 

انـد.   و از انواع درست و نادرست، جاخالی، مفهومی و مسئله هستند و از ساده به دشوار تنظیم شده  ها متنوع مسلط شود. تمرین

 اند. سال نیز در كتاب آمده ستانداردپایان هر نیمهای تشریحی تمرینات مهم در انتهای كتاب و دو آزمون ا پاسخ
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 :شرابك رحلـی  ص.148 .1396. خیلـی سـبز   :تهـران  تجربری.2فیزیرك11کتابکرار :كار یـازدهم . نامی، فرزاد.493

9786004123907 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 ها ها، تمرین ها و پاسخ فیزیک، پرسش :کلماتکلیدی

كتاب حاضر كه مباحث درس فیزیک پایة یازدهم )الكتریسیتة ساكن، جریان الكتریكی و مـدارهای جریـان مسـتقیم،    :چكیده

در ابتـدای هـر بخـش     :داده است، ساختاری بـه ایـن شـكل دارد    مغناطیس و القای الكترومغناطیس( را در قالب كتاب كار ارائه

هایی منطبـق بـر كتـاب درسـی و در انتهـای هـر فصـل تعـداد          ها و تمرین های ساده. سپس پرسش ای از درس با مثال خالصه

 محدودی پرسش دشوار.

 

 :شرابك رحلـی  ص.168 .1396. خیلـی سـبز   :تهـران  ریاضری.2فیزیك11کتابکار :یازدهم ریاضـی . نامی، فرزاد.494

9786004123891 

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها فیزیک، تمرین :کلماتکلیدی

كنند. در كتاب كار فیزیـک حاضـر كـه مخصـوص پایـة یـازدهم        می ها كمک های كار به مرور و فهم بیشتر درس كتاب:چكیده

هـایی منطبـق بـا مطالـب كتـاب درسـی        ها و تمـرین  است. سپس پرسش هایی ساده آمده ای از درس با مثال است، ابتدا خالصه

های پرسش های دشوار نیز به تفكیک فصـل، در   های هر فصل نیز تعدادی پرسش دشوار مطرح شده است. پاسخاند. در انت آمده

 اند. انتها آمده

 

هایتكمیلیرشتهریاضیفیزیكویژهپرسش،تمرینوفعالیت:(2کتابکارفیزیك). اهلل خلیلی بروجنـی، روح .495

 9789640813379 :شابك رحلی ص.216 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان :تهران ها.یازدهمی

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها های تكمیلی، تمرین فیزیک، مسئله :کلماتکلیدی

های تكمیلی استاندارد بـه آمـوزش مطالـب و محتـوای كتـاب درسـی كمـک شـایانی          های كار و فعالیت امروزه كتاب:چكیده

هـای تكمیلـی را دربـردارد كـه بـه درک مفـاهیم فیزیـک         ها و فعالیت ها ، تمرین ای از پرسش پیش رو مجموعه كنند. كتاب می

هـا   هـا و تمـرین   كنند. محتوای این كتاب در سطح كتاب درسی است و در طراحـی پرسـش   پایةیازدهم رشتة ریاضی كمک می

ها نیز دارد كه این قابلیت، آن را به دفتـر فیزیـک نیـز     ؤالاست. كتاب فضایی برای نوشتن پاسخ س رویكرد تصویری به كار رفته

 كند. تبدیل می
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تكمیلیرشتهعلرومتجربریویرژههایپرسش،تمرینوفعالیت:2کتابکارفیزیك. اهلل خلیلی بروجنـی، روح .496

 9789640813386 :شابك رحلی ص.200 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان :تهران ها.یازدهمی

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، تجربی:پایهتحصیلی

 های تكمیلی، فیزیک ها، فعالیت ها، تمرین پرسش :کلماتکلیدی

آمـوزان ضـروری بـه نظـر      های تكمیلی برای دانش های كار و فعالیت های كتاب درسی، وجود كتاب به دلیل محدودیت:چكیده

هـای علـوم    های تكمیلی درس فیزیک پایـة یـازدهم رشـته    ها و فعالیت تمرینها،  ای از پرسش رسد. كتاب پیش رو مجموعه می

انـد و   ها در سطح كتاب درسـی و برنامةدرسـی طراحـی شـده     بخشند. سؤال تجربی و ریاضی را دربردارد كه مفاهیم را عمق می

 هر سؤال در مقابل آن میسر است. كتاب در واقع دفتری است كه امكان نوشتن جواب

 

(پایه2کتابکاروتمرینفیزیك) :بسته مدیریت كالسـی . طلوع شمس، مهرناز/ سینائیان، مهدی/ فدائی فرد، حمید.497

 9786004640787 :شابك رحلی ص.196 .1396. مرآت :تهران یازدهم،ریاضیوتجربی.

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی:پایهتحصیلی

 ها، تكالیف درسی تمرین فیزیک، :کلماتکلیدی

هفتـه درس   19های ریاضـی و تجربـی اسـت.    آموزان پایة یازدهم رشته مخصوص دانش  2كتاب كار و تمرین فیزیک :چكیده

توان به عنـوان   آموز به مباحث درس مسلط شود. از این كتاب می هایی از متن درس است تا دانش دارد و هر هفته شامل تمرین

منـد و   آموزان عالقـه  اند. سؤاالتی مخصوص دانش فاده كرد. سؤاالت كتاب از ساده به مشكل طراحی شدهكتاب كار و تكلیف است

 ای نیز در كتاب موجودند. های چهار گزینه آزمون

 

 رقعـی  ص.40 .1396. كتاب تـارا  :تهران گالیله. :همراه با علم، همگام با دانشمندان. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.498

 9786008499275 :شابك

 آموزدهم، یازدهم، پیش دانشگاهی دانش:مخاطب

 سرگذشتنامه، دانشمندان، اختراعات علمی :کلماتکلیدی

اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را برای مردم جهان به ارمغان آورده است. كتاب پیش رو از مجموعـة  :چكیده

هـایی را كـه    ترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیـت  كوشد مهم با نثری ساده و روان می «همراه با علم، همگام با دانشمندان»

رفـتن تـا تـرک دانشـگاه و      اند مطرح كند. در این جلد، زندگی گالیله از تولد، مدرسه داده در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه

م و خشم پاپ نسبت به او، حبس خانگی این دانشـمند و پایـان   استادی دانشگاه پیزا، كشف قانون حركت، ازدواج، عالقه به نجو

 است. زندگی او بیان شده

 

 ریاضریپایرهیرازدهم.2گرفتنفیزیك20ماجراهایمنودرسامبرای :یـازدهم . هاشمی، مهدی/ انواری، علی.499

 9786004123808 :شابك رحلی ص.264 .1396. خیلی سبز :تهران

 آموز دانش:مخاطب

 یازدهم، ریاضی ـ فیزیک:پایهتحصیلی

 ها ها، آزمون تكالیف درسی، فیزیک، تمرین :کلماتکلیدی

ها برای امتحـان آمـاده شـوند. محتـوای      كنند با تمرین و مرور درس آموزان كمک می های كمک درسی به دانش كتاب:چكیده

هـای امتحـانی. در انتهـای     ها، و سؤال های آن ها و پاسخ ها به طور دقیق و جزئی، مثال توضیح درس :است از كتاب حاضر عبارت

 اند. شده های میان ترم و پایان ترم گنجانده  كتاب نیز نمونه آزمون
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 .1395. مؤسسه فرهنگـی فـاطمی   :تهران سیاالتوترمودینامیك.:هاینابفیزیكمسئله. رضا احمد حسینی، سید.500

 9789643188962 :شابك وزیری ص.174

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 های تكمیلی، المپیاد فیزیک، مسئله :کلماتکلیدی

هایی بـرای تمـرین بیشـتر نیـاز      مند به شركت در المپیاد جهانی فیزیک به منابع و كتاب آموزان مستعد و عالقه دانش:چكیده

هـای سـیاال    اند. این جلد مسـئله  ای پنج جلدی است كه به این منظور تألیف شده مجلدهای مجموعهدارند. كتاب حاضر یكی از 

اند. توضیحاتی در حـل   شده بندی موضوعی و از ساده به سخت مرتب سؤال كه با طبقه 260گیرد؛  ت وترمودینامیک را در برمی

است. در ضمن،  د. در واقع، كتاب به صورت خودآموز تنظیم شدهآموز پاسخ را به طور كامل بخوان ها داده شده اند تا دانش مسئله

 های قبلی و نیمی دیگر تألیفی هستند. ها از آزمون نیمی از سؤال

 

وسیلهآموزشریوآزمایشرگاهیخالقانرهوجرشابفیزیرك101معرفیوراهنمایساخت. اله مختاری، نعمت.501

 ص.232 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهـان  :تهران سراها.فیزیكمناسبدورهاولمتوسطه،دورهدوممتوسطهو

 9789640813010 :شابك وزیری

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 ها، فیزیک عملی، وسایل آموزشی آزمایشگاه، آزمایش :کلماتکلیدی

هـای   نقـش مهمـی دارنـد. كتـاب پـیش رو پدیـده      آموزان  های آزمایشگاهی در تفهیم موضوعات علمی به دانش وسیله:چكیده

هـای متوسـطه انـد بـه      های درسـی علـوم دوره   های كتاب هایی را كه مورد نظر ازمایش فیزیكی را معرفی و روش ساخت وسیله

هـا را خـودش مبتكرانـه طراحـی كـرده تـا انجـام آزمـایش را در          گوید بسیاری از این وسـیله  آموزد. نویسنده می آموز می دانش

های كاربردی فیزیک در زنـدگی و   تر كند. البته نویسنده كوشیده اطالعاتی علمی و فنی از پدیده ها آسان های مدرسه ایشگاهآزم

 صنعت نیز به مخاطب بدهد.

 

 :شابك رحلـی  ص.266 .1396. محراب قلم :تهران. رضا افضلی محمد پدیدهنجومی.300. ویلكینز، جیمی/ دان، رابرت.502

9786004131810 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شناسی نجوم، سیارات، زمین :کلماتکلیدی

پدیـدۀ   300ها بخشی از علم نجوم است. كتاب پیش رو به علم نجـوم و   ن های نجومی و دانستن علت آ شناخت پدیده:چكیده

ای  ای و سـیاره  های پـیش سـتاره   ها، منظومه ها، قمرها، راه شیری و سحابی سیارهپردازد. منظومة شمسی، خورشید،  نجومی می

های كل آسمان از جمله مطالب كتاب هستند. این كتـاب بـا تصـویرهای بـزرگ و دقیقـی از       شناسی و نقشه ها، كیهان كهكشان

 شود. میدهد همراه است و در واقع مرجعی تخصصی و كامل در زمینة نجوم محسوب  آنچه توضیح می
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قرآن

 

 .1396. پیـام بهـاران   :تهـران  آموزشروخوانیوروانخوانیقرآنکریمنور.. خواجوی، محمد/ حاجی شریف، احمـد .503

 9789647789103 :شابك وزیری ص.114

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 راهنمای آموزشیآموزش قرآن، قرآن،  :کلماتکلیدی

ها و حروف آغاز شده و پس از بحث تشدید بـه حـروف    كتاب پیش رو از مقدمات روخوانی قرآن یعنی آموزش حركت:چكیده

ناخوانا، عالمت مد، تنوین، اشباع، حروف مقطعه، وقف و تنوین نزد ساكن رسیده است. نویسنده كوشیده است سیر منطقی و از 

هـا   های رفتاری در تمـرین  های زیادی در هر درس ارائه داده و بر مهارت توا رعایت كند. تمرینساده به مشكل را در آموزش مح

 اند. ها و موارد آیات قرآن انتخاب شده تأكید داشته است. تمام مثال

 

 .1396. دانشـگاه علـوم اسـالمی رضـوی     :مشهد بررسیونقدآرا.:اخباریانوتفسیروعلومقرآن. شریفی، محمد.504

 9786007044285 :شابك وزیری ص.348

 معلم:مخاطب

 تفسیر قرآن، علوم قرآنی، شناخت، تشیع :کلماتکلیدی

شـود و   های برجستة آن و واكـاوی مبـانی فكـری آنـان آغـاز مـی       گری، شخصیت كتاب با نگاهی كلی به تاریخ اخباری:چكیده

كند. در پی آن، برخـی موضـوعات علـم قـرآن مثـل       تقسیم می «محض، اصول گرا و اصولی اخبارگرا»اخباریون را به سه گروه 

تحریف ناپذیری قرآن، آیات محكم و متشابه، تأویل و تفسیر، و قرائات قرآن را از منظر اخبـاریون بـازمی گویـد. تحلیـل و نقـد      

اری گـری نیـز   های تفسیر ایشان بخش اصلی و بررسی پیامدهای مثبت و منفی رویكـرد اخبـ   مبانی تفسیری اخباریون و روش

 پایان بخش كتاب است.

 

آوای  :تهـران  ام.یكمتاپایانسیوشناختیقرآنکریمجزهایبیستتعالیمتربیتیوروان. علوی، سیدحمیدرضا.505

 9786003093027 :شابك وزیری ص.240 .1396. نور

 معلم:مخاطب

 های قرآنی قرآن، اسالم، آموزش و پرورش، جنبه :کلماتکلیدی

شـناختی بررسـی كـرده اسـت. در      ها، قرآن حكیم را از منظری تربیتی و روان كتاب حاضر ، از بین تمام علوم و دانش:چكیده

است تا نكات نغز قرآنی در یافت شوند. نویسنده ده جزو آخـر قـرآن    شناسی و تعلیم و تربیت به قرآن نگریسته واقع، از دید روان

است. در بررسـی هـر    شناسی تحقیق كرده صوص یک مفهوم مرتبط با تعلیم و تربیت یا روانرا بررسی كرده و در هر جزو، در خ

كردن نكات مرتبط، به منابع متعدد رجوع كرده و مبانی نظری و عملی مربوط بـه   بندی نكات مشابه و مكتوب جزو، ضمن دسته

 است. هر مفهوم را شرح داده
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 :شابك وزیـری  ص.426 .1396. مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم :قم تفسیرآیاتمهدویت.. كلباسی، مجتبی.506

9786008372134 

 معلم:مخاطب

 های قرآنی، تفسیرها مهدویت، جنبه :کلماتکلیدی

بـردن از   مهدویت از موضوعاتی است كه خداوند در آیات قرآن به آن پرداخته است. در این كتاب، نویسنده ضمن بهره:چكیده

تفسیر روانی از آیات مهدوی برای فارسی زبانان ارائه كرده است. ابتدا یک آیه مطرح و سپس لغات خاص آن توضـیح و  روایات، 

هـای   هـا و نكـات آیـه، بـر اسـاس كتـاب       است. در پایان نیـز پیـام   اند. سپس موضوع مهدوی مرتبط با آیه بیان شده تفسیر شده

 های كتاب هستند. وران فراق و دوران ظهور از جمله بخشاند. موضوع امامت، د ارزشمند تفسیری، مطرح شده

 

دانشـگاه علـوم    :مشـهد  گیریازقرآندرتبیینروایرات.هایبهرهروش:قرآنوفهمحدیث. مهـدی  خدائی، سید.507

 9786007044377 :شابك رقعی ص.152 .1396. اسالمی رضوی

 آموز، معلم دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 قرآن، نقد، تفسیرها، احادیث :کلماتکلیدی

گیـری از قـرآن كـریم را     فهم حدیث شیعه به منبعی چون قرآن نیاز دارد. كتاب حاضر چگونگی فهم روایات بـا بهـره  :چكیده

ی آثار نیز نقش دارد. كتاب حاضر، همچنین، عالوه بر بررس  های اشتباه و بدفهمی كند. قرآن در جلوگیری از برداشت بررسی می

هایی از نقش آفرینـی قـرآن در تبیـین روایـات را آورده      حدیثی گذشتگان، احادیث را با رویكرد قرآنی نیز بررسی كرده و نمونه

هـای   زدایـی از احادیـث و روش   گیری از قرآن در روایات، نقش قرآن در نقد حـدیث، نقـش قـرآن در آسـیب     مبانی بهره»است. 

 های كتاب هستند. از فصل «گیری از قرآن در فهم حدیث بهره

 

دفتر  :تهران ها،نقدونظر.چیستی،حقیقتوچگونگینزولوحیقرآنی،دیدگاه:وحیقرآنی. كالنتری، ابراهیم.508

 9789644764370 :شابك رقعی ص.160 .1396. نشر فرهنگ اسالمی

 معلم:مخاطب

 های قرآنی، قرآن وحی، جنبه :کلماتکلیدی

تـرین منبـع اسـالم،     چیستی و چگونگی پدیدآمدن وحی قرآنی، با اصل و اساس قرآن كریم، به عنـوان اصـلی  موضوع :چكیده

هـایی در ایـن    كوشد دیدگاه است. كتاب حاضر می ارتباط وثیق دارد و همواره مورد توجه و مركز تأمالت قرآن پژوهان قرارداشته

هـا را تبیـین و    دهد و سپس نظریـه  هایی در پاسخ به موضوع ارائه می ضیهها و فر باره طرح كند. ابتدا پس از بیان مسئله، نظریه

 شوند. ها و مستندات طرح و ادلة هر كدام نقد می كند. در واقع، دیدگاه بررسی می
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مبانیعلمرایانه

 

آونـد   :تهـران . زاده نیلـوفر رحـیم   کرامپیوتری.نویسیبرنامه :دامیز برای كودكان و نوجوانان. مینیک، كریس/ هالند، اوا.509

 9786008668244 :شابك رقعی ص.136 .1396. دانش

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 نویسی رایانه، بازی و سرگرمی، كودک و نوجوان، آموزش و یادگیری برنامه :کلماتکلیدی

كنـد تـا از زبـان     به خواننده كمـک مـی   "های دامیز برای كودكان و نوجوانان كتاب"نویسنده در این جلد از مجموعة :چكیده

هـایی   های كامپیوتری استفاده كند. این كتاب حاوی پـروژه  برای ساختن برنامه CSS3 ،HTML5 ،Java Scriptنویسی  برنامه

طـوری    كنندۀ یكدیگرنـد؛ بـه   ها تكمیل و تصویر توضیح داده شده است. پروژه است كه مراحل هر كدام، از ابتدا تا انتها با عكس

نویسـی   برنامـه "تواند یک ربات متحرک بسازد و به كمک موشواره آن را كنترل كند.  كه برای مثال، خواننده در پایان كتاب می

، "خـود سـبكی خـاص ببخشـید     بـه ربـات  "، "بدن ربـات خـود را بسـازید   "، "آوری قطعات برای ساخت ربات جمع"، "چیست

عنوان بعضی از مباحث مطرح شده در ایـن   "نویسی ساخت برنامة بازی با كلمات در زبان برنامه"و  "تان را متحرک كنید ربات"

 كتاب است.

مرجع

 

 9789640223734 :شابك رحلی ص.246 .1395. نشر به :تهران اطلسحرممطهررضوی.. -.510

 معلم آموز، دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی، ریاضی ـ فیزیک، تجربی، انسانی:پایهتحصیلی

 نگاری اسالمی، امامان منابع اطالعاتی، جغرافیا، تاریخ :کلماتکلیدی

ایران اسالمی به بركت هجرت امام رضا )ع( پایگاهی بزرگ برای جهان اسالم است و مشهد مقـدس پایگـاه معنـوی و    :چكیده

شـود.   ای از سیر تحول و تطور هنر ایرانی و اسـالمی محسـوب مـی    های بلند اسالمی، حریم ملک پاسبان رضوی و آیینه اندیشه

ریـزی   های حضـور خـود در آن برنامـه    كند برای استفاده از لحظه می آشنایی با تاریخ هنر و جغرافیای این بارگاه به زائران كمک

 اطالعات مرتبط با حضور امام رضا به همراه مستندات موجود ارائه شود.شده تمام  كنند. در اطلس حاضر سعی

 

 :شرابك خشتی ص.40 .1396. قدیانی :تهران آهنشهری)مترو(.راهنمایراه :كتاب مرجع ترافیک. برآبادی، محمود.511

9786002518620 

 آموز، معلم، كارشناساندهم، یازدهم، پیش دانشگاهی والدین، دانش:مخاطب

 ونقل زمینی، ترافیک، نقشه وسایل حمل :کلماتکلیدی

كنـد. اسـتفاده از متـرو     جا مـی  به مترو یكی از وسایل حمل و نقل دورن شهری امروزی است كه مسافران زیادی را جا:چكیده

راهنمـایی اسـت بـه    كند. كتاب حاضـر   تر از این وسیله كمک می ها به استفادۀ بهتر و ایمن آداب و مقرراتی دارد كه دانستن آن

های مترو، چگونگی تهیه و شارژ بلیط، و آداب  های متروی تهران، مفاهیم تابلوها و عالئم ایستگاه  منظور این كار. راهنمای نقشه

 اند. سوار و پیاده شدن از مترو در این كتاب تشریح شده
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 :شرابك خشـتی  ص.96 .1396. قـدیانی  :تهـران  نقرل.وفرهنگمصورحمل :كتاب مرجع ترافیـک . برآبادی، محمود.512

9786002515148 

 آموز، معلم والدین، دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ونقل زمینی، ترافیک وسایل حمل :کلماتکلیدی

برای مامفید است.این های مربوط به ترافیک، دانستن مفهوم موضوع حمل ونقل و آگاهی از مقررات آن  آشنایی با واژه:چكیده

تـر   كند تـا بتواننـد بهتـر و سـالم     می آموزان را با حمل و نقل و ترافیک آشنا ای است جامع و مختصر كه دانش نامه كتاب فرهنگ

هـا مطالـب تكمیلـی     انـد و در زیـر برخـی واژه    درشهر زندگی كنند. مفاهیم با زبان ساده و همراه با تصویرهای گویا ارائـه شـده  

شـود.   هـا دیـده مـی    ها رعایت شده و در انتهای كتاب نیز فهرست انگلیسی و معـادل كلمـه   ترتیب الفبایی در ارائة واژهاند.  آمده

بینـیم، در ایـن كتـاب     ها عالمت و نشانة مربوط به عبور و مرور كه هر روز در اماكن شـهری و غیرشـهری مـی    ای از ده مجموعه

 اند. توضیح داده شده

هایزندگیمهارت

 

 :شرابك رقعـی  ص.208 .1396. كـالم  :تهـران  آشناییبامهارتهایزندگیبرراینوجوانران.. اللهی، پرتـو  سیف.513

9786003500082 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 های رفتاری، شیوۀ زندگی  ادبیات كودک و نوجوان، مهارت :کلماتکلیدی

مهـارت خودآگـاهی، همـدلی، روابـط بـین فـردی، ارتبـاط مـؤثر و          :اصلی از جملهسازمان بهداشت جهانی ده مهارت :چكیده

شود. در هر فصـل،   ها آشنا می های زندگی معرفی كرده است كه خواننده در این كتاب با آن مدیریت استرس را به عنوان مهارت

در هـر فصـل،   هایی برای تمرین و كادرهایی برای نوشتن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. كتـاب شـامل ده فصـل اسـت و          فعالیت

ها مطرح شده است. نویسنده در بیان مطالب از تصویرسـازی نیـز كمـک گرفتـه      موضوعات مختلف مربوط به هر یک از مهارت

 است.

 

 9786007617342 :شابك رقعی ص.108 .1395. سیاهرود :تهران آموزان.آموزشحقوقبهدانش. عبدی، عادل.514

 آموز والدین، دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:تحصیلیپایه

 آموزان، ایران، ادبیات كودک و نوجوان حقوق مدنی، دانش :کلماتکلیدی

آموزان نسبت به حقوق خویش از مباحث مطـرح شـده در    آموزش حقوق با هدف رشد آگاهی فردی و اجتماعی دانش:چكیده

پذیری آشنا میكند. او معتقد اسـت   مداری و مسئولیت قانونآموزان را با  این كتاب است. نویسنده در این كتاب نوجوانان و دانش

هـا گذاشـته اسـت، بـا      كه اگر افراد از حقوق و تكالیف اجتماعی خود آگاه باشند، میتوانند تكـالیفی را كـه جامعـه بـر دوش آن    

ادی و فرهنگی احساس مسئولیت انجام دهند. كتاب در شش فصل به مباحث حقوق فردی، شهروندی، خانواده، اجتماعی، اقتص

 آموزان در محیط آموزشی اشاره كرده است. و در نهایت حقوق و تكالیف دانش

 



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

157 

 

. زینـب حیـدربیگی   ایمانندافرادموفقوثروتمندبیندیشریم.چگونهدرهرزمینه:باهوشباش. تریسی، برایان.515

 9786007133897 :شابك رقعی ص.224 .1396. آرایان :تهران

 آموز، معلم دانشوالدین، :مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 گیری، ثروتمندان، موفقیت شغلی اندیشه و تفكر، تصمیم :کلماتکلیدی

انسان همیشه در آرزوی پیشرفت و بهبود شرایط زندگی خویش است. نویسندۀ كتاب حاضر معتقد اسـت، ابـر رایانـة    :چكیده

های بالقوۀ خود استفاده كند. ایـن كتـاب،    تواند از تمام توانایی باز نمیذهن چنان قدرتمند است كه اگر صدبار هم زندگی كند، 

پـردازد تـا ذهـن مخاطـب را بـا       تـرین افـراد مـی    ترین و خوشبخت های فكری موفق در راستای همین موضوع، به آموزش شیوه

بل تفكر ناآگاه، تفكر هدف گرا های متفاوت اندیشه و تغییر درونی شخصیت آشنا كند. محتوای این كتاب تفكر آگاه در مقا روش

 در مقابل تفكر واكنش گرا، تفكر كند در مقابل تفكر سریع و تفكر مثبت در مقابل تفكر منفی را به مخاطب می آموزد.

 

هرایدسرتورالعمل:ایبررایموفقیرتزادهشرده :هـای زنـدگی مثبـت    مجموعه كتـاب . زیگالر، زیگ/ زیگالر، تام.516

 :شرابك رقعـی  ص.192 .1396. ابوعطـا  :تهـران . شـناس  ابوالفضـل قالیـی، ارمغـان هـوده     ترانراکشرفکنیرد.موفقیت

9789641702801 

 آموز، معلم، مشاور والدین، دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شناسی تحولی خودسازی، موفقیت، روان :کلماتکلیدی

خواهنـد زنـدگی را متحـول كننـد، مخاطـب ایـن كتـاب         كسانی كه خواهان رشد و پیشرفت در زندگی هستند و مـی :چكیده

ــرین  ــاب تم ــود. كت ــد ب ــی    خواهن ــایی م ــده را راهنم ــه خوانن ــه ك ــر گرفت ــاربردی را در ب ــاده و ك ــایی س ــاس   ه ــر اس ــد ب كنن

آمـوزد شـش    ریـزی، مخاطـب مـی    در بخش برنامـه ریزی، كسب آمادگی و توقع موفقیت( به اهداف دست یابد.  استراتژی)برنامه

ویژگی شخصیتی را الزم دارد و باید بیاموزد. در بخش آمادگی پنج ویژگی باید كسب شوند و موفقیت در بخش آخر امیـد الزم  

 دارد.

 

راهبردهایبهبودکیفیتدرسطحواحدآموزشی)مدرسه،دانشگاه،:ریزیآموزشیبرنامه. نیستانی، محمدرضا.517

 9786007768662 :شابك وزیری ص.264 .1395. یار مانا :اصفهان آموزشمجازی(.

 مدیر، دانشجومعلمان:مخاطب

 ریزی راهبردی های آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، نظام برنامه :کلماتکلیدی

ریزی راهبردی و عملیـاتی در سـطح واحـد     ریزی باید در عمل و با مهارت در برنامه نظری برنامهاصول و مبانی كلی و :چكیده

آموزشی همراه شود. كتاب حاضر راهبردهای عملی و عینی در بهبـود كیفیـت در واحـدهای آموزشـی و دانشـگاهی را بررسـی       

درسه، واحد دانشگاهی و دانشگاه مجـازی تبیـین   ریزی آموزشی رادر سه حوزۀ م های برنامه كند. نویسنده كوشیده است گام می

ریزی آموزشی در سطح یک واحد و تشریح دقیق و گام به گام هر یـک، عناصـر اصـلی     كند. شناسایی مبانی و فرایندهای برنامه

 دهند. این اثر را تشكیل می
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 9786009332502 :شابك رقعی ص.310 .1396. بارسا :تهران ریزیبادوربینمداربسته.برنامه. میرصادقی، علی.518

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 شناسی موفقیت تحصیلی، روان :کلماتکلیدی

ریـزی را آمـوزش    شناسی و انگیزشی است كه نویسنده به كمک آن روش برنامه این كتاب یک مجموعة تصویری روان:چكیده

آورد. خواننـده بـا انجـام دادن     ریزی هفتگـی را بـرای خواننـده فـراهم مـی      برنامهدهد. با ارائة اشكال و جداول روزانه، امكان  می

 تر شود. تواند به اهداف خود نزدیک های روزانه به صورت بازی و سرگرمی می ها و یادداشت تمرین

 

مهسـار   بگویید!.آمدبهخویشتنجدیدتانخوش :های زندگی مثبـت  مجموعه كتاب. بروگان، كلی/ لوبرگ، كریستین.519

 9789641702771 :شابك رقعی ص.128 .1396. ابوعطا :تهران. مشتاق

 آموز، معلم، دانشجومعلمان والدین، دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شناسی افسردگی، بهداشت روانی، زنان، روان :کلماتکلیدی

داننـد، در حـالی كـه نویسـندۀ ایـن كتـاب اعتقـاد دارد بـا          بهترین راه میبسیاری افراد برای درمان افسردگی دارو را :چكیده

توان افسردگی را بهبـود بخشـید. مطالـب     های آن، می های پیشنهادی او و خواندن دقیق كتاب و عمل به توصیه كردن راه دنبال

شناسد و دربارۀ آن اطالعـات   در بخش اول، مخاطب افسردگی را به طور كامل و دقیق می :است  كتاب در دو بخش تنظیم شده

اند و در واقع رژیـم پیشـنهادی نویسـنده     شده های طبیعی برای سالمت بدن مطرح كند. در بخش دوم، درمان مفیدی كسب می

 شده است. ارائه

 

 .1396. بزم قلم :قم. زهره شهرستانی بهندایقلبتگوشکن!درزندگیوشغلتانهدفمندشوید.. ماتیوس، اندرو.520

 9786007294635 :شابك رقعی ص.192

 آموز، معلم، مشاور، دانشجومعلمان والدین، دانش:مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 شناسی تحولی، موفقیت شناسی، روان خودسازی، روان :کلماتکلیدی

تواند با خودسـازی   بیاموزد چگونه میكوشد به مخاطب  موفقیت در زندگی و شغل به آگاهی نیاز دارد. كتاب حاضر می:چكیده

فصـل بـا    10و آگاهی از اعمال و افكار خود، امور زندگی را تحت كنترل خویش بگیرد و در راه موفقیت گام بـردارد. كتـاب در   

افتد؛ اگر با زندگی بجنگید، زنـدگی همیشـه برنـده     هر آنچه روی آن تمركز كنید اتفاق می :است چنین محتواهایی تنظیم شده

ها را دوست نیز داشت؛ وظیفة شما در زندگی تغییر جهان نیست، بلكه تغییر  شود؛ نباید مردم را فقط باور كرد، بلكه باید آن یم

 خودتان است.

 

. ابوعطـا  :تهـران . آیسـان درویشـی   تصمیمبگیرید؛رنجیاگنج. :های زندگی مثبـت  مجموعه كتاب. كالتچی، استیو مک.521

 9789641702894 :شابك رقعی ص.224 .1396

 معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 گیری، انگیزه، حل مسئله شناسی، تصمیم های روان جنبه :کلماتکلیدی

كوشد به خوانندگان كمـک   های بسیاری از افراد است. كتاب پیش رو می پیشرفت در كار و زندگی شخصی از خواسته:چكیده

بنـدی كنـد و كارهـایی را     مبنای نتایج را بیاموزد، و بداند چگونه باید كارها را اولویتهای بهتر بر   های گرفتن تصمیم كند روش

ریـزی،   بندی، برنامه كه مجبور به انجامشان نیست انجام ندهد. ارزش زمان و چگونگی تأمین انرژی را بداند و راهكارهای اولویت

 كار گیرد. ههای عملی زندگی را ب یابی برای مهارت ها و سازمان مدیریت وقفه
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 وزیـری  ص.276 .1396. سـرخابی  :تهـران  .MPخوانیومطالعهمؤثربرهروشتند. محمدی، زهره/ پاشایی، مهدی.522

 9786008651123 :شابك

 معلم، مشاور:مخاطب

 های مطالعه، تقویت توجه حافظه، مهارت :کلماتکلیدی

مفید، تقویت تمركـز حـواس و تقویـت حافظـه را بیـان كـرده اسـت.        های مؤثر مطالعة  نویسنده در این كتاب تكنیک:چكیده

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

های عملی  س تمریناند و سپ شده، عنوان شده است. در هر فصل نخست، روشها با جداول، نمودارها و تصاویر توضیح داده شده

ای تدوین شده و برای هنرجویان رشتة  گنجانده شده است. این كتاب بر اساس استاندارد مهارت تندخوانی سازمان فنی و حرفه

 امور اداری شاخة كاردانش مناسب است.

 

 حسـین  امیـر  ورزی.جویهدفکشفخویشتنوعشرقوسفریدرجست:تومنحصربهفردی. بلكسون، كـوت .523

 9786007133903 :شابك رقعی ص.256 .1396. آرایان :تهران. میرزائیان

 معلم، مشاور:مخاطب

 خودشناسی، معنویت، عشق :کلماتکلیدی

رود. اثـر حاضـر بـه مخاطـب      هـا بـه شـمار مـی     كشف خویشتن و خودآگـاهی و خودسـازی از رمـوز موفقیـت انسـان     :چكیده

های زندگی با جهانیان بپردازد. به این  های مادی و تقسیم زیبایی رهایی از بند اسارتكند با كشف خویشتن واقعی، به  می كمک

كند برای كشف دوبارۀ رهایی و سرخوشـی   می  یابد. در واقع، سفری شنود و یگانه بودن خویش را درمی ترتیب، ندای آزای را می

كوشـد   دانسـت و مـی   كند كه هنر عشـق ورزیـدن را مـی    شده در زندگی. نویسنده ثروتمندترین آدم دنیا را فردی معرفی می گم

 مخاطب را به این ثروت معنوی برساند.

 

 :شرابك رقعـی  ص.88 .1395. نشـر  بـه  :تهـران  جوانرانونیازهرایامرروز.. اسـدی، علـی   فوالدیـان، احمـد/ بنـی   .524

9789640223598 

 والدین، معلم:مخاطب

 های رفتاری های اجتماعی، مهارت مهارتشناسی، جوانان،  روان :کلماتکلیدی

ها الزم  نوجوانان و جوانان به عنوان قشر فعال و نسل پویای جامعه همواره مسائل و مشكالتی دارند كه رسیدگی به آن:چكیده

امـور  شناسـی بـه اولیـای     شناسی و جامعـه  است نمایی از مسائل، نیازها و مشكالت را از دیدگاه روان است. كتاب حاضر كوشیده

طلبـی، تعـالی شخصـیت، هدفمنـدی      موفقیـت   :انـد از  انـد عبـارت   شده جوانان عرضه كند. بعضی از مباحثی كه در كتاب عنوان

 پذیری، آرامش، آزادی، اشتغال و ازدواج. زندگی، مسئولیت

 

 :شرابك رقعـی  ص.80 .1396. بـزم قلـم   :قم. زهره شهرستانی چگونهزندگیبهتریداشتهباشیم؟.. سیرینگ، آلن.525

9786007294499 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 ها، موفقیت الگوی مثبت، شیوۀ زندگی، عادت :کلماتکلیدی

در این كتاب موضوعات مختلفی مانند عزت نفس، تعیین هدف، مسئولیت پذیری، مـدیریت زمـان، انگیـزه و تشـویق     :چكیده

های مناسب و خودسازی تا نگرش مثبـت   شده و شامل مطالب مختلف از عادت مطرح شده است. كتاب در چهارده فصل تدوین

پردازد و سپس بـا طـرح موضـوعات گونـاگون بـه       در فرهنگ لغت می "عادت"و موفقیت است. نویسنده در ابتدا به معنای واژۀ 

 آموزد كه كیفیت زندگی خود را ارتقا دهد. خواننده می
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 وزیـری  ص.348 .1396. دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی     :تهـران  مسلمانوفضایمجرازی.خانواده. عاملی، سعیدرضا.526

 9789644764356 :شابك

 والدین، معلم، دانشجومعلمان:مخاطب

 های مذهبی آموزش خانواده، خانواده، روان شناسی خانواده، زندگی اسالمی، اینترنت، جنبه :کلماتکلیدی

خانواده با توجه به مفهوم خانواده در جامعة غرب و نیز انـواع خـانواده و الگوهـای آن در    در كتاب حاضر، تغییر الگوی :چكیده

شود. سـپس سـبک    های اساسی خانوادۀ مسلمان بررسی می های غربی و اسالمی، و كاركردهای خانواده در اسالم و مؤلفه جامعه

تغییر خانواده در جهان و ایران، خانوادۀ دوفضایی، سواد است. روندهای  زندگی ایرانی اسالمی و الگوی خانوادۀ مطلوب ارائه شده

هـای   المللی، و خدمات مجازی خانواده در اسالم مباحث فصل مجازی خانواده، خدمات مجازی برای خانواده در سطح ملی و بین

 دیگر كتاب هستند.

 

خشـتی   ص.96 .1395. نوشـته  :اصـفهان  سالم.دهفرماندربابخانواده :های ده فرمان كتاب. اصغر سوادكوهی، علی.527

 9786003860421 :شابك كوچک

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی، ازدواج، آموزش خانواده، خانواده زناشویی، روان :کلماتکلیدی

شود كه ثمرۀ آن ارامـش، مـودت و رحمـت اسـت.      های زندگی و تشكیل خانواده محسوب می ازدواج از جمله ضرورت:چكیده

به موضوع خانوادۀ سالم پرداخته است. در هر كدام از ده فصل ایـن كتـاب یـک    « فرمان  ده»های  حاضر از مجموعه كتابكتاب 

بـه   :انـد از  هـای كتـاب عبـارت    اسـت. بعضـی از فرمـان    هایی آمـده  فرمان مرتبط با موضوع كتاب به مخاطب داده شده و توصیه

هـای دسـتیابی بـه     مادگی، بعد ازدواج؛ نگذار زنجیرۀ عشق به تو ختم بشـه، راه ات بیشتر بها بده؛ اول آ ترین انتخاب زندگی مهم

 قلب همسر را بیاموزید.

 

خشـتی   ص.84 .1395. نوشـته  :اصـفهان  دهفرماندربابخودشناسی. :های ده فرمـان  كتاب. اصغر سوادكوهی، علی.528

 9786003860407 :شابك كوچک

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی شخصیت شناسی، روان خودسازی، خودشناسی، روان :کلماتکلیدی

هـا را تقویـت كنـد.     تواند بدها را رفع و ضعف ها بنگرد، می انسان سرشار است از صفات نیک و بد كه اگر با تأمل به آن:چكیده

ده فرمـان  به موضوع خودشناسـی اختصـاص دارد. نویسـنده كوشـیده اسـت در      « فرمان ده»های  كتاب حاضر از مجموعه كتاب

ها سوق دهد. روح و روان خود را درست تغذیه كـن، نقـاط    مخاطب را به شناخت خود و داشتن اراده واعتماد به تحقق خواسته

ضعف خود را به نقاط قوت و توانایی تبدیل كن، ذهن بهاری داشته باش، و روزی خـودت رابـه روزی دیگـران سـنجاق نكـن از      

 های كتاب هستند. جمله فرمان

 

 ص.72 .1395. نوشته :اصفهان دهفرماندربابهنرتأثیرگشاریونفوذ. :های ده فرمان كتاب. اصغر سوادكوهی، علی.529

 9786003860414 :شابك خشتی كوچک

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی، ارتباط غیركالمی های روان فردی، جنبه روابط بین :کلماتکلیدی

تأثیرگذار با دیگران و نفوذ در آنان هنری است كه نیاز به تمرین و آگاهی دارد. كتاب حاضر از مجموعه برقراری رابطة :چكیده

شـادمانی را بـه    :انـد از  های كتـاب عبـارت   كوشد رموز این هنر را به مخاطب بیاموزد. از جمله توصیه می« ده فرمان»های  كتاب

؛ كار تو رسیدگی به وضعیت خودت است؛ اول انتقادپـذیر بـاش و آنگـاه    خودت و دیگران هدیه كن؛ زبان بدنتان را تقویت كنید

 دارید. انتقاد كن؛ حساب بانكی عاطفة خود را پر نگه
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 ص.144 .1395. نوشـته  :اصـفهان  کلیردزنردگی.فرماندربابشاهده :های ده فرمـان  كتاب. اصغر سوادكوهی، علی.530

 9786003860438 :شابك خشتی كوچک

 معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی های روان موفقیت، راه و روش، جنبه :کلماتکلیدی

كند. پس بهتـر اسـت    مان را تعیین كنیم، به ناچار محیط این كار را می توانیم وضعیت آینده و زندگی اگر خود ما نمی:چكیده

كوشد راه  می« ده فرمان»های  كتابهدف مطلوب خود را معلوم كنیم و به سمت آن در حركت باشیم. كتاب حاضر از مجموعه 

هـا را دریـاب؛    ناشـناخته  :انـد از  های كتاب عبارت كلید زندگی را در ده فرمان به مخاطب بیاموزد. از جمله توصیه رسیدن به شاه

 شود؛ شیوه و سبک خارپشت یا سبک و روش روباه. ات عوا می آینده را به بها دهند نه به بهانه؛ هدفت را عوا كن، زندگی

 

 :شرابك رقعـی  ص.200 .1395. مؤسسـه انتشـاراتی نقـش نگـین     :اصـفهان  رازمدیریتذهرن.. طباطبایی، افشـین .531

9786003291362 

 آموز، مشاور دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی فرایندهای ذهنی شناسی، روان های روان های مثبت و منفی، موفقیت، جنبه عادت :کلماتکلیدی

ها  های الزم برای مدیریت خود از بهترین راه ای مشكالتی وجود دارند كه كسب مهارت برای هر انسانی و در هر جامعه:چكیده

های ذهنی خود میسر است. كتاب حاضر در ده فصل ابتدا  هاست. این كار با شناخت افكار، هیجانات و انگیزه برای مواجهه با آن

آمـوزد. دربـارۀ    های رهایی از زندان ذهن را بـه او مـی   كند. سپس راه فقیت آشنا میمخاطب را با مشكالت زندگی و چیستی مو

هـای تقویـت اعتمـاد     كند. از تشخیص خشم و روش دهد و ذهن خودآگاه و ناخودآگاه را معرفی می كاركرد ذهن توضیحاتی می

و ثبات ذهنـی مباحـث آخـر كتـاب      رسد. مهندسی ذهن، مدیریت ذهن، و ایمان مذهبی گوید و به آرامش ذهن می نفس می به

 هستند.

 

مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگـان   :تهران زمانتکو کن.. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان.532

 9786007857984 :شابك خشتی كوچک ص.198 .1395. جوان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی شخصیت سازماندهی، راهنمای آموزشی، روانمدیریت و  :کلماتکلیدی

های مدیریت  رود. در این كتاب مخاطب جوان راه های بزرگ به شمار می مدیریت زمان یكی از رمزهای موفقیت انسان:چكیده

ن آموزد. كتاب در هفت فصل تنظیم شده است. در فصل اول مخاطب دربارۀ دریـافتن زمـان حـال و ارزش آ    صحیح زمان را می

های  اند. فصل چهارم به پله آموزد. در فصل های بعد دزدان زمان، بازی زمان و مراحل فرمول بازی با زمان مطرح شده نكاتی می

گذاری، ساختن و  های چهار و پنج هدف روی اختصاص یافته و در فصل پذیری، پشتكار، ابتكار و میانه بینی، مسئولیت هدف، واقع

اند. محتوا به صورت داستانی و زبـان آن اول شـخص اسـت و نویسـنده در      كاری مطرح شده اهمال اجرای نقشة زمانی، و درمان

 خالل تعریف داستان، چگونگی مدیریت زمان را به مخاطب می آموزد.
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. گیتی شـهیدی  ناپشیربرایرسیدنبهاهداف.اشتیاقوتالشدوقانونجدایی:قدرتپشتكار. ورث، آنجال داک.533

 9786007133934 :شابك رقعی ص.332 .1396. آرایان :تهران

 آموز، معلم، مشاور والدین، دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی شخصیت شناسی، روان های روان موفقیت، جنبه :کلماتکلیدی

بلندمـدت فـرد را بـه    موفقیت در زندگی به سطح پشتكار بستگی دارد و عالقه و ثبات قدم برای رسـیدن بـه اهـداف    :چكیده

كوشد به مخاطب بیـاموزد كـه توجـه بـه اسـتعدادها او را از حقیقـت        رساند. كتاب حاضر می های فردی و اجتماعی می پیروزی

كند و در عوا، رمز موفقیت آدمی در ارتقای سطح پشتكار اوست. در سه بخش ایـن كتـاب دربـارۀ چیسـتی      موفقیت دور می

هـای تلقـین پشـتكار بـه خـود       های پرورش پشتكار از درون آدمی به بیـرون، و راه  ها و راه رینثبات قدم و دلیل اهمیت آن، تم

 اند. شده  مطالبی ارائه

 

 .1395. مؤسسه انتشاراتی نقش نگین :اصفهان فارس.گزارشیكجلسهازمجتمعمسكونیخلیج. فروهان، حمید.534

 9786003291416 :شابك رحلی ص.184

 آموز دانشوالدین، :مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 شیوۀ زندگی، ایران، مدیریت، فرهنگ شهرنشینی :کلماتکلیدی

خصوص در شهرهای بزرگ است. كتاب حاضر در همین بـاره، بـه    نشینی یكی از امور عادی زندگی امروزی به آپارتمان:چكیده

به مخاطب بیاموزد.در این ماجرا، نكات بسیاری در قالـب  كوشد قوانین مربوط به زندگی آپارتمانی را  صورت گزارشی موردی می

هـا كپـی بگیـرد و اسـتفاده كنـد. راهكارهـایی بـرای         توانـد از آن  اند كه مخاطب مـی  شده های موردی و مختصر عرضه یادداشت

اف در كتـاب  النـاس و اسـر   هایی از مصادیق تأمین نیاز همسایگان همچنین حق جویی در مصرف برق، آب و گاز ، و نمونه صرفه

 اند. شده تذكر داده

 

بهندایقلبرتگروشکرن،سپاسرگزاربراشو:لشتزنبودن :های زندگی مثبـت  مجموعه كتاب. كمبل، ایلین.535

 9789641702740 :شابك رقعی ص.192 .1396. ابوعطا :تهران. عسل تاجیک جوکن.وسعادتراجست

 آموز، معلم والدین، دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی بهداشت روانی، زن، مسائل زنان، روان :کلماتکلیدی

كوشد به مخاطب زن بیـاموزد چگونـه از خـود     شوند. كتاب حاضر می رو می های بسیاری روبه زنان در زندگی با چالش:چكیده

ارتقـای آگـاهی،    :انـد از  عبـارت هـا   هـای آن  اسـت كـه عنـوان    ها داده شده هایی برای تحقق این هدف به آن مراقبت كند. تمرین

بـودن و اعتمـاد بـه جهـان هسـتی.       بین  كردن، ایمان به رویاها، زندگی در لحظه، یافتن هدف واقعی، تمرین مهربانی، خوش رها

 نویسنده كوشیده به مخاطب بیاموزد چگونه امیدوارتر زندگی كند.
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 :شرابك وزیـری  ص.96 .1396. گـام  :تهـران . محمـد علیـزاده  طـاهره   هاورازهرا.ماجراها،شایعه. هولبوک، نانسی.536

9786007700204 

 آموز دانش:مخاطب

 دهم:پایهتحصیلی

 شناسی نوجوان، ایاالت متحده امریكا، روابط اجتماعی، ادبیات كودک و نوجوان روان :کلماتکلیدی

ها از دشمنی، شایعه، حسادت، اذیـت و   زنند. آن میها و رازهای خود حرف  در این كتاب دختران نوجوان، دربارۀ ترس:چكیده

كنند. بعضی از دخترها از این ماجراها و حوادث نامطلوب پنـد   آزار دیگران كه برای همة دختران نوجوان آشناست، صحبت می

هـای   اضـطراب  هـا و  ها رنج میكشند. این كتاب به خواننده میآموزد كه چگونه با ترس میگیرند و رشد میكنند و برخی هم از آن

دهد كه چگونه میتواند از  های مطرح شده در كتاب به خواننده نشان می ها برخورد كند. آزمون خود كنار بیاید و با آرامش با آن

 شروع یک ماجرای ناخوشایند جلوگیری كند و از پیامدهای آن در امان باشد.

 

هرایمدیریتمؤثرمدرسهبراتأکیردبررآمروزه. السادات نژاد، فرزانه اكبر/ مسعودی، ناهید/ حمیدی رحیمی، علی.537

 9786002831798 :شابك رقعی ص.72 .1395. تخت جمشید :شیراز اسالمی.

 مدیر:مخاطب

 شناسی آموزش و پرورش، فرهنگ اسالمی مدیریت آموزشی، روان :کلماتکلیدی

كنـد.   همچنین نگاه اسالمی، مدیریت مدرسـه را بررسـی مـی   شناختی و مدیریتی و  كتاب پیش رو با دو نوع نگاه روان:چكیده

ها، تأثیرگذاری و بیان نكاتی بـرای پربـاركردن نقـش مـدیران مـدارس بـا اسـتفاده از اصـول          هدف نویسندگان، یادآوری ارزش

اول مـدیریت  های اسالمی در این زمینه است. كتاب شامل دو فصل كلی است؛ در فصل  شناختی مدیریت با تأكید بر آموزه روان

های قرآن، با تأكید بر سیرۀ پیشوایان اسـالم مطالـب    مدرسه و اصول كاربردی آن بررسی شده و در فصل دوم با اشاره به آموزه

 قابل استفاده در این زمینه مطرح شده است.

 

 :تهـران  هرا.پروانره(تمرینآرامرشدربراغ2آمیزی)مغزمنورنگ :های باشگاه مغز كتاب. گرشاسبی، معصومه.538

 9786009751013 :شابك خشتی ص.102 .1396. مهرسا

 آموز، مشاور والدین، دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی های روان آمیزی، خالقیت، جنبه رنگ :کلماتکلیدی

حاضـر شـامل نمونـه    كنـد. كتـاب    هایی است كه به گردش خون و فعالیت سلولی مغز كمک می آمیزی از تمرین رنگ:چكیده

سال، با انجام  اند تا مخاطب بزرگ آمیزی در این اثر جمع شده اند و برای رنگ هایی است كه از آثار هنرمندان انتخاب شده نقاشی

آمیزی، بتواند ضمن كاهش اضطراب و استرس، خالقیت و توانایی مدیریت احساسـات یـا تمـایالت     های رنگ درست این تمرین

ها ترتیب خاصی ندارند و در هر زمانی كه مخاطب میـل داشـته    . گردآورندۀ كتاب توصیه كرده است تمرینخود را بهبود بخشد

 باشد انجام پذیر هستند.
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 :شرابك وزیـری  ص.200 .1396. مبتكـران, پیشـروان   :تهـران  مهارتمطالعرهویرادگیری.. ابراهیم واعظی، محمد.539

9789640727119 

 آموز، معلم، مشاور دانش :مخاطب

 یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 های مطالعه، راهنمای آموزشی مطالعه، مهارت :کلماتکلیدی

شود. در كتـاب حاضـر،    ها نیز تدریس نمی شود و در مدرسه آموز گذاشته می كسب مهارت مطالعه غالباً به عهدۀ دانش:چكیده

به صورت خودآموز در سه گـام )قبـل از مطالعـه، در هنگـام مطالعـه و بعـد از مطالعـه( بـه         های مطالعه به زبان ساده و  مهارت

شود. این كتاب منبع راهنمای كاربردی برای آموزگاران و معلمـان نیـز    های اول و دوم متوسطه آموخته می دوره های سنی گروه

مطالعة آن كافی نیست و بایـد بـه مـوارد گفتـه     شود. نویسنده تأكید دارد این كتاب نوعی كتاب كار است و صرف  محسوب می

 شده عمل كرد.

 

راهنمرای:هایاجتماعیدورهدوممتوسطهمهارت :های اجتماعی بسته آموزشی مهارت. دپارتمان علمی موسسه تتا.540

 9789648045567 :شابك رحلی ص.42 .1396. پیشرو مبتكران :تهران معلم.

 معلم، مشاور:مخاطب

 های رفتاری های اجتماعی، مهارت مهارت :کلماتکلیدی

های نرم یا رفتاری هستند كه به طور عملی در زنـدگی مـورد نیازنـد. مهـارت      ای از مهارت های اجتماعی دسته مهارت:چكیده

هـای   مجموعـه كتـاب  ها هستند. ایـن كتـاب كـه از     های كالمی و آداب معاشرت از جملة آن گیری، ارتباط مؤثر، مهارت تصمیم

های اجتماعی و بخشی از بستة آموزشی مربوط به گروه سنی دورۀ دوم متوسطه است، مخصوص معلـم و در   چندجلدی مهارت

شامل شانزده هفتة آموزشی است   های دیگر این بسته. هر كتاب های ذكر شده در كتاب واقع راهنمای اوست در تدریس مهارت

 شود. ها و زمان الزم و مالحظات مربوط می و جدول فعالیت كه هر هفته شامل اهداف رفتاری

 

کراردر:هایاجتماعیدورهدوممتوسرطهمهارت :های اجتماعی بسته آموزشی مهارت. دپارتمان علمی موسسه تتا.541

 9789648045574 :شابك رحلی ص.54 .1396. پیشرو مبتكران :تهران کالس.

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی، انسانی:پایهتحصیلی

 های رفتاری، رفتار اجتماعی های اجتماعی، مهارت مهارت :کلماتکلیدی

های نرم یا رفتاری هستند كه به طور عملی در زنـدگی مـورد نیازنـد. مهـارت      ای از مهارت های اجتماعی دسته مهارت:چكیده

هـای   ها هستند. ایـن كتـاب كـه از مجموعـه كتـاب      كالمی و آداب معاشرت از جملة آنهای  گیری، ارتباط مؤثر، مهارت تصمیم

هـای عـاطفی در    های اجتماعی و بخشی از بستة آموزشی مربوط به گروه سنی خود است، به آموزش مهـارت  چندجلدی مهارت

مل شـانزده هفتـة آموزشـی    آموزان دورۀ دوم متوسطه اختصاص یافته و مخصوص كار دركالس است. این بسته كتاب شـا  دانش

نیـز از دیگـر   « عكس و مكس، و جالب است بـدانیم »شود.  گوی كالسی را شامل می و است كه هر هفته نیز چند فعالیت و گفت

 های كتاب هستند. بخش
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کراردر:هایاجتماعیدورهدوممتوسرطهمهارت :های اجتماعی بسته آموزشی مهارت. دپارتمان علمی موسسه تتا.542

 9789648045581 :شابك رحلی ص.38 .1396. پیشرو مبتكران :تهران منزل.

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی، انسانی:پایهتحصیلی

 های رفتاری های اجتماعی، مهارت ها، مهارت تمرین :کلماتکلیدی

یا رفتاری هستند كه به طور عملی در زنـدگی مـورد نیازنـد. مهـارت     های نرم  ای از مهارت های اجتماعی دسته مهارت:چكیده

هـای   ها هستند. ایـن كتـاب كـه از مجموعـه كتـاب      های كالمی و آداب معاشرت از جملة آن گیری، ارتباط مؤثر، مهارت تصمیم

هـای عـاطفی در    های اجتماعی و بخشی از بستة آموزشی مربوط به گروه سنی خود است، به آموزش مهـارت  چندجلدی مهارت

های ایـن بسـته شـامل شـانزده      آموزان دورۀ دوم متوسطه اختصاص یافته و مخصوص كار در منزل است.هر جلد از كتاب دانش

ها  هایی مثل جای خالی و جواب دادن به تمرین هایی مثل درست و نادرست، و سؤال هفتة آموزشی است كه هر هفته نیز بخش

 شود. را شامل می

 

 .1396. آرایـان  :تهـران . حسـین میرزائیـان   امیر استعداددرونیشما.34راهنمایکشف:نقاطقوتشما. تامراث، .543

 9786007133941 :شابك رقعی ص.176

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 ریزی شناسی شخصیت، برنامه استعدادیابی، مدیریت نیروی انسانی، روان :کلماتکلیدی

باره نیاز دارد. كتاب حاضر با ایـن اعتقـاد كـه هـر      به آگاهی و مطالعه در این  ها و تالش برای موفقیت كشف توانمندی:چكیده

دهـد. نویسـنده در    كسی باید بر اساس توانایی درونی خود به كار مشغول شود، در دو بخش كلی اطالعاتی را بـه مخاطـب مـی   

كند الزم نیست به كسی تبدیل شود كه نیسـت، بلكـه    مخاطب را مجاب می ها اختصاص دارد، بخش اول كه به كشف توانمندی

كند نوع استعداد خـود   درونمایة استعداد انسانی، به مخاطب كمک می 34باید توانایی درونی خود را بیابد. در بخش دوم با ارائة 

 ها بكوشد. ی و شكوفایی آنگیر های عملی كه در كتاب آمده است، در بهره را از این میان تشخیص دهد و با ایده

 

عزیـزاهلل سـمیعی گیالنـی، سـعید      .ForDummiesذهننقشه :های دامیز، كاربردی و سودمند كتاب. راسلر، فلورین.544

 9786008668114 :شابك وزیری ص.226 .1396. آوند دانش :تهران. گرامی

 معلم، مشاور، دانشجومعلمان:مخاطب

 تفكر، تفكر خالق، چالش ذهنی، حافظهاندیشه و  :کلماتکلیدی

كنـیم،   نامند. وقتی دربارۀ چیـزی فكـر مـی    می "نقشة ذهن"بازسازی نحوۀ تفكر و شیوۀ جذب اطالعات توسط مغز را :چكیده

كند. در كتاب حاضر، نویسـنده بـه خواننـده     مغز ما بالفاصله شروع به متصل كردن آن فكر با تصورات، افكار و مفاهیم دیگر می

كشی ذهن را برای اسـتفاده در   شده، نقشه  های آزمایش كند. در عین حال، تكنیک دهد كه این سیستم چگونه كار می ان مینش

 دهد. كند و ارائه می هر موقعیتی، از مدیریت پروژه گرفته تا افزایش خالقیت، بهبود حافظه و مطالعه برای امتحان، آماده می
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 رقعـی  ص.140 .1395. نشـر  به :تهران هایبحران.خمونوجوانانوجواناندرپیچ. احمداسدی، علی/ فوالدیان،  بنی.545

 9789640223611 :شابك

 والدین، معلم، مشاور:مخاطب

 شناسی های روان شناسی، جنبه شناسی نوجوان، آسیب شناسی، روان روان :کلماتکلیدی

شناسان اسـت و   شناسان و روان مشكالت این دوره مورد توجه جامعه ترین دوران زندگی است. دورۀ نوجوانی از بحرانی:چكیده

تـرین مشـكالت    با آن است. اثر حاضر كوشیده است نمابری از عمده« تشخیص و شیوۀ برخورد»ها  ترین اقدام برای حل آن مهم

هـای نوجـوانی و    ین كتاب مشخصهروانی و رفتاری نوجوانان و جوانان و نیز شیوۀ برخورد و راهنمایی والدین را تقدیم كند. در ا

گـویی، عـزت نفـس و     گرایـی، دروغ  رویی، شهوت پردازی، كم بحران هویت، اضطراب، خیال :شود؛ مواردی مثل جوانی تشریح می

 های جسمانی. اعتماد به نفس، خودكشی، اختالالت عاطفی و رفتاری، و بیماری

 

 .1396. مؤسسه فرهنگـی آرمـان رشـد, ابـر و بـاد      :تهران. آبادی كارگر دولتعطیه  رازخانوادهشاد.100. ون، دیوید نی.546

 9786008693017 :شابك رقعی ص.222

 آموز، معلم، مشاور والدین، دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم:پایهتحصیلی

 شناسی های روان خانواده، روان شناسی خانواده، ارتباط، جنبه :کلماتکلیدی

هـا   نماید. كتاب حاضر دربارۀ رفتارها، عـادت  قدمتی به طول تاریخ دارد وحفظ بنیان آن بسیار مهم میساختار خانواده :چكیده

ها تا برقراری رابطة خوب با خانوادۀ همسـر،   دارند. تمام موارد از بزرگ كردن بچه می هایی است كه خانواده را راضی نگه و نگرش

شـان انجـام دهنـد،     توانند برای بهتر شدن زندگی های زندگی وآنچه افراد می ها و لذت های واقعی در هر مورد و درگیری با مثال

هـای خـود را بررسـی     ها و نگرش آیند تا عادت است. به اعتقاد نویسنده، این صد راز مانند ابزاری به كمک مخاطب می بیان شده

 كند و به نیروی مثبتی برای خود و خانواده تبدیل شود.

 

پرسرشاساسریپیترر5 :های زنـدگی مثبـت   مجموعه كتاب. هسلبین، فرانسیس/ اسیندر كوهل، جاندراكر، پیتر/ .547

 9789641702818 :شابك رقعی ص.128 .1396. ابوعطا :تهران. حمید عبدی دانشیماندگاربرایرهبرانامروز.:دراکر

 آموز، معلم، مدیر، مشاور، دانشجومعلمان،  والدین، دانش:مخاطب

 یازدهم:پایهتحصیلی

 موفقیت شغلی، مهارت رهبری، تعالی سازمانی، مدیریت و سازماندهی :کلماتکلیدی

ها. روش آن خودارزیابی است تـا   ای آن های توسعه كوشد ابزاری باشد در دسترس مدیران جدید و برنامه این كتاب می:چكیده

را بهبود بخشد. این روش پنج پرسش اساسـی را مطـرح   های حال خویش آگاه شود و بتواند عملكرد سازمان  مخاطب از فعالیت

شدۀ مـا چـه    كند؛ نتایج مطلوب و تعیین می رسالت ماچیست؛ مشتری ما كیست؛ مشتری چه خدماتی را ارزشمند تلقی :كند می

 مواردی هستند؛ برنامة اجرایی ما برای دستیابی به این نتایج چیست.
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. مؤسسه فرهنگـی منـادی تربیـت    :تهران المپیاددرفرودگاه. :آموزان مجموعه متون نمایشی ویژه دانش. قیطاسی، امیر.548

 9786003900493 :شابك رقعی ص.36 .1395

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه :کلماتکلیدی

توانند در بیستمین المپیاد  آموزی ایران است كه به دلیل ندادن ویزا، نمی ای درباره تیم المپیاد دانش نامه نمایشكتاب :چكیده

آموزانی كه راهی المپیاد  وگوی دانش و گفت« دوحه»ای از فرودگاه  ، شركت كنند. نمایش با صحنه«قاهره»جهانی كامپیوتر، در 

شود؛ اما فرصت بسیار كم  دهند. پس از پیگیری زیاد، مشكل حل می ورود به مصر را نمیها اجازه  شود. به آن هستند، شروع می

 شوند غیرحضوری در مسابقه شركت كنند. ها مجبور می است و بچه

 

 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان     :تهران فروشی.بهشت :های مدرسه ویژه نوجوانان نمایشنامه. قاسمی، مسلم.549

 9789640813805 :شابك رقعی ص.104

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه :کلماتکلیدی

است و دربردارنده پانزده نمایشنامه كوتاه از زنـدگی بزرگـان   « های مدرسه نمایشنامه»این كتاب جلد دوم از مجموعه :چكیده

، هزار و یک نكته اخالقی، از محمدحسین محمـدی و دیگـر كتـب    «داستان راستان»های  علماست كه از كتابدینی و تاریخ و 

نام بعضـی  « دعای مستجاب»و « جایگاه یک ملت»، «پنداشتم تو بیداری»، «راز یک اسم»اخالقی و تاریخی گرفته شده است. 

ای را  است از دوران حضرت علـی )ع( كـه در آن نـام پسـربچه    ، روایت حكایتی تاریخی «راز یک اسم»هاست.  از این نمایشنامه

 كنند. گذاری را كشف می حضرت علی )ع( راز این نام«. مرگ دین»اند، به معنای  گذاشته« الدین مات»

 

 .1395. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت :تهران چراغیدرباد. :آموزان مجموعه متون نمایشی ویژه دانش. داوطلب، آمنه.550

 9786003901384 :شابك رقعی ص.38

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه :کلماتکلیدی

كند تـا   كمک می« عاطفه»است. او بسیار بااستعداد است و به دوستش « ستاره»نامه درباره دختری به نام  این نمایش:چكیده

گذارد؛ اما ستاره تصمیم گرفته است بـرای ادامـه تحصـیل بـه      كنكور آماده شود. عاطفه با موفقیت كنكور را پشت سر میبرای 

دهد، ستاره را از تصمیمش منصـرف   ای ندارد. اتفاقاتی كه در ادامه رخ می خارج از كشور برود؛ چون معتقد است در ایران آینده

 كند. می
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 رقعـی  ص.184 .1396. كتـاب نیسـتان   :تهـران  دعوتدرآالسكا،دیرداردرمشرهد. : نمایشنامه. آقایاری، غالمرضا.551

 9789643379056 :شابك

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه :کلماتکلیدی

و « ای كـه رسـید   جامانـده »، «افسانه بـاغ آرزوهـا  »، «روایت آهنگر» ای از چهار نمایشنامه است. كتاب حاضر مجموعه:چكیده

، درباره واقعه كربال و مرد آهنگری اسـت  «روایت آهنگر»هاست. نمایش  ، نام این نمایشنامه«دعوت در آالسكا، دیدار در مشهد»

درباره مردی است كـه  « ر در مشهددعوت در آالسكا، دیدا»خرد.  ساز او را می های دست ، حاكم كوفه، همه سالح«ابن زیاد»كه 

، داستان زنـدگی مـردی را روایـت    «باغ آرزوها»را مالقات كند! نمایش « الرضا موسی بن علی»از لندن به تهران آمده است تا آقا، 

كشـد كـه اهـل بیـت امـام       ، روزی را به تصـویر مـی  «ای كه رسید جامانده»های سلطان است و نمایش  كند كه نگهبان اسب می

 شوند. )ع( وارد شهر كوفه میحسین 

 

 ص.36 .1395. مؤسسه فرهنگی منـادی تربیـت   :تهران دمام. :آموزان مجموعه متون نمایشی ویژه دانش. بحرانی، لقمان.552

 9786003901360 :شابك رقعی

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، نوجوانان نمایشنامهانواع ادبی،  :کلماتکلیدی

اند و در حال مشورت هستند. دَمّام )سـازی   ها در تكیه جمع شده این نمایش درباره مراسم سوگواری محرم است. بچه:چكیده

آید( هیئت پاره شده و فردا اول محـرم اسـت.    ای و به شكل استوانه است و با نوسان پوست به صدا درمی كه جزو سازهای كوبه

كننـد؛ امـا بعـد از بررسـی، متوجـه       های محله باال، این كار را كرده است و او را مـتهم مـی   ، از بچه«صابر»كنند  یها فكر م بچه

 اند. شوند كه اشتباه كرده می

 

مؤسسـه فرهنگـی    :تهران شدنآمدهبود.مردیکهبرایانسان :های مدرسه ویژه نوجوانان نمایشنامه. قاسمی، مسلم.553

 9789640813799 :شابك رقعی ص.96 .1396. مدرسه برهان

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه :کلماتکلیدی

و حاوی پانزده نمایشنامه كوتاه است. نام برخی « های مدرسه نمایشنامه»این كتاب جلد نخست از مجموعه دو جلدی :چكیده

و « راز بحرالعلوم»، «همسفر عشق»، «تازه مسلمان»، «مردک چاپلوس»، «یک تصمیم» :ها به این ترتیب است این نمایشنامهاز 

هـا دربردارنـده پیـامی     های تاریخی است. هـر یـک از ایـن نمایشـنامه     های عرفانی و ادبی و داستان مشتمل بر حكایات و گزیده

، حكـایتی تـاریخی از   «مردی كه برای انسان شدن آمده بود»رس را دارد. نمایشنامه اخالقی و دینی است و قابلیت اجرا در مدا

 كند. دوران رسول اكرم )ص( است كه رسم جوانمردی را تبلیغ می
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. مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت     :تهران اگرهایمن.همه :آموزان مجموعه متون نمایشی ویژه دانش. ابوالمعالی، اكرم.554

 9786003900509 :شابك رقعی ص.36 .1395

 آموز دانش:مخاطب

 دهم، یازدهم، پیش دانشگاهی:پایهتحصیلی

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه :کلماتکلیدی

تواند اگرهای او را برآورده كند. مـادرِ دختـر بسـیار تمیـز و مرتـب       دختر نوجوانی دستگاهی اختراع كرده است كه می:چكیده

بـار دسـتگاه را    در حال نظافت. دختر دوست ندارد مادرش تمام وقت در حال تمیز كردن باشـد. او بـرای اولـین   است و همیشه 

بینـد مـادرش بـه     كند كه مادرش اینقدر تمیز و مرتب نباشد و در كمال ناباوری و البته خوشحالی، می آزمایش كرده و آرزو می

 رود. خواهد پیش نمی طور كه او می چیز آن شود؛ ولی همه نظم و شلخته تبدیل می آدمی بی

  



17شمارهدوممتوسطهآموزشدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

170 

 هانمایه

وانایهعننم   
 60 آخرینامید 

 233 آخرینمسافریكاتوبوس 

 61 شوییآدم 

 234 آرایهادبیانسانی 

 310 شناسیهایسادهزمینآزمایش 

 177 هایخودشناسیآزمون 

 گشاریدربرنامهدرسیبراساسشناسیسیاستآسیب

 SWOT 395مدل

 376 شناسیگردشگریروستاییآسیب 

 470 پرتوزاییایوآشناییبافیزیكهسته 

 513 آشناییبامهارتهایزندگیبراینوجوانان 

 471 آلبرتاینشتین 

 45 آلفردنوبل 

 62 آمبوالنس 

 224 آموزشالمپیادریاضی 

 396 آموزشبلوغدختران 

 راهنمایکاربردی:هایشناختیآموزشتكنیك

 178 شناسانروان

 514 آموزانآموزشحقوقبهدانش 

 503 نیقرآنکریمنورآموزشروخوانیوروانخوا 

 312 یازدهمعلومتجربی2شناسیآموزشزیست 

 472 آموزشفیزیكبارویكردپدیدهمحور 

 بندیونمودارالعربیهبهروشدستهآموزشمبادی 

370 

 235 یازدهم2آموزشوتستفارسی 

 356 یازدهم2آموزشوکارشیمی 

 63 آموزشگاههما 

 397 تدریسبدانندآنچهمعلمانبایددربارهروش 

 64 آواز،بچه،آتش 

 179 آیانیمهگمشدهمنتوهستی؟ 

 180 ابعاداخالقیزندگیکودکان 

 46 ابوریحانبیرونی 

 خاطراتووصایایشهدادرموضوع:اثرانگشت

خمینیومقامحضرتامامانتخاباتهمراهبابیانات

 2 معظمرهبری

 504 قدآرابررسیون:اخباریانوتفسیروعلومقرآن 

 236 10ادبیات 

 237 ادبیاتفارسی 

 65 هاارباب 

 66 اربعینطوبی 

 150 ارکاندین 

 67 ازجنابغولچهخبر؟ 

 هاوانفورالگوریتم:ازچرتكهتاانقالبدیجیتال

 225 ماتیك

 3 خاطراتیکوتاهازازدواجشهدا:ازدواجبهسبكشهدا 

 68 اسبتنها 

 !181 استرسامتحان،نگراننباشید 

 69 اسراردرونآتش 

 خواناسفندیار،داستانرستمداستانهفت:اسفندیار

 238 واسفندیار

 2اصولجبرFor Dummies 226 

 درمانگریومشاورهبارویكرداسالمیاصولروان:

 182 مفاهیم،فرآیندوفنون

 239 نویسیاصولمقاله 

 اصولومبانیGIS 56 

 183 اضطرابمر وسالمتروان 

 311 هاوموادمعدنیسپایهفسیلاطل 

 510 اطلسحرممطهررضوی 

 اعتمادبهنفسForDummies 184 

 چهسانهرروزدر:شناسیاعجازقدردانیوحق

 398 زندگیشادیببخشیدوازآنسرمستشوید؟!

 70 هاینیلافسون 

 1 اقتصاددهم 
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 مندانبهخبرنگاریواکسیررسانهبرایعالقه

 377 مستندسازی

 گزیدهغزلیاتمیرزاعظیمااکسیر:اکسیرسخن

 240 12اصفهانیسرایندهسبكهندیدرقرن

 371 الفبایوحی 

 473 بلالكساندرگراهام 

 548 المپیاددرفرودگاه 

 474 1389-1395المپیادهاینجومایران 

 4 م1300-م1600عصرکالسیك:امپراتوریعثمانی 

 327 امروزمراتوبردار 

 399 اندیشمندانمطالعاتبرنامهدرسی 

 حسنمدرساهللسیدهایاقتصادیشهیدآیتاندیشه 

5 

 راهكارهاییمالیمبرایتشویق:انضباطبدونگریه

 185 کردنخلقیوگریهزدنکجرفتارخوببدوننق

 اهللگریازدیدگاهمقاممعظمرهبریآیتانقالبی

 378 ای)دامتبرکاته(خامنه

 300 جامعدهمانگلیسی 

 301 دهمانگلیسیجامعیاز 

 302 بندیانگلیسیجمع 

 303 انگلیسیدهمکانگرو 

 328 اشعارترکی:اوزونآرزوالر 

 فارسدرعصرناصریاوضاعسیاسیواقتصادیخلیج 

6 

 151 علیهاالسالممعصومهایرانیانوحضرت 

 47 ایزا نیوتن 

 7 هابااینستاره 

 71 بادوکاه 

 (کتابآموزشوتمرینبرایفعالسازی1)باشگاهمغز

 324 هایمغزیتوانمندی

 (حافظهویادگیری3باشگاهمغز):کتابآموزشو

 325 جلسه24تمریندر

 73, 72 باغطوطی 

 بانكانتخابرشتهکنكورسراسریرشتهریاضی

 400 فیزیك

 74 بانویکوچهزغالی 

 ایمانندافرادموفقوچگونهدرهرزمینه:باهوشباش

 515 ثروتمندبیندیشیم

 75 هایدهكدهبچه 

 76 هایفراتبچه 

 روایتمردمانیبااعتقاداتو:بختدخترشیطان

 77 زدههایکهن،خرافیوجناندیشه

 ایازخاطراتیكمدیرمدرسهگزیده:بدونسانسور 

241 

 نامهواشعارمحرم)جلداول(مصیبت:آستانارادتبر 

329 

 نامهواشعارمحرم)جلددوم(مصیبت:برآستانارادت 

330 

 نامهواشعارمحرم)جلدمصیبت:برآستانارادت

 331 سوم(

 78 بربنیادهایهستی 

 هایدستورالعمل:ایبرایموفقیتزادهشده

 516 تانراکشفکنیدموفقیت

 79 ایشمر کتاباول،نم:برجسكوت 

 80 ایکتابدوم،دیوارشیشه:برجسكوت 

 81 کتابسوم،درمرزدیدارروشنان:برجسكوت 

 راهبردهایبهبودکیفیتدر:ریزیآموزشیبرنامه

سطحواحدآموزشی)مدرسه،دانشگاه،آموزش

 517 مجازی(

 518 ریزیبادوربینمداربستهبرنامه 

 186 ریزیتحصیلیویژهمشاورانبرنامه 

 509 نویسیکامپیوتریبرنامه 

 82 هایبادگیربلندی 

 هایعملیبلوغمسایلومشكالتتحصیلیتمرین

 187 ویژهوالدینمربیانومدرسینآموزشخانواده

 519 آمدبگویید!بهخویشتنجدیدتانخوش 

 بهندایقلبتگوشکن!درزندگیوشغلتانهدفمند

 520 شوید

 188 اسالمبهداشتروانیازدیدگاه 

 شناسیکاربردیدرمدارسبهداشتروانیوآسیب 

189 

 401 بهداشتزیستمحیطیدرمدارس 
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 83 بهشتآدم 

 549 فروشیبهشت 

 242 بوستانسعدی 

 شناسیادبفارسیونگاهیبهعلمآرایه:هابیانآرایه

 243 بیان

 332 ترازمجنونبیدل 

 244 گرزانبیشه 

 84 صداییبی 

 48 است؟بیلگیتسچهکسی 

 49 پابلوپیكاسوچهکسیبود؟ 

 پارسنزوهابرماس)رویكرددیالكتیكیبهنظام

 379 اجتماعی(

 پشیرشوذهنآگاهیدردرمانشناختیرفتاریفهم

 190 هاینوینکارگیریدرمانوبه

 نگاهیبهحیاتاجتماعی:نشینانعهدناصریپرده

 8 زناندرعهدقاجار

 برانگیزبرایایچالشهایبنیادینشیوهپرسش

 402 یادگیری

 357 ایشیمیدهمهایچهارگزینهپرسش 

 333 هایشعرمنپرنده 

 !85 پروازباپاراموتوررادوستدارم 

 403 شدههایسنجاقپروازپروانه 

 334 ایرویگلدستهپروانه 

 پرورشحافظهوتقویتیادگیریآموزشوتمرین

 191 ایتوانمندسازیحافظهبرایفعال

 245 سرخپرورشگل 

 سازیپرورشمغزآموزشوتمرینبرایفعال

 192 توانمندیهایمغزی

 )152 پیامبر)ص 

 86 نهایتوچندداستاندیگرتابعبی 

 (بارویكردژانری4تاریخادبیاتایران) 246 

 247 تاریخادبیاتعمومیانسانی 

 )9 تاریخایرانبراینوجوانان)پسازوروداسالم 

 10 دهمتاریخ 

 تاریخسیاسی،فرهنگیواجتماعیتشیعدر

 153 آذربایجانازآغازتاطلوعدولتصفوی

 358 تاریخمختصرشیمی 

 درآمدیبهبررسینشرکتابدر:تاریخوتحولنشر

 11 ایرانازآغازتاآستانهانقالب

 منابع،ساختارها،:شناختیشادکامیتحلیلروان

 193 هاپیوست

 248 طاهرباباهایترانه 

 521 تصمیمبگیرید؛رنجیاگنج 

 تضمیناتناظربرحقآزادیمتهمدرقانونآیین

 واعالمیۀجهانیحقوقبشر1392دادرسیکیفری

380 

 شناختیقرآنکریمجزهایتعالیمتربیتیوروان

 505 امیكمتاپایانسیوبیست

 506 تفسیرآیاتمهدویت 

 ....87 تفنگموزمیننشار 

 ابلجامعهآرمانیشیعیایرانیباجامعهغربیدرتق

 381 بیوتنوقیداررضاامیرخانی

 هایاجراییدرنوجوانانبرایموفقیتتقویتمهارت

 404 تحصیلیواجتماعی

 منبعی:هایدرسیهایبومیدربرنامهتلفیقدیدگاه

 405 گرانبرنامهدرسی،معلمانومدیرانبرایتدوین

 194 آگاهیبرایکودکانووالدینهایذهنتمرین 

 خوانیومطالعهمؤثربهروشتندMP 522 

 جویهدفوسفریدرجست:تومنحصربهفردی

 523 ورزیکشفخویشتنوعشق

 406 توانمندسازیمنابعانسانی 

 382 جمهوری(هایریاستتوسعۀبایسته)استراتژی 

 154 توکل 

 475 توماسادیسون 

 407 9*9استعدادتحلیلیتیزهوشانآموزش 

 88 جانجهان 

 155 جاودانگینفس 

 89 جنشنیوآرزوهایپردردسر 

 524 جوانانونیازهایامروز 
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 313 چرابایدنگرانکرهزمینباشیم؟ 

 550 چراغیدرباد 

 335 هایمهمهتوستچشم 

 408 چگونهبامدیرخودرفتارکنید؟ 

 525 چگونهزندگیبهتریداشتهباشیم؟ 

 عملكردمعلمانرابهبودبخشیم؟)اثربخشیچگونه

 شناختیمدیران(رهبریخدمتگزاروسرمایهروان

409 

 410 چگونهکتاببخوانیم 

 411 چگونهمراقبفرزندانماندراینترنتباشیم 

 السالمبهانضمامشر حالعلیهچهلحدیثامامرضا

 156 وگزارشسیاسیوفرهنگیدورانامام)ره(

 336 چهلگوهرناب 

 90 حریم 

 91 السالمحضرتابراهیمعلیه 

 92 السالمعلیهحضرتاسماعیل 

 157 حضرتمهدی،آینهپیامبران 

 93 السالمعلیهحضرتموسی 

  94 السالمعلیهحضرتنو 

 95 السالمعلیهحضرتیوسف 

 96 حقیقتومرددانا 

 337 هایبهلولحكایت 

 249 هایچهارمقالهنظامیعروضیحكایت 

 97 هایعبیدزاکانیحكایت 

 98 هایلقمانحكیمحكایت 

 99 هایمالنصرالدینحكایت 

 12 هاییازتاریخبیهقیحكایت 

 13 هاییازتاریخجهانگشایجوینیحكایت 

 250 حكیمخیامنیشابور 

  پژوهیطر سرگششت:خوردهخاطراتتر

پژوهی(،چكیدهمقاالت)شهیدپژوهی،ایثار

 14 ندورهاولشاهدمعرفتآموزاندبیرستادانش

 )خاکریزاقداموعمل)اقتصادمقاومتیدرسیرهشهدا 

15 

 526 خانوادهمسلمانوفضایمجازی 

 158 خداشناسیدرکالسدرس 

 100 هابفروشخرمالوهارابهگنجشك 

 خاطراتعشقشهدابهحضرت4خطعاشقی(

 16 )عج(عصرولی

 ره(خاطراتعشقشهدابهپیرجماران:5خطعاشقی( 

17 

 50 خواجهنصیرالدینطوسی 

 18 خودسازیبهسبكشهداازمشارطهتامعاقبه 

 هادرروایتانتقادیسرگششتبرده:هاداستانبرده

 19 تاریخ،آنچهتاامروزادامهدارد....

 هایهایکوتاهازملتداستان:هاهاوحكمتداستان

 101 دنیا

 412 هاییدربارهبلوغنوجوانیدانستنی 

 آموزانوندایانقالبیگریازدیدگاهمقاممعظمدانش

 383 ای)دامتبرکاته(اهللخامنهرهبریآیت

 گریازدیدگاهمقاممعظمدانشجویانوگفتمانانقالبی

 384 ای)دامتبرکاته(اهللخامنهرهبریآیت

 314 دانشنامهبدنانسان 

 476 جوموفضادانشنامهن 

 102 دخیلعشق 

 251 دررؤیاهایمهتابیآننقاشچینی 

 103 هایدوردرسال 

 159 درمسیرغدیر 

 درآمدیبرعللگرایشجوانانبهمصرفمشروبات

 413 الكلی

 104 درختدروغ 

 105 درناهایعاشق 

 551 دعوتدرآالسكا،دیداردرمشهد 

 شناسیمدعیاندروغینجریان:هایکاغشیدکان

 160 مهدویت

 552 دمام 

 527 سالمدهفرماندربابخانواده 

 528 دهفرماندربابخودشناسی 

 529 دهفرماندربابهنرتأثیرگشاریونفوذ 

 530 کلیدزندگیفرماندربابشاهده 

 338 دیوانفجر 
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 کاربرداصولعلمذهن،مغز:ذهن،یادگیریوآموزش(

 195 وتربیت(

 شناسیها،آسیبها،بایستهواقعیت:رابطهعاطفی

 414 روابطپنهانیدختروپسر

 531 رازمدیریتذهن 

 386, 385 راهنمایحقوقیشهروندان 

 511 آهنشهری)مترو(راهنمایراه 

 315 راهنمایکاروپژوهشبامیكروسكوپ 

 252 علمیراهنماینگارشیكمقاله 

 106 راهیدرازبرایرسیدنبهآب 

 20 1935شمارپیدایشازآغازتاسالگاه:رایشسوم 

 253 رباعیاتخیام 

 254 رباعیاتسعدی 

 107 خراسان10رخصتمرشد 

 108 طهرون11رخصتمرشد 

 109 مجموعهداستان:هاردنامنظمیرویبرف 

 415 رفتارشهروندیسازمانی 

 196 رهاییازوسواس 

 رهنمایاندیشهکمكآموزشیمنطقویژهدهمعلوم

 467 انسانی

 204 شناسیروان 

 197 شناسیاخالقروان 

 هایشناسیروابطانسانیباتأکیدبرمحیطروان

 198 آموزشی

 199 شناسیروابطدرونخانوادهروان 

 200 شناسیکاربردیویژهمعلمانروان 

 201 شناسیکنكورروان 

 202 تیزهوشانشناسیوآموزشروان 

 203 شناسییازدهمانسانیروان 

 راهنمایعمل،ویژهاستادان،معلمانو:پژوهیروایت(

 416 روایی(دانشجومعلماندرپژوهش

 110 ام10روز 

 417 روشتحقیقکاربردیعملیبارویكردکارگاهی 

 هاوفنونتدریسباتأکیدبرروشتدریسروش

 418 سخنرانیوپرسشوپاسخ

 سازیشیوهآماده:هایارائهمفاهیمدینیروش

 161 سخنرانیدینی

 419 هایسادهمدیریتاسترسروش 

 339 بندعاشوراییترکیب:روضهعشاق 

 421, 420 روندهاومسائلتكنولوژیآموزشی 

 111 رویایدویدن 

 80رویكردهایادبیاتداستانیازمشروطهتادهه

 255 (2ویژهمتوننثرروایی)

 340 یمهشیدرؤیا 

 227 یازدهمتجربی2ریاضی 

 228 ریاضیاتخالقترکیبیاتوجبر 

 341 ترینشعرزخمی 

 51 زکریایرازی 

 آموزان)مسابقاتآموزشاحكامدانش:زاللاحكام

 162 احكام(متوسطهاولودوم

 532 زمانتکو کن 

 205 سفرونگو بودمزمانیکههم 

 21 تاریخهرات:زمزمهجدایی 

 112 تاریخشفاهی:هایچرنوبیلزمزمه 

 خوانرستم،داستانرستموداستانهفت:زنجادو

 256 سهراب

 206 زندگیدرلحظه 

 163 زندگیقرآنی 

 207 درمانیخیانتزوج 

 208 آموزانودرمانگروهیبرایآنزورگوییدانش 

 316 شناسییازدهمزیست 

 113 هایعاشقارسساراوموج 

 422 ربیتهایتسازه 

 داستانازجمشیدتافریدون،داستانزادنزال:سام

 257 ورستم

 342 سپیدههشتم 

 115 ستاره 

 نامهپاسدارشهیدتبیینوصیت:ستارهکوشك

 114 عبدالرحیمجباری
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 جستاریموفقدرارتباطباآلودگیهوا:سربینشوید

 387 هابرافكارعمومیواثررسانه

 شر واقعینویسنده،مبارز:منسرطان،پایانوآغاز

 258 موفقدرجنگباسرطان

 116 هایایرجسروده 

 343 ترکیببندرضوی:سفرسبز 

 57 عبورازصحاریایران:سفرنامهآلفونسگابریل 

 سفربهایراندرعهد:سفرنامهآلكسبارنز

 58 شاهقاجارفتحعلی

 داوود)زائریازبمبئیبهسفرنامهحاجی

 59 م1926/هش1305مشهد(

 259 سكوتعرفاندرادبیات 

 117 آبادسلطنت 

 344 سمتروشندنیا 

 423 سنجشکالسینوین 

 359 سهسطحیشیمیپایهدوموسومدبیرستان 

 424 دهندسهکارمهمیکهافرادموفقانجاممی 

 بحثیتحلیلیدر:شاهنامهوشعرزمانفردوسی

 260 محتویاتشاهنامهوزمینهپیداییآن

 118 قناتشبح 

 261 شعرهایخواندنیفرخیسیستانی 

 262 شعرهایخواندنیوحشیبافقی 

 345 دارشعرهایوصله 

 209 شفایزندگی 

 هایزندگینگاهینوبهچالش:آگاهیشفقتوذهن 

210 

 317 شگفتیهایبدنانسان 

 انگیزبهساختمانسفریشگفت:هایبدنشگفتی

 318 بدنانسان

 آگاهیازسلسلهبرذهنشناختدرمانیمبتنی

 211 مباحثدرمانشناختیرفتاری

 164 شناختومقابلهباشیطاندرسلو عرفانی 

 425 هایپروازبال:هاییاددهندهشناختویژگی 

 22 شهیدابراهیمیعقوبی 

 23 شهیدحسینانصاری 

 24 شهیدحسینساعدی 

 25 شهیدحسینقاسمی 

 26 اهللعلیمردانیشهیدرفعت 

 27 سیدجوادیاکبرحاجعلیسیدشهید 

 28 محسنروحانیشهیدسید 

 29 زادهشهیدعباسحاجی 

 30 شهیدعبداهللمعیل 

 31 اصغرفتاحیشهیدعلی 

 32 علیابراهیمیشهیدغالم 

 33 اهللخراسانیشهیدفضل 

 34 حسنیحسینشیخشهیدمحمد 

 35 شاهدینمهدیمحبشهیدمحمد 

 36 تبارشهیدمحموداحمدی 

 37 پناهشهیدمحمودجهان 

 38 شهیدمحمودشاهدی 

 39 شهیدمسعودپرویز 

 40 شهیدناصربختیاری 

 41 شهیدیعقوبصیدی 

 (پایهیازدهمریاضیوفیزیك،علومتجربی2شیمی) 

360 ,361 

 362 دهمتجربیوریاضی1شیمی 

 363 شیمییازدهمکیمیا 

 165 صبر 

 426 طراحیآموزشازنظرتاعمل 

 427 (1آموزشی)جلدطراحی 

 428 (2طراحیآموزشی)جلد 

 هایاجتماعیبرایترویجهایشبكهظرفیت

 429 خوانیکتاب

 119 ایبهنازکیتارموعاشقانه 

 120 شدنپریدریاییبهروایتآبعاشق 

 (پایهیازدهمریاضیوفیزیك،علومتجربی2عربی) 

372 

 373 عربیپایهکنكور 

 263 عروضوقافیهدهمویازدهم 

 213 عزتنفس 

 212 آموزانعزتنفسوخودپندارهدردانش 
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 121 عشقبدونمرز 

 122 هاعشقدرمیانمرغ 

 گیریاشتیاقدرونیبرایعشقوشورزندگیبكار

 214 یافتنزندگیدلخواه

  264 عشق،عرفان،مستیوطنزحاف 

 !فعالیتآموزشیدرمفاهیم21:علومرایانهبدونرایانه

 326 نهوتفكررایانشیعلومرایا

 123 غروروتعصب 

 265 غزلیاتسعدی 

 215 هایآموزشیغلبهبراضطرابدرمحیط 

 166 غیبت 

 42 فجایعجنگجهانیدوم 

 درآموزشوپرورشبافرآیندهایمدیریتدانش

 430 تأکیدبرراهبردهایکاربردی

 124 فردامسافرم 

 مقاالتفرهنگعباراتواصطالحاتمفیددرنگارش

 266 علمیوپژوهشی

 512 نقلوفرهنگمصورحمل 

 نامهجامعشناخت:نامهدایناسورهافرهنگ

 319 دایناسورهایایرانوجهان

 125 فریاددرخاکستروچندداستاندیگر 

 431 فنونمطالعهکنكور 

 آموزانکلیهمقاطعفوتوفنمطالعهویژهدانش

 432 تحصیلی

 (پایهیازدهم2فیزیك)477 ریاضیوفیزیك 

 (پایهیازدهمعلومتجربی2فیزیك) 479, 478 

 کتابجامعبارویكردآموزشیفعالپایه1فیزیك

 480 دهمریاضیوفیزیك

 481 پایهیازدهمریاضیوفیزیك2فیزیك 

 482 یازدهمتجربی2فیزیك 

 483 یازدهمریاضی2فیزیك 

 )484 فیزیكدهمیاقوت)رشتهریاضی 

 485 یازدهمتجربیفیزیك 

 487, 486 فیزیكیازدهمریاضی 

 کتابجامعبارویكردآموزشیفعالپایهدهم1فیزیك

 488 تجربی

 167 قبض،احكام،آثارفقهیوحقوقیآن 

 ناپشیراشتیاقوتالشدوقانونجدایی:قدرتپشتكار

 533 برایرسیدنبهاهداف

 قانیقرآنوسخنوران،آیاتقرآندراشعاردیوانخا 

267 

 گیریازقرآندرهایبهرهروش:قرآنوفهمحدیث

 507 تبیینروایات

 268 قصایدسعدی 

 269 قصهباغیکهباغبانشرفتهباشد 

 270 اسكندرنامهنظامی:قصهشیرینشرفنامه 

 126 قصهشیرینفرهاد 

 حكایاتیازاصحابومجالس:هایروضهقصه

 271 خوانیروضه

 هایهاودر لحظهشناختعرصه:نمایبصیرتقطب

 388 88فتنه

 272 قطعاتوغزلیاتعرفانیسعدی 

 برگرفتهاززندگینامهشهیدعلیصیاد:ققنوسرهیده

 43 شیرازی

 346 هایفیروزهقلمدان 

 بررسیخودباوریوخودسازیدر:قناعتومناعت

 273 ادبپارسی

 127 قنوتآخر 

 168 دینیکاربردتحلیلگفتماندرفهممنابع 

 433 شناسیدرتدریسکاربردروان 

 هاینوینتدریسدرآموزشویادگیریکاربردروش

 434 آموزاندانش

 یابیوهایمسئلهکاربردفنونتسهیلگریومهارت

 گیریدرعلومانسانی)مددکاریاجتماعی(تصمیم

435 

 یافتهبهزبانپارسی)همراهباترینواژگانراهکاربردی

پارسی(ویژهنویسندگان،پژوهشگران،برابرهای

 274 آموزاندانشجویانودانش

 (پایهیازدهم،ریاضی،تجربی2کاربر دینوزندگی)

 169 وانسانی
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 216 شناسیپایهیازدهم،علومانسانیکاربر روان 

 (پایهیازدهم،علومانسانی2کاربر ریاضیوآمار) 

229 

 علومتجربیپایهیازدهم،2شناسیکاربر زیست 

320 

 (پایهیازدهم،ریاضیوتجربی2کاربر شیمی) 364 

 (پایهیازدهم،ریاضی،تجربیو2کاربر فارسی)

 275 انسانی

 (پایهیازدهم،ریاضیوتجربی2کاربر فیزیك) 489 

 (پایهیازدهم،ریاضیوفیزیك2کاربر هندسه) 230 

 347 کاشحرفیبزنی 

 276 احرفبزنم!هتوانستمبامورچهکاشمی 

 277 یازدهم2کتابآموزشوکارفارسی 

 پایهدهمرشتهریاضی1کتابآموزشوکارفیزیك 

490 

 یازدهمرشتهتجربی2کتابآموزشوکارفیزیك 

491 

 یازدهمرشتهریاضی2کتابآموزشوکارفیزیك 

492 

 304 کتابجامعزبانانگلیسیخطسفیدپایهیازدهم 

 128 4کتابداستان 

 278 2علوموفنونادبی11کتابکار 

 279 2فارسی11کتابکار 

 493 تجربی2فیزیك11کتابکار 

 494 ریاضی2فیزیك11کتابکار 

 305 2،انگلیسی11کتابکار 

 321 پایهیازدهم2شناسیکتابکارزیست 

 365 پایهدهم1کتابکارشیمی 

 پرسش،تمرینو:(2عربی،زبانقرآن)کتابکار

علومانسانیویژههایتكمیلیرشتهفعالیت

 374 هایازدهمی

 (2کتابکارعربی،زبانقرآن):هایعلومتجربیرشته

 375 هاوریاضیفیزیكویژهیازدهمی

 280 پایهدهم1کتابکارفارسی 

 (2کتابکارفیزیك):هایپرسش،تمرینوفعالیت

 495 هاتكمیلیرشتهریاضیفیزیكویژهیازدهمی

 هایپرسش،تمرینوفعالیت:2کتابکارفیزیك

 496 هاتكمیلیرشتهعلومتجربیویژهیازدهمی

 هایدهم)دهمعلومتجربی،کتابکارنگارشپایه

ریاضیوفیزیك،علومانسانی،علومومعارف

 281 اسالمی(

 ابکاروتمرینآمارواحتمالپایهیازدهم،ریاضیکت

 231 وفیزیك

 (پایهیازدهم،ریاضیو1کتابکاروتمرینحسابان)

 232 فیزیك

 322 دهمکتابکاروتمرینزیست 

 (پایهیازدهم،ریاضیو2کتابکاروتمرینشیمی)

 366 تجربی

 (پایهیازدهم،ریاضی،2کتابکاروتمرینفارسی)

 282 یوانسانیتجرب

 (پایهیازدهم،ریاضیو2کتابکاروتمرینفیزیك)

 497 تجربی

 کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسهدهمعلوم

 436 انسانی

 کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسهیازدهمعلوم

 437 انسانی

 کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسه،دهمریاضیو

 438 تجربی

 ،یازدهمریاضیوکتابمرجعطراحیآموزشیمدرسه

 439 تجربی

 348 کجاییکهیادتبخیر 

 440 کدامرشتهراانتخابکنم؟ 

 داستانجمشیدوضحا ،داستانکك:کوهزادکك

 283 کوهزاد،داستانبرزو

 مجموعهدوبیتی:کمیانسانموبسیارگنجشك

 349 نوجوان

 129 هایشهابکمیكاستریپ 

 هاییازدکتریادداشت:کوینومیدیمروامیدهاست

 284 ایالدینالهیقمشهحسینمحی

 52 گِرگورمَندل 

 498 گالیله 
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 285 خوانیگامنخستدرشاهنامه 

 170 البالغهگامیدرمسیرآشناییبانهج 

 داستانسیاوش،داستانرزمرستمبا:گرسیوز

 286 اشكبوسوکاموس

 130 گر وماه 

  131 شوندهمعاشقمیهاگر 

 132 ازهزارتوگریز 

 فارسگزارشیكجلسهازمجتمعمسكونیخلیج 

534 

 390, 389 گفتارهاییدرحقوقرسانه 

 )گفتارهاییدرحقوقشهریوشهروندی)جلداول 

391 

 )گفتارهاییدرحقوقشهریوشهروندی)جلددوم 

392 

 171 گفتمانرجعتدرآیاتوروایات 

 تحلیلشناختیوروش:گوهاومناظراتعلویوگفت

 172 هانمونه

 287 گلستانسعدی 

 االطفالتادیب:گنجینهتاریخادبیاتکود ونوجوان 

288 

 441 ایبرایتربیتدخترمگنجینه 

 350 هاوسحرگیسوانه 

 289 لبخندزیبایپسرکوهستان 

 133 لبهآب 

 217 لحظاتنابزندگی 

 بهندایقلبتگوشکن،سپاسگزار:لشتزنبودن

 535 جوکنوباشوسعادتراجست

 290 انگیزهایطربلطیفه 

 291 هاییازتشکرةاالولیالطیفه:هایعرفانیلطیفه 

 حكمدهخداولطیفههاییازامثال:هایملسلطیفه 

292 

 367 لوییپاستور 

 293 لیلیومجنوننظامی 

 ظومهفكریخورشیدمهدویتدرمن:مامنتظریم

 ایرهبرمعظمانقالباسالمیحضرتآیتاهللخامنه

173 

 536 هاورازهاماجراها،شایعه 

 شناسیگرفتنزیست20ماجراهایمنودرسامبرای

 323 پایهیازدهم2

 2گرفتنفیزیك20ماجراهایمنودرسامبرای

 499 ریاضیپایهیازدهم

 368 ماریکوری 

 351 ماهیسیاه 

 134 کنندپروازمیهاماهی 

 53 مایكلفارادی 

 442 مبانیواصولتعلیموتربیتاسالمی 

 (2متونوقواعدزبانعربی) 294 

 135 مثلپروانه 

 136 هایآنروزهامجموعهداستان 

 هایهمایششاهنامهپسازشاهنامهمجموعهمقاله:

 سراییپسازشاهنامهفردوسیبررسیسیرشاهنامه

295 

 296 (1285-1392اصرفارسی)مدخلشعرمع 

 نكتۀکاربردی111:کاویبرایمدیرانمدارسمدرسه

 443 برایمدیریتدرمدارسمتفاوتوموفق

 ریزیومدیریتبرنامه:مدیرموفق=مدرسهموفق

 444 استراتژیك

 445 هایمعلمیمهارت:مدیریتآموزشی 

 393 مدیریتجهادیوتأثیرآنبرالگویپیشرفت 

 446 گیرندههاییاددانشوسازمانمدیریت 

 هایآموزشی،ویژهمشاورانمدیریتزماندرمحیط 

218 

 هایقرآنوحدیثمدیریتشادیوغمدرپرتوآموزه 

174 

 352 مدیریتعشق 

 هایاسالمیمدیریتمؤثرمدرسهباتأکیدبرآموزه 

537 

 مدیریتوآموزشحفاظتازمحیطزیستدرمدارس 

447 

 هایتربیتیمربیانمسلمان،تاریخاندیشه:مربیانما

 448 جلدنخستقرندومتاپنجمهجری

 553 شدنآمدهبودمردیکهبرایانسان 
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 297 هایادبیمروریبرآرایه 

 راهرسیدنبهشخصیتیمقتدروخودساختهاز:مسیر

 449 دوراننوجوانی

 369 هایپیكارجویشیمیمسئله 

 500 سیاالتوترمودینامیك:هاینابفیزیكمسئله 

 هایجمعیباتأکیدبررفتاراجتماعیورسانهمشارکت

 394 نفعاندرآموزشوپرورشجویانهذیمشارکت

 وسیلهآموزشیو101معرفیوراهنمایساخت

آزمایشگاهیخالقانهوجشابفیزیكمناسبدوره

 501 سراهااولمتوسطه،دورهدوممتوسطهوفیزیك

 پژوهیپژوهنده؛آثاربرگزیدهاستانیاقداممعلم

 96تا90آموزشوپرورششهرستاندماوندازسال

450 

 نكتهبسیار17کنند،معلمانموفقمتفاوتعملمی

 451 مهم

 (تمرینآرامشدرباغ2آمیزی)مغزمنورنگ

 538 هاپروانه

 353 من؟ 

 175 منجیموعود 

 452 منشورتربیت 

 468 منطقدهم 

 469 سیاهوسفیدمنطق 

 539 مهارتمطالعهویادگیری 

 راهنمای:هایاجتماعیدورهدوممتوسطهمهارت

 540 معلم

 کاردرکالس:هایاجتماعیدورهدوممتوسطهمهارت 

541 

 کاردرمنزل:هایاجتماعیدورهدوممتوسطهمهارت 

542 

 219 هایارتباطیمهارت 

 ژهوالدین(هایرفتاریویهایزندگی)مهارتمهارت 

453 

 هایرفتاری،ویژههایزندگی)مهارتمهارت

 454 آموزان(دانش

 455 هایآموزشیهایمطالعهدرمحیطمهارت 

 هایمعلماندرتربیتسیاسیواجتماعیمهارت

 456 آموزانودانشجویاندانش

 457 هایمعلمیوتدریساصولیمهارت 

 44 مهریازنانساجی 

 220 انچرا؟پژوهشی،کاربردیگردموادمخدروروان 

 137 فارسهایخلیجهاوکوسهموج 

 458 هاترینمعلمانهناب 

 138 نجاتاالغ 

 139 نخلستانیازفانوس 

 140 داستانزندگیحضرتابراهیم)ع(:نشانه 

 459 نظارتوراهنماییآموزشی 

 221 هایشناختیوفراشناختینظریه 

 141 نغمهآزادی 

 استعداددرونی34راهنمایکشف:نقاطقوتشما

 543 شما

 176 نقدیبررویاهایرسوالنه 

 460 نقشنظامآموزشیبرتوسعهایرانمعاصر 

 ذهننقشهFor Dummies 544 

 298 شناسینامهراهنمایمجلهنگارشمقالهوپایان 

 461 نگاهیبهتاریخآموزشوپرورشارومیه 

 آساننیستوقتنگرشینودرارزشیابیتغییرهیچ 

462 

 545 هایبحرانخمونوجوانانوجواناندرپیچ 

 142 شبدریاچهنیمه 

 354 نینوا 

 ...149 وزمینآرامشد 

 306 واژگانتصویریزباندهم 

 چیستی،حقیقتوچگونگینزولوحی:وحیقرآنی

 508 ها،نقدونظرقرآنی،دیدگاه

 299 شوندهاسنگینمیوقتیپلك 

 هایمعلمانوسبكتدریسآنهایشخصیتویژگی 

463 

 143 هزاروچندشبلیالی 

 144 هفتداستاندرکتابقرآن 

 )145 هفتروز)خاطراتاسارت 

 146 تاتاهفتهفت 
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 147 بختهم 

 554 اگرهایمنهمه 

 148 همهدالیلمتحیر 

 222 دادنهنرگوش 

 223 هوشهیجانی 

 355 یاقوتشكسته 

 !464 پردازیوآفاتآنشایعه:یكکالغ،چهلکالغ 

 54 یوهانکِپلر 

  55 یوهانگوتنبر 

 100546 رازخانوادهشاد 

 1001آشناییبااصول:تكنیكبرایمجریخوب

مجریشدنوفنبیاندرگویندگیبرایکسانیکه

 465 عالقهدارندخوبصحبتکنند

 28هاهمهکنپا :اشتباهوالدیندرتربیتفرزندان

 466 کنندچیزراپا نمی

 300502 پدیدهنجومی 

 5دانشیماندگاربرای:پرسشاساسیپیتردراکر

 547 رهبرانامروز

 Oxford ElmentaryLeamers 307 

 The Indian Parrot 308 

 Vision Plus 2 309 
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پدیدآورندگانایهنم
 197 آذربایجانی،مسعود 

 11 آذرنگ،عبدالحسین 

 129، 85 آرمین،علی 

 78 آرین،آرمان 

 190 آزاد،اسفندیار 

 217 آزادی،لیال 

 123 آستین،جین 

 358 رضاآقاپورمقدم،سید 

 397 الهآقاجانی،سیف 

 108، 107 آقایاری،خسرو 

 551 آقایاری،غالمرضا 

 375، 374 آقایینعمتی،آمنه 

 68 رضاآقایی،علی 

 112 آلكسیویچ،سویتالنا 

 469 آموسی،نرگس 

 180 ابراهیمشریفی،مینا 

 467 ابراهیمیشاهآبادی،فاطمه 

 75 ابراهیمی،حسین 

 123، 82 ابراهیمی،شایسته 

 404 اکبرابراهیمی،علی 

 397 ابوالفضلی،الهام 

 554 ابوالمعالی،اکرم 

 478، 477 ابوالمعالی،فیروزه 

 221 کاشانی،پریساابوترابی 

 484 ابوطالبی،زهرا 

 450 اثباتی،لیال 

 106 عشری،فائزهاثنا 

 316 احدی،حسین 

 489 احمدی،احمد 

 207 احمدی،اسفندیار 

 103 احمدی،حسن 

 199 اصغراحمدی،علی 

 219 احمدی،محمدسعید 

 396 احمدی،مهناز 

 384، 383، 378 فر،مهرداداحمدی 

 146 احمی،آرزو 

 ،325، 324 حامداختیاری 

 ادارهامورفرهنگیآستانقدس

 331، 330، 329 رضوی

 198 اژدری،مهرداد 

 4 اسپهبدی،عبدالعلی 

 304 استیری،فرشته 

 322 اسدی،علی 

 281 اسفندیاری،اعظم 

 316 اسفندیاری،مالكاشتر 

 اسكندریارسنجانی،بهاالدین 

254 ،265 ،268 ،272 

 21 اسكندری،حسین 

 38، 35، 29، 28، 26 اسالمی،اکرم 

 415 اسالمیه،فاطمه 

 327 لو،صدیقهاسماعیل 

 344 اسماعیلی،رضا 

 428، 427 اسماعیلی،زینب 

 386، 385 اسماعیلی،محسن ،

389 ،390 ،391 ،392 

 122 اسماعیلیان،پیمان 

 208 اسمریبردهزرد،یوسف 

 428، 427 الاسمیت،پاتریشیا 

 547 اسیندرکوهل،جان 

 194 اشنل،الین 

 443 اصالنی،ابراهیم 

 490 افاضل،نصراله 

 369 افتخارجهرمی،پیام 

 429 افشارنادری،نیما 

 203 افشاری،مهران 

 280، 279 افضلی،امیر 

 502 رضاافضلی،محمد 

 198 فرد،حسینافالکی 

 417 اکبرزاده،مریم 

 320 الوندی،حسین 

 354، 350 امامی،صابر 

 66 امامیان،سیدمحسن 

 203 امجدیان،بیژن 

  312 اهللامرایی،رو 

 227 امیدوار،عباس 

 375، 374 آامیرپاشایی،پانته 

 139 حسینامیرجهانی،سید 

 187 امیرخانی،اعظم 

 275 امیرلو،فاطمه 

 190 امیری،سهراب 

 200 امیری،مسلم 

 408 انصاری،سپهر 

 463 انصاری،سعید 

 245 راحلهپور،سیدهانصاری 

 393 تبار،عباسانصاری 

 499 انواری،علی 

 356 حسینانوشه،محمد 

 213، 196 اورنگ،سهیال 

 421 ای.ریز،رابرت 

 365 ایروانی،حسین 

 20 ایلسبی،کریستوفر 

 4 اینالجیق،خلیل 

 159 باباجانی،علی 

 472 بابروسكی،ماتیو 

 58 بارنز،آلكس 

 357 بازرگانی،بهمن 

 442 باغبانی،امین 

 459 باقرپناهی،سمانه 

 ،336 علیباقرزاده 

 305 باقری،بابك 
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 198 باقری،رضا 

 304 باقری،فهیمه 

 149، 71 بایرامی،محمدرضا 

 552 بحرانی،لقمان 

 417 بختیاری،ابوالفضل 

 371 بخشی،غالمرضا 

 396 بدر،فرشته 

 512، 511 برآبادی،محمود 

 184 برتون،کیت 

 484 برزوئی،امید 

 48 برناندموت،پاتریشیا 

 519 بروگان،کلی 

 82 برونته،امیلی 

 195 بزرگی،آزاده 

 168 بشیر،حسن 

 134، 102 بصیری،مریم 

 326 بل،تیم 

 523 بلكسون،کوت 

 194 بلوچیانارکی،محمد 

 407 بناپور،بهنام 

 545، 524، 412 اسدی،علیبنی 

 263 بهرامی،اصغر 

 180 پور،منصورهبهرامی 

 312 فرد،امیرحسینبهروزی 

 228 بهمرام،افشین 

 ،255 یدالهبهمنی 

 310 بوسعیدی،فرناز 

 459 بوسلیانی،غالمعلی 

 221 بیات،محمدرضا 

 414 با ،محمدبی 

 96 بیضایی،بهرام 

 77 بیگی،زهرا 

 351 پارسا،مریم 

 106 پار ،لینداسو 

 522 پاشایی،مهدی 

 372 پرکاری،مهدی 

 202 پرند،اکرم 

 419 پرومود،باترا 

 184 پلیتز،برینلی 

 185 پنتلی،الیزابت 

 405 پندن،شری 

 356 جاوید،محمدرضاپور 

 43 پورجعفر،سارا 

 449 طاهری،کاظمپور 

 335 کیوانی،اشكانپور 

 239 پیروزنیا،رقیه 

 535 تاجیك،عسل 

 195 اسپینوزا،تریسی-تاکوهاما 

 258 امامی،شیرینتبعه 

 197 تبیك،محمدتقی 

 340 تجلیان،مهشید 

 141 زاده،مریمتراب 

 515 تریسی،برایان 

 450 تعالی،معصومه 

 212 تقرب،زهرا 

 195 تلخابی،محمود 

 462 تنكانبی،سودابه 

 95 اهللتهرانی،عزیز 

 225 تورا،ویسنس 

 67 تولستوی،لئو 

 70 ثابت،کاتیا 

 174 فاطمهثناابراهیمی،سیده 

 408 جاشی،مانموهان 

 182 بزرگی،مسعودجان 

 315 جانستون،لسلی 

 470 جانسون،کنت 

 193 جانه،مژده 

 352 جاویدخواه،طاها 

 463 جرفی،هیام 

 422 جعفرزاده،اکرم 

 201 جعفرینطنزی،فاطمه 

 162 جعفری،رضا 

 192 جاللی،مریم 

 212 جهانشاهلو،گلستان 

 197 جهانگیرزاده،محمدرضا 

 249 جهانگیریان،عباس 

 410 جی.آدلر،مارتیمر 

 226 جیناسترلینگ،مری 

 378 چقامیرزا،مریم 

 227 ایمانفروشان،چینی 

 445 حاتمی،زهرا 

 503 حاجیشریف،احمد 

 426 اسحاق،سهیالحاجی 

 227 حاجیلو،حسین 

 155 حامدی،عفیفه 

 227 حامی،فرهاد 

 450 حبعسگری،نجمه 

 140 بیگی،ابراهیمحسن 

 434 زاده،حسینحسن 

 175 زاده،علیحسن 

 419 حسنی،زهرا 

 387 حسینجزنی،نیكا 

 483، 482 پور،مجیدحسین 

 236 نژاد،میالدحسین 

 40 حسینیمهرآبادی،زهرا 

 144 حسینمحمدحسینی،سید 

 500 رضااحمدحسینی،سید 

 188 حسینی،سیدحسن 

 362 رحمانحسینی،سید 

 7 ساداتحسینی،محدثه 

 14 حشمتی،حمیده 

 111 حضرتی،آناهیتا 

 56 بیان،ساراحق 

 487 پور،هادیحمزه 

 227 لویی،میثمحمزه 
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 537 الساداتنژاد،فرزانهحمیدی 

 100 حنیف،محمد 

 515 حیدربیگی،زینب 

 266 حیدری،اکبر 

 450 خاتمی،سمیه 

 457 خادمی،حمیدرضا 

 318 خانلری،الدن 

 507 مهدیخدائی،سید 

 86 خرامان،مصطفی 

 416 خروشی،پوران 

 305 خزایی،حمید 

 12 خسروی،سجاد 

 296 خسروی،شهریار 

 319 خسروی،عرفان 

 403 خسروی،نگار 

 252 خطیبی،مسعود 

  470 اهللخلیلیبروجنی،رو ،

472 ،495 ،496 

 503 خواجوی،محمد 

 133 خورشاهیان،هادی 

 193 خوشکنش،ابوالقاسم 

 181 دُرلند،سو 

  533 ورث،آنجالدا 

 502 دان،رابرت 

 227 دانایی،فرزانه 

 490 دانشمندمهربانی،ابراهیم 

 316 دانشی،شهریار 

 550 داوطلب،آمنه 

 436، 232 دپارتمانعلمیمرآت ،

437 ،438 ،439 

 540 دپارتمانعلمیموسسهتتا ،

541 ،542 

 547 دراکر،پیتر 

 136 درخشانی،مجید 

 521 درویشی،آیسان 

 433 درویل،لئونورام.تی 

 450 دستیارممقانی،نسرین 

 132 دشنر،جیمز 

 169 دلبری،سیدمحمد 

 421، 420 دمپسی،جانوی 

 138 دهقاننیری،فاطمه 

 394 دهقان،حسین 

 267 دهمرده،رضا 

 267 دهمرده،محمد 

 183 دولتی،زینب 

 214، 179 دیآنجلیس،باربارا ،

217 

 464، 398 دیوانی،امیر 

 104 ذهبی،الناز 

 444 ذوالفقاری،حسین 

 304 الفقاری،مهدیذو 

 543 راث،تام 

 399 رادمهر،علی 

 380 رازقی،محمدمهدی 

 323 بروجنی،عباسراستی 

 544 راسلر،فلورین 

 428 جیمنراگان،تیل 

 124 راهی،مریم 

 398 رایان،ام.جی 

 248 زاده،شهرامرجب 

 362 رجبی،طلیعه 

 370 رحماندوست،مجتبی 

 347 رحماندوست،مصطفی 

 450 رحمتی،ندا 

 509 زاده،نیلوفررحیم 

 537 اکبررحیمی،علی 

 240 رسالتپناهی،محمدمصطفی 

 ،400 شبنمرستمی 

 450 رسمتیاسدآبادی،زهرا 

 93، 92، 91 رسولی،امیرعلی 

 239 رسولی،پروین 

 423 رسولی،فاطمه 

 325، 324 رضاپور،تارا 

 422 رضازاده،حمیدرضا 

 118 رضاییبرفوئیه،فاطمه 

 194 نسبجوزمی،فاطمهرضایی 

 166، 165، 154 رفائی،سیدرضا 

 448 رفیعی،بهروز 

 50، 47 ،46، 45 رمضانی،احسان ،

51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،367 ،368 ،

471 ،473 ،475 ،498 

 50، 47، 46، 45 رضارمضانی،علی ،

51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،367 ،368 ،

471 ،473 ،475 ،498 

 402 تبار،ساحلرمضانی 

 435 رنجبر،محمدرضا 

 345 رهنما،سارا 

  88 افزا،سعیدرو 

 315 روحانی،رضا 

 312 روزبهانی،محمدمهدی 

 341 تایی،موسیروس 

 59 روشنعلی،حاجی 

 224 ریحانی،ابراهیم 

 420 ایریرز،رابرت 

 59 رئیسالسادات،سیدحسین 

 212 آبادی،فاطمهزارعده 

 252 نژاداشكشری،عباسزارع 

 440 زارعیمحمودآبادی،احسان 

 406 زاهدبابالن،عادل 

 246 زرقانی،سیدمهدی 

 332 زریان،رحیم 

 483 ،482 کفش،حمیدزرین 

 157 حسنزمانی،سید 

 63 زمانی،شهریار 

 297 زندکریمخانی،مریم 

 421، 420 زنگنه،حسین 

 450 زهری،راضیه 
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 516 زیگالر،تام 

 516 زیگالر،زیگ 

 213، 196 زینالی،مریم 

 474 ساداتموسوی،سیدامیر 

 181 سالك،محمود 

 75 ساوثال،ایوان 

 365 سپهری،نیما 

 474 هادیستوده،محمد 

 433 بافقی،سیدحسینسجادی 

 413، 220 ابوالفضلسجادی،سید 

 214 منش،آزادهسخایی 

 334 رضاسرساالری،محمد 

 19 سعادت،سعید 

 16 سعادتمند،فائزه 

 287، 242 سعدی 

 423 پور،اسماعیلسعدی 

 427، 421، 420 سعیدپور،مرضیه ،

428 

 338 سعیدیطاهری،مهدی 

 488، 480 سعیدی،حجت 

 301، 300 سعیدی،رضا 

 285 سعیدی،الدن 

 58 سلطانیفر،حسن 

 264 فرامرزی،علیسلطانیگرد 

 444 رضاسلطانی،حمید 

 9 سلماننصر،کورش 

 152 سلیمانی،نقی 

 544، 184 سمیعیگیالنی،عزیزاهلل 

 355 نژاد،محمدرضاسهرابی 

 528، 527 اصغرسوادکوهی،علی ،

529 ،530 

 273 سیّد،جعفر 

 277 نوری،نرگسسیاه 

 525 سیرینگ،آلن 

 196 سیسمور،تیموتی 

 513، 181 اللهی،پرتوسیف 

 425 زاده،اقبالسیفی 

 284 سینایی،زهرا 

 497 سینائیان،مهدی 

 213 .امشاب،لیزا 

 373 امینشاصنم،محمد 

 313 شاملو،روژین 

 اردبیلی،معصومهمحمدیشاه 

360 ،361 

 153 شاهمرادی،سیدمسعود 

 447، 401 افروزان،صغریشب 

 143 شجاعی،سیدعلی 

 224 شرقی،هوشنگ 

 474 جوادزاده،محمدشریعت 

 479 کالیی،بهنامشریعتیبین ،

481 

 27 شریعتی،زهره 

 450 شریفخطیبی،ندا 

 الساداتزادهخاوری،فاطمهشریف 

469 

 260 زاده،خدائیشریف 

 504 شریفی،محمد 

 339 شریفی،محمود 

 333 نژاد،افسانهشعبان 

 224 حسینزاده،شفیع 

 256، 244، 238 شفیعی،مهدی ،

257 ،283 ،286 

 147 شكری،گودرز 

 223، 202 شكوهییكتا،محسن 

 151 حسینشمسایی،محمد 

 343 شنوائی،حسین 

 271 شهرامی،بیژن 

 525، 520، 209 شهرستانی،زهره 

 533 شهیدی،گیتی 

 252 شوهانی،جواد 

 456 شیبانی،بهاره 

 206 االسالمی،صادقشیخ 

 99، 97 االسالمی،محمدشیخ 

 468، 1 پور،مهدیشیخ 

 441 شیخلر،زینب 

 293 شیخی،مژگان 

 110 شیرازی،رضا 

 450 نژادپناگاهی،زهرهشیرازی 

 170 رضاصادقیمیاب،علی 

 5 صادقی،محمود 

 450 صادقیانحقیقی،زهرا 

 285 صادقیان،محمدرضا 

 317، 314 صالحیطالقانی،امیر ،

476 

 450 صالحی،مرضیه 

 403 صبری،فاطمه 

 195 صحافی،الله 

 64 صحرایی،اکبر 

 410 صرافتهرانی،محمد 

 447 صفری،محمود 

 239 البنینصمدی،ام 

 171 علیصمدی،قنبر 

 162 صمیمی،مهدی 

 463 صولتیاصل،پروین 

 478، 477 ضرغامیبروجنی،البرز 

 70 ضرغامیان،مهدی 

 229 طاهریتنجانی،محمدتقی ،

230 ،231 

 ،342 مسعودامیرطاهریان 

 531 طباطبایی،افشین 

 459 زاده،شیماطبیب 

 148، 67 طرزی،لیدا 

 497 طلوعشمس،مهرناز 

 41، 37، 34، 22 طهماسبی،عالمه 

 189 پور،نجفطهماسبی 

 405 نژاد،عادلظفری 

 423 عابدی،رها 

 211 عابدی،فاطمه 
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 396 عابدی،مریم 

 259 پور،سایبهعادل 

 431 نیا،سیدعلیعارف 

 196 اشوری،مانداناع 

 132 عاملمحرابی،ابراهیم 

 526 عاملی،سعیدرضا 

 282، 278، 275 عبادتی،شهناز 

 469 عباسی،زینب 

 472 عباسیان،مریم 

 207 عبدلی،پیام 

 547 عبدی،حمید 

 514 عبدی،عادل 

 142 عبدی،عباس 

 348 عربامیری،نسیم 

 126 عربلو،احمد 

 56 عربی،مهدی 

 264 اهللعزتیزدی،ذبیح 

 401 پناهاباتری،سكینهعزت 

 128 اصغرعزتیپا ،علی 

 309 عسكریازغندی،مجید 

 252 عسكری،الهام 

 430 عسگری،منصوره 

 42 عشقی،حمید 

 270، 261 عظیمی،احسان 

 114 مصطفیعلوی،سید 

 418، 298 علوی،سیدحمیدرضا ،

505 

 310 علویان،فیروزه 

 488، 480 علیمردانی،ملیحه 

 434 یعقوبپور،علی 

 409 علیدادیانی،شوکت 

 239 علیزاده،عیسی 

 197 علیزاده،مهدی 

 244، 238 علیقلی،امیرحسین ،

256 ،257 ،283 ،286 

 466 علیمرادی،بهمن 

 235 عنبرستانی،سعید 

 203 رضاآبادیان،علیعوض 

 182 غروی،سیدمحمد 

 461 غفاری،حسین 

 84 غفاری،زهرا 

 266 غفاری،صادق 

 226 غفوری،شیرین 

 466 غفوریاننوروزی،پریسا 

 101 غالمی،محمد 

 434 غالمیان،رضا 

 167 غنچه،مصطفی 

 497 فدائیفرد،حمید 

 49، 48 فرجود،فروغ 

 459 فرجیارمكی،اکبر 

 163 فرخندهقصبه،رضا 

 203 فرخی،سوفیا 

 428، 427 فردوسیان،الهام 

 269، 251، 233 فردی،امیرحسین ،

276 ،289 ،299 

 266 افرزادفر،من 

 177 فرساد،فریبا 

 243 سعیدفرشاد،سید 

 451 فرمهینیفراهانی،شیرین 

 534 فروهان،حمید 

 239 فروهر،امین 

 423 بیفری،بروس 

 211 فرید،نعیمه 

 373 فقهکریمی،علی 

 353 فكریان،نیلوفر 

 326 فلوز،مایك 

 301، 300 فهیمی،زهرا 

 190 فورمن،اوان 

 356 فوالدی،محمدجواد 

 ،545، 524، 412 احمدفوالدیان 

 337، 98 زاده،فریباقاسم 

 388 قاسمی،علی 

 553، 549 قاسمی،مسلم 

 زادهخسروشاهی،محمودقاضی 

328 

 303 قانع،مریم 

 295 قائمی،فرزاد 

 235 قبادی،شهریار 

 76 قربانی،لیال 

 31، 30، 24 قربانی،مهدی 

 446 قربانیان،حسین 

 444 قرقدردوست،زهره 

 516 قالیی،ابوالفضل 

 434 قلتاش،عباس 

 20 قهرمانی،محمد 

 548 قیطاسی،امیر 

 470 کاتنل،جان 

 17، 16، 3 کاجی،حسین 

 546 آبادی،عطیهکارگردولت 

 476، 317 کاسان،فابین 

 288 علیکاشفیخوانساری،سید 

 212 نظیرکاظمیمیرکی،بی 

 204 گران،نگارکاغش 

 178 کامیارفر،سجاد 

 8 کدیور،پریسا 

 ،307 آنجالکراولی 

 185 کرمی،اکرم 

 125، 90 کرمیار،صادق 

 223 نژاد،رضاکرمی 

 309 کریستینااوئرتاش،آبریل 

 117 کریمی،پژمان 

 481، 479 کریمی،پگاه 

 486، 485 کریمی،علی 

 83، 65 کریمی،میرهادی 

 211 کرین،ربكا 

 191 کسائی،میالد 
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 361، 360 کشاورز،حسینعلی 

 235 کالشلو،مرتضی 

 508 کالنتری،ابراهیم 

 506 کلباسی،مجتبی 

 49 کلی،ترو 

 535 کمبل،ایلین 

 216 ای،گلبر کمره 

 312 کمشیکهنگی،هادی 

 472 کوتاماکی،جوکا 

 472 کورهانن،میكو 

 150 علیکوشا،محمد 

 311 کوئردا،خوزه 

 491، 483، 482 کیانی،مصطفی ،

492 

 57 گابریل،آلفونس 

 417 افگالتنی،جان 

 ،544، 184 سعیدگرامی 

 10 گرجی،ملیحه 

 538 گرشاسبی،معصومه 

 308 گروگان،حمید 

 شناسیکاربسته،بنیادگروهزبان

، 93، 92، 91 هایاسالمیپژوهش

94 ،95 

 146 گلدبر اسلون،هالی 

 408 گلزار،عصمت 

 484 گلزاری،محمد 

 459 گلیكمن،کارل 

 115 گودرزنیا،محدثه 

 137 گودینی،محمدعلی 

 ،207 .اسآلنگورامان 

 292، 291، 290 رضالبش،علی 

 405 لبل،الری 

 262 اهلل،داودلطف 

 250 آبادی،حسینلطف 

 519 لوبر ،کریستین 

 410 دورن،چارلزونلینكلن 

 520 ماتیوس،اندرو 

 69 مانكل،هنینگ 

 294 زاده،عیسیمتقی 

 452 خو،مصطفیمجدیان 

 326 محبیجهرمی،عرفانه 

 456 محبیراد،محمد 

 326 محبی،حامد 

 312 محبی،مهرداد 

 536 محمدعلیزاده،طاهره 

 450 محمدپورقرایی،نسرین 

 487 حسنپور،امیرمحمد 

 74 محمدپور،مرضیه 

 454، 453 خانی،شهراممحمد 

 432 زادهبفراجرد،مرتضیمحمد 

 235 محمدزاده،اسماعیل 

 382، 379 محمدیاصل،عباس 

 160 محمدیهوشیار،علی 

 ،522 زهرهمحمدی 

 60 محمدی،فاطمه 

 240 محمدی،مژگان 

 450 محمودزمانیان،راحله 

 61 اهللمحمودزاده،نصرت 

 483، 482 محمودیانزابی،امیر 

 127 محمودینورآبادی،محمد 

 366، 364 مختاری،منصور 

 501 الهمختاری،نعمت 

 179 مددی،علی 

 363 مدقالچی،مراد 

 156 چی،کاظممدیرشانه 

 381 شیخ،احسانمرادیده 

 456 مرادیان،مهدی 

 313 مردیت،سوزان 

 205 مرزوقی،محمدرضا 

 6 مروتی،زهرا 

 369 حیدرمروج،سید 

 164 مزینانیان،سعید 

 537 مسعودی،ناهید 

 519، 424 مشتاق،مهسار 

 450 مشهدیآقایی،سمیه 

 450 ساداتمشهدی،فرشته 

 415 مصباحیان،اعظم 

 241 مصدقصدقی،زهرا 

 ،457 زهرهمظفری 

 277 معقول،حسن 

 483، 482 مفتا ،محمدجعفر 

 470 مقبلی،ناصر 

 212 مقدسیخیاوی،زیبا 

 304 مقصود،نوید 

 405 مكای،استن 

 402 تای،جیمك 

 424 سیمكسول،جان 

 521 کالتچی،استیومك 

 177 کوی،دوروتیمك 

 358 رضامالردی،محمد 

 227 مالرمضانی،مهدی 

 173 مالیی،حسن 

 431 الدینبهاحسینی،سیدملك 

 81، 80، 79 منایی،حمیدرضا 

 153 منتظرالقائم،اصغر 

 492، 491 منوچهری،هدیه 

 346 مهرابی،عالیه 

 245 مهرام،بهروز 

 225 مهرآبادی،کتایون 

 454، 453 موتابی،فرشته 

 15، 2 17موسسهفرهنگیحماسه 

 197 موسویاصل،سیدمهدی 

 453 موسویچلك،حسن 

 18 موسوی،زهرا 

 399 موسوی،صادق 

 33، 25، 23 موسوی،لیال 
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 121 موسوی،منیرالسادات 

 87 موسویان،سیدمیثم 

 421، 420 موسیرمضانی،سونیا ،

427 ،428 

 377 مولوی،محمد 

 405 مومنی،فرهاد 

 مؤسسهفرهنگیهنریهدایت

، 218، 215، 186 فرهیختگانجوان

455 ،532 

 277 مؤیدناصری،اسماعیل 

 ،458 ریبافمؤیدنیا 

 362، 359 مؤیدی،علی 

 84 مید،ریشل 

 203 میرخان،سیدرضا 

 میرراضیرودسری،سید

 145 رضامحمد

 222 اهللآقاسی،رو میرزا 

 62 اکبرمیرزاآقایی،علی 

 310 میرزایی،پریسا 

 203 میرزائی،الهام 

 523، 89 حسینمیرزائیان،امیر ،

543 

 518 میرصادقی،علی 

 191 میشالن،پاسكال 

 509 مینیك،کریس 

 13 فر،عبدالرضاینادر 

 419 فر،مهدینادری 

 73، 72 ناصری،مسلم 

 407 آوری،نیمانام 

 494، 493 نامی،فرزاد 

 237 نجاتشجاعی،امیر 

 57 سمیعی،فرامرزنجد 

 36، 32 زاده،اعظمنجفعلی 

 428، 427 نژاد،عظیمهقلینجف 

 406 نجفی،حبیبه 

 405 نجفی،حسن 

 255 نجفی،مالحت 

 89 نزبیت،ادیت 

 247، 234 نصراللهی،حمزه 

 411 نصرالهی،محمدرضا 

 176 نصری،عبداهلل 

 356 نصیریاوانكی،محمدرضا 

 460 نصیری،مهدی 

 349 حبیبنظاری،سید 

 376 نظری،معصومه 

 237 نظری،مهدی 

 253 نظری،مهدیه 

 311 نظیری،نیلوفر 

 274 نوذریتهرانی،مریم 

 306 نوربخش،حمیدرضا 

 44 نورمحمدی،ساسان 

 450 نورمحمدی،مریم 

 116 نوروزیخزاقی،ایرج 

 310 نوروزی،سوسن 

 219 نوری،حمید 

 210 نوری،حمیدرضا 

 454، 453 نوری،ربابه 

 517 نیستانی،محمدرضا 

 395 نیا،علینیسی 

 222 نیكولز،مایكلپی 

 546 ون،دیویدنی 

 462 واتروت،کتی 

 539 ابراهیمواعظی،محمد 

 ،172 محمودواعظی 

 318، 314 واکِر،ریچارد 

 476، 317 والی،فواد 

 457 وحدانی،مریم 

 122 ودهاوس،پی.جی 

 383، 378 وفایییگانه،محمد ،

384 

 417 ولدان،رقیه 

 111 درانن،وندلینون 

 180 وودز،روث 

 451 ویتكر،تاد 

 326 اچویتن،یان 

 402 ویگنز،گرنت 

 502 ویلكینز،جیمی 

 192 هابز،مایك 

 104 هاردینگ،فرانسیس 

 206 هاسن،جیل 

 14 زادهصراف،فیروزههاشم 

 158 زادههریسی،هاشمهاشم 

 499 هاشمی،مهدی 

 509 هالند،اوا 

 309 هاوشكی،حسین 

 359 هداوند،سعید 

 190 هربرت،جیمز 

 192 هریسون،جیمز 

 547 هسلبین،فرانسیس 

 112 زاده،شهرامهمت 

 465 بهار،حسنهمیشه 

 ،404 شارونهنسن 

 516 شناس،ارمغانهوده 

 312 هوشیار،ساالر 

 536 هولبو ،نانسی 

 209 هی،لوییز 

 135 یاری،راحله 

 302 فرد،امیدیعقوبی 

 39 پور،معصومهیوسف 

 113، 105 یوسفی،محمدرضا ،

119 ،120 ،130 ،131 

 315 لیواین،شار 
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 ناشرایهنم
 183 آذرینمهر 

 99، 98، 97، 13، 12، 9 آرایان ،

144 ،337 ،515 ،523 ،533 ،

543 

 273 آشنایی 

 163 آفتابنهان 

 194، 193، 190 آواینور ،

208 ،211 ،219 ،298 ،395 ،

399 ،406 ،415 ،417 ،418 ،

420 ،421 ،427 ،428 ،433 ،

434 ،435 ،459 ،505 

 509، 226، 184 آونددانش ،

544 

 519، 516، 424، 206 ابوعطا ،

521 ،535 ،547 

 78 افق 

 403 اندیشهافرینش 

 518 بارسا 

 297 بخشایش 

 217، 214، 209، 179 بزمقلم ،

242 ،287 ،520 ،525 

 بنیادفرهنگیمهدیموعود

 175، 173، 171، 157 )عج(

 159 هابهاردل 

 92، 91، 59، 58، 57، 5 نشربه ،

93 ،94 ،95 ،103 ،150 ،151 ،

152 ،154 ،156 ،165 ،166 ،

172 ،260 ،271 ،295 ،329 ،

330 ،331 ،334 ،336 ،342 ،

343 ،346 ،388 ،410 ،411 ،

412 ،466 ،510 ،524 ،545 

 82، 10، 1 المللیگاجبین ،

123 ،201 ،204 ،237 ،316 ،

373 ،468 ،485 ،486 ،487 

 111، 104، 84 پرتقال 

 236 پرش 

  464، 398 پر 

 199 پرکاس 

 408، 267 اندیشپرنیان 

 پژوهشگاهحوزهودانشگاه 

153 ،182 ،197 ،448 ،460 

 239 هایدانشگاهپژوهش 

 384، 383، 378 پژوهشیار 

 307 پویشاندیشهخوارزمی 

 476، 317، 314 پیامآزادی 

 318، 117، 110 پیامبهاران ،

503 

 441 پیامکوثر 

 113، 106، 105 پیدایش ،

115 ،119 ،120 ،122 ،131 ،

142 ،146 ،249 ،253 ،261 ،

262 ،270 

 541، 540 پیشرومبتكران ،

542 

 443 مدارپیشگامانپژوهش ،

458 

 480، 301، 300 پیكنخبگان ،

488 

 537، 457 تختجمشید 

 263 سیاهتخته 

 432، 400 تسلط 

 311، 223، 202 تیمورزاده ،

419 

 101 جمال 

 145، 83، 65 جیسا 

 456، 259 اندازقطبچشم 

 431 چویل 

 164 رودحبله 

 250 حكیمفردوسی 

 16، 15، 3، 2 حماسهیاران ،

17 ،18 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،

27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،

34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،

41 

 252 خطاول 

 309، 304 خطسفید 

 280، 279، 278 خیلیسبز ،

305 ،323 ،365 ،493 ،494 ،

499 

 222 آفریندانش 

 دانشگاهتربیتدبیرشهید

 255، 189، 56 رجائی

 دانشگاهعلوماسالمیرضوی 

504 ،507 

 440 دریافت 

 4 دفترنشرفرهنگاسالمی ،

63 ،88 ،109 ،161 ،168 ،176 ،

188 ،355 ،370 ،385 ،386 ،

389 ،390 ،391 ،392 ،508 ،

526 

 315 دیبایه 

 89 ذکر 

 449، 241 رازنهان 

 158، 136 زیارت 

 114 سایهسالمت 

 465 بانسته 

 522 سرخابی 

 413، 220 سفیرصادق 

 514 سیاهرود 

 )167، 62 سیبصادق)ع ،

376 ،387 

 381 شاپر سرخ 
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 شرکتانتشاراتسورهمهر 

44 

 شرکتانتشاراتکانون

، 227، 203 فرهنگیآموزش

312 ،359 ،362 ،482 ،483 

 شرکتانتشاراتویژهنشر 

130 

 شرکتتعاونیخدمات

فرهنگینواندیشانمحراب

 328 علم

 284، 185 صابرین 

 341 صحراییسبز 

 162، 43، 14 ضریحآفتاب ،

243 ،377 

 319 طالیی 

 453، 397، 155 طلوعدانش ،

454 

 345 عموعلوی 

 371 غالمرضابخشی 

 396 فراگیرهگمتانه 

 450 فرشتگانفردا 

 265، 254، 248، 140 قدیانی ،

268 ،272 ،293 ،511 ،512 

 446، 444 کالجبرتر 

 کانونپرورشفكریکودکان

، 128، 96، 75، 69 نوجوانانو

308 ،335 ،347 ،349 

 137 کتابابرار 

 51، 50، 47، 46، 45 کتابتارا ،

52 ،53 ،54 ،55 ،367 ،368 ،

471 ،473 ،475 ،498 

 66، 64، 19 کتابجمكران ،

72 ،73 ،76 ،85 ،87 ،100 ،

102 ،127 ،129 ،134 ،139 ،

160 

 74، 71، 67، 61 کتابنیستان ،

79 ،80 ،81 ،90 ،107 ،108 ،

112 ،118 ،121 ،124 ،125 ،

133 ،143 ،147 ،148 ،149 ،

348 ،551 

 513، 181 کالم 

 310 کنكاش 

 210، 207، 177 کیانافراز 

 536، 313 گام 

 469 گردویدانش 

 8 گلآذین 

 477، 372، 361، 360 واژهگل ،

478 ،479 ،481 

 333 لوپهتو 

 430 لو سفید 

 467 ماهماهان 

 264 ،225، 132 مبتكران ،

303 ،357 ،363 ،484 ،539 

 281 مجمعذخائراسالمی 

 502، 138، 70 محرابقلم 

 230، 229، 216، 169 مرآت ،

231 ،232 ،275 ،282 ،320 ،

364 ،366 ،436 ،437 ،438 ،

439 ،489 ،497 

 135، 116، 77، 60 مرسل ،

238 ،240 ،244 ،256 ،257 ،

283 ،286 ،338 ،339 ،340 ،

351 ،352 ،353 ،393 

 مرکزتخصصیمهدویتحوزه

 506 علمیهقم

 274 مریمنوذریتهرانی 

 7 مناجات 

 462، 402 منظومهخرد 

 )187 مهرزهرا)س 

 247، 235، 234 مهروماهنو ،

277 ،302 ،306 ،356 ،407 ،

490 ،491 ،492 

 325، 324، 192، 191 مهرسا ،

538 

 452 موعوداسالم 

 مؤسسهانتشاراتینقشنگین 

285 ،531 ،534 

 429، 11 مؤسسهخانهکتاب 

 مؤسسهفرهنگیآرمانرشد 

20 ،42 ،379 ،380 ،382 ،546 

 48 مؤسسهفرهنگیفاطمی ،

49 ،228 ،246 ،294 ،296 ،

326 ،369 ،474 ،500 

 مؤسسهفرهنگیمدرسه

، 200، 170، 126، 86 برهان

224 ،233 ،245 ،251 ،269 ،

276 ،288 ،289 ،290 ،291 ،

292 ،299 ،358 ،374 ،375 ،

394 ،423 ،461 ،470 ،472 ،

495 ،496 ،501 ،549 ،553 

 مؤسسهفرهنگیمنادی

، 552، 550، 548، 68 تربیت

554 

 مؤسسهفرهنگیهنری

 213، 196 اورنگآفرین

 مؤسسهفرهنگیهنری

 195 شناختوتربیتانگاره

 مؤسسهفرهنگیهنری

 هدایتفرهیختگانجوان

186 ،215 ،218 ،455 ،532 

 405 چاپمؤسسهکورش ،

426 ،445 

 409 آورانماندگارنام 

 322، 321 نانو 

 212 نایاب 
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 174 نظری 

 6 نگارتابان 

 463 نوروزی 

 404، 258، 180، 178 نوشته ،

416 ،527 ،528 ،529 ،530 

 198، 141، 21 نویدشیراز 

 266 نیكانکتاب 

 447، 422، 401، 221 وانیا ،

451 

 442، 425 هنراول 

 327 هنررسانهاردیبهشت، 

332 ،344 ،350 ،354 

 205 هوپا 

 517، 414 یارمانا 
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 آدرسناشران
 مهرآذرین  

، ط. دوم، انتشارات 517روی پاساژ ارم، پ.  روبه :بجنورد

 :تلفن 9419611111 :کدپستی آذرین مهر

 5833272166 :نمابر 58332721663

 آرایان  

، ط. 6خ. انقالب، خ. فخر رازی، ک. فاتحی داریان، پ.  :تهران

 2166971344 :تلفن 1314734761 :کدپستی اول

 2166400235 :نمابر

 آشنایی  

، انتشارات آشنایی 15815 - 3399صندوق پستی  :تهران

خ. وحید نظری، بین  :نشانی پستی )صرفاً جهت استحضار(

 :کدپستی 2، واحد 12فلسطین و ابوریحان، پ. 

 :نمابر 2166974137 :تلفن 1315883419

2166974138 

 آفتابنهان  

 :کدپستی 5، واحد 1سازی، شهرک نور، بلوک  م. یخ :رشت

 :نمابر 1333521114 :تلفن 4156943116

1333521114 

 آواینور  

فروردین خیابان شهید 12خیابان  -میدان انقالب :تهران

 :کدپستی 4واحد 2طبقه  99نظری غربی پالک

 :نمابر 2166967355 :تلفن 1314675577

2166480882 

 آونددانش  

بست  نبی، خ. ناطق نوری، ک. بن پاسداران، خ. گل :تهران

 :تلفن 1947734411 :کدپستی 4طالیی، پ. 

 2122871522 :نمابر 2122893988

 ابروباد  

، ک. 55خ. رسالت، نرسیده به چهار راه سرسبز، م.  :تهران

 :تلفن 1648787415 :کدپستی 3، واحد 8الهی، پ. 

 2177890053 :نمابر 2177890053

 ابوعطا  

ساختمان  -فروردین 12خیابان  -خیابان انقالب :تهران

 :تلفن 1314733474 :کدپستی طبقه چهارم -ناشران

 2166485940 :نمابر 2166485940

 افق  

-خیابان شهید نظری غربی -فروردین 12خیابان  :تهران

 :کدپستی طبقه سوم -2پالک  - 1كوچه جاوید 

 :نمابر 2166413367 :تلفن 1314675351

2166414285 

 اندیشهافرینش  

 22جوادیه، ک. شهیدعلی مهدی، پ. متری  20 :تهران

 :نمابر 2155463556 :تلفن 1365833611 :کدپستی

2155463556 

 بارسا  

روی خ. واعظی،  خ. شریعتی، نرسیده به م. قدس، روبه :تهران

 :تلفن 1963846351 :کدپستی بن.الوند، ساختمان بارسا

 2122677917 :نمابر 2122677917

 بخشایش  

 :کدپستی 143پالک  - 28كوچه  -خیابان شهدا :قم

 :نمابر 2537737583 :تلفن 3715634969

2537749699 

 بزمقلم  

 :کدپستی 62، پ. 8م. توحید، خ. سواران، سواران  :قم

 :نمابر 2538838036 :تلفن 3717893177

2538838133 

 )بنیادفرهنگیمهدیموعود)عج  

ان، پ. ید علیه)شهدا(، ک. آمار، بن بست شهیخ. صفائ :قم

 :نمابر 2537841130 :تلفن 0 :کدپستی 26

2537737160 

 هابهاردل  

)ناصر(، جنب نانوایی، پ.  18ب. شهید منتظری، ک.  :قم

 2537741362 :تلفن 3713744873 :کدپستی 92

 2537836975 :نمابر
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 نشربه  

میدان انقالب خیابان كارگر شمالی باالتر از چهارراه  :تهران

 :کدپستی طبقه سوم 16نصرت كوچه طاهری پالک 

 :نمابر 2188951740 :تلفن 1417983181

2188951739 

 المللیگاجبین  

پالک -فروردین 12نبش خیابان -خیابان انقالب :تهران

 2164363131 :تلفن 1314743533 :کدپستی 1302

 2166976095 :نمابر

 پرتقال  

 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. روانمهر، پ.  :تهران

 :نمابر 2163564 :تلفن 1314784665 :کدپستی

2166486797 

 پرش  

خ. كارگر جنوبی، بین جمهوری و آذربایجان، جنب  :تهران

 1318785814 :کدپستی 6ک. امیركبیر، ک. فرهاد، پ. 

 2166123620 :نمابر 2166406980 :تلفن

  پر  

، ط. 132چهارراه فلسطین، خ. مهجور، بن. یگانه، پ.  :قزوین

 2833321213 :تلفن 3413897469 :کدپستی دوم

 2833662350 :نمابر

 پرکاس  

، ورودی یک، طبقه همكف 26شهرک آپادانا، بلوک  :تهران

 2144690761 :تلفن 1391863613 :کدپستی غربی

 2144671264 :نمابر

 پرنیاناندیش  

 3، ز. 1، پ. 1پاسداران، م. اختیاریه، انتهای یزدانیان  :تهران

 :نمابر 2122569274 :تلفن 1958713815 :کدپستی

2122569274 

 پژوهشگاهحوزهودانشگاه  

شهرک پردیسان، بل. دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد، نبش  :قم

 :کدپستی م. علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 :نمابر 2532111280 :تلفن 3749113361

2532803090 

 هایدانشگاهپژوهش  

 39بلور، طبقه همكف، پالک فلكه دانشگاه، برج  :تبریز

 :نمابر 4133250248 :تلفن 5156913616 :کدپستی

4133250248 

 پژوهشیار  

م. انقالب، خ. منیری جاوید، تقاطع شهدای  :تهران

 1314653894 :کدپستی ، ط. اول66ژاندارمری، پ. 

 2166479251 :نمابر 2166479375 :تلفن

 پویشاندیشهخوارزمی  

، 126فروردین، خ. نظری غربی، پ.  12م. انقالب، خ.  :تهران

 :تلفن 1314683671 :کدپستی 3و  1واحد 

 2166960000 :نمابر 2166960000

 پیامآزادی  

روی سینما اروپا، ک. شهید  خ. جمهوری، روبه :تهران

 1146813415 :کدپستی 2بست اول، پ.  مظفری، بن

 2133935761 :نمابر 2133905515 :تلفن

 پیامبهاران  

خیابان جمهوری اسالمی، مابین سعدی و  :تهران

 5بست اول پالک  ظهیراالسالم، كوچة مظفری، بن

 :نمابر 2133114275 :تلفن 1146813513 :کدپستی

2133998752 

 پیامکوثر  

، 20م. انقالب، ابتدای كارگر شمالی، ک. برهانی، پ.  :تهران

 :تلفن 1417933181 :کدپستی 1ط. منفی 

 2166413168 :نمابر 2166412338

 پیدایش  

خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی،  :تهران

 2166970270 :تلفن 1314733963 :کدپستی 86پ. 

 2166401514 :نمابر

 پیشرومبتكران  

پ  -بین خیابان دانشگاه و فخر رازی  -خ لبافی نژاد  :تهران

 :تلفن 1314883813 :کدپستی طبقه اول - 178

 2166976713 :نمابر 2166976713
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 پیشروان  

 59خیابان انقالب خیابان وحید نظری پالک  :تهران

 :نمابر 2161094311 :تلفن 1314764966 :کدپستی

2161094182 

 مدارپیشگامانپژوهش  

نبش یگانه  -خیابان ماهشهر  -خیابان كریم خان زند  :تهران

 :کدپستی طبقه سوم - 12واحد  - 3پالک  -

 :نمابر 2188345217 :تلفن 1584733336

2188345218 

 پیكنخبگان  

 -خ. وحید نظری شرقی -خ. فخر رازی  -خ. انقالب  :تهران

 :تلفن 1314765116 :کدپستی B32واحد  - 61پالک 

 2166486301 :نمابر 2166977982

 تختجمشید  

جنب بانک تجارت  -خیابان پیروزی -فلكه شهرداری :شیراز

 -طبقه اول  -مهمانپذیر دریا روی  روبه -شعبه پیروزی

 :تلفن 7137673996 :کدپستی جمشید  انتشارات تخت

 7132245401 :نمابر 7132245401

 سیاهتخته  

فروردین، خیابان وحید  12میدان انقالب، خیابان  :تهران

 :کدپستی ، طبقه اول99نظری غربی، پالک 

 :نمابر 2166400300 :تلفن 1314675619

2166400330 

 تسلط  

خ. شریعتی، باالتر از میرداماد، خ. زیبا، جنب پارک  :تهران

 1639966711 :کدپستی نصر، سرای محله قبا ، ط. اول

 2122858304 :نمابر 2122858304 :تلفن

 تیمورزاده  

، ط. سوم 111م. هفت تیر، خ. كریمخان زند، پ.  :تهران

 1597985735 :کدپستی شرقی، انتشارات تیمورزاده

 2188809898 :نمابر 2188809090 :تلفن

 جمال  

 422پالک  -كوچه نهم -21معلم -خیابان معلم :قم

 :نمابر 2537742528 :تلفن 3715797744 :کدپستی

2537837074 

 جیسا  

روی پارک ملت، مركز رشد واحدهای  خ. بسیج، روبه :رودسر

 :کدپستی آور )پارک علم و فناوری گیالن(، ط. دوم فن

 :نمابر 1342616136 :تلفن 4481836187

1342622557 

 اندازقطبچشم  

 :کدپستی فلكه مسجد جامع، پاساژ الزهرا :تربت حیدریه

 :نمابر 5152319119 :تلفن 9518956919

5152319119 

 چویل  

 :کدپستی 10، پالک 9بلوار ارم، ارم  :یاسوج

 :نمابر 7433230402 :تلفن 7591757135

7433222111 

 حبلهرود  

سمنان .باغ فردوس . پایین تر از پل شهید شاطری .  :سمنان

 . شاه حسینی 3خیابان شهید صفاییان. ساختمان نیكی . ط 

 :نمابر 2333329345 :تلفن 3519684576 :کدپستی

2333329345 

 حكیمفردوسی  

 10كم، پ. یولنجک، بل. دانشجو، خ. گلستان  :تهران

 :نمابر 2122409520 :تلفن 1985877673 :کدپستی

2122409520 

 حماسهیاران  

 :کدپستی 340، پ. 12د منتظری، ک. یبل. شه :قم

 :نمابر 2537748051 :تلفن 3713744473

2537748041 

 خطاول  

 4، پ. 10خیام شمالی، شهرک پردیس، نگین  :مشهد

 :نمابر 5137529993 :تلفن 9196764895 :کدپستی

5137529993 

 خطسفید  

 :کدپستی 13ابومسلم نبش -خیابان ابومسلم :سبزوار

 :نمابر 5144220835 :تلفن 9619633475

5144220835 
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 خیلیسبز  

خیابان -خیابان فخر رازی-خیابان انقالب اسالمی :تهران

 :کدپستی واحدسوم-71شماره -روانمهر شرقی

 :نمابر 4-2166486790 :تلفن 1314784664

2166486797 

 آفریندانش  

 -ابتدای جمالزاده جنوبی  -ابتدای آزادی  -م انقالب  :تهران

 1313973413 :کدپستی 2واحد- 2پ  -ک دانشور 

 2166912120 :نمابر 2166912121 :تلفن

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی  

لویزان، خ. شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید  :تهران

 2122970042 :تلفن 1678815811 :کدپستی رجائی

 2122970003 :نمابر

 علوماسالمیرضویدانشگاه  

 یت ـ دانشگاه علوم اسالمیحرم مطهر ـ صحن هدا :مشهد

 :کدپستی ت مركز پژوهش دانشگاهیریـ مد یرضو

 :نمابر 5132257089 :تلفن 9134843333

5132230772 

 دریافت  

روی وزارت  ده به م. فاطمی )روبهیخ. فاطمی، نرس :تهران

 :کدپستی ، ط. دوم4كشور(، خ. دوم، ک. هومان، پ. 

 :نمابر 2188391374 :تلفن 1415783761

2188391785 

 دفترنشرفرهنگاسالمی  

خ. -خ. آزادی-خ. وفامنش -میدان هروی -پاسداران :تهران

 :کدپستی 23پالک  -كوچه مریم  -افتخاریان

 :نمابر 2122940054 :تلفن 1669747414

2122956401 

 دیبایه  

، واحد 8ک. یكم، پ. سیدخندان، ارسباران، شفاپی،  :تهران

 :نمابر 2122886452 :تلفن 1541654711 :کدپستی 4

2122886450 

 ذکر  

خیابان  -خیابان فلسطین جنوبی  -خیابان انقالب  :تهران

 :کدپستی طبقه اول غربی - 20پالک  -محتشم 

 :نمابر 2166410041 :تلفن 1315853493

2166468263 

 رازنهان  

، 12زاده جنوبی، ک. دانشور، پ.  جمالم. انقالب، اول  :تهران

 2166901841 :تلفن 1313973746 :کدپستی 2واحد 

 2166901841 :نمابر

 رشداندیشه  

-ابتدای جمالزاده جنوبی-ابتدای آزادی -م. انقالب  :تهران

 1313973413 :کدپستی 2واحد  - 2پ. -ک. دانشور

 2166912120 :نمابر 2188995181 :تلفن

 زیارت  

خیابان جمهوری اسالمی، مابین سعدی و  :تهران

 5بست اول، پالک  ظهیراالسالم، كوچة مظفری، بن

 :نمابر 2133114275 :تلفن 1146813513 :کدپستی

2133998752 

 سایهسالمت  

خ. كارگر شمالی، خ. نصرت غربی، ک. باغ نو،  :تهران

 :کدپستی کی، واحد 4داودآبادی شرقی، پ.

 :نمابر 2166923860 :تلفن 1418863751

2166923860 

 بانسته  

 7451833364 :کدپستی 10ثم، پالک یابان میخ :استهبان

 7153221678 :نمابر 7153228633 :تلفن

 سرخابی  

 5، واحد 11م. انقالب، خ. كارگر شمالی، خ. قدر، پ.  :تهران

 :نمابر 2166561502 :تلفن 1418884619 :کدپستی

2166561081 

 سفیرصادق  

 :کدپستی 65متری دوم، پ.  15صفاشهر،  :قم

 :نمابر 2536643511 :تلفن 3716986665

2536643512 
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 سیاهرود  

میدان انقالب ـ ابتدای كارگر جنوبی ـ كوچه رشتچی  :تهران

 1313975445 :کدپستی 8ـ طبقه سوم ـ واحد  7ـ پالک 

 2166906786 :نمابر 2166906749 :تلفن

 )سیبصادق)ع  

رسالت، خیابان شهید مدنی، بین ایستگاه مترو میدان  :تهران

 132فدک و گلبرگ، روبه روی بانک ملی ایران، خیابان 

 :کدپستی زنگ اول 10شهید میر غضنفری، پالک 

 2177034515 -2177259020 :تلفن 1635973811

 2177034515 :نمابر

 شاپر سرخ  

، 24میدان انقالب اسالمی، كوچه شهید جنتی، پالک  :تهران

 2166933746 :تلفن 1418193931 :کدپستی 1حدوا

 2166933746 :نمابر

 شرکتانتشاراتسورهمهر  

 ، انتشارات سوره مهر23زیر پل حافظ، خ. رشت، پ.  :تهران

 :نمابر 2166460993 :تلفن 1591817811 :کدپستی

2166469951 

 شرکتانتشاراتکانونفرهنگیآموزش  

، 1بست حاجیان انقالب، بنخ. فلسطین، نرسیده به  :تهران

 :تلفن 1416933341 :کدپستی 110، واحد 7شماره 

 2166484564 :نمابر 2166962555

 شرکتانتشاراتویژهنشر  

خیابان انقالب، خیابان شهید نجات اللهی )ویال(،  :تهران

 :تلفن 1599686411 :کدپستی 1كوچه هواپیمایی، پالک 

 2188910430 :نمابر 2188910091

 تعاونیخدماتفرهنگینواندیشانمحرابشرکت

  علم

روی وزارت كشور، خ. چهارم  خ. فاطمی، روبه :تهران

 :کدپستی شرقی 5، ط. 8)میرزایی(، ک. یزدی، پ. 

 :نمابر 2188961059 :تلفن 1415774851

2188961059 

 صابرین  

 1( كوچه مرجان پالک 5زاده)ید علیخ شه یخ فاطم :تهران

 :نمابر 2188968890 :تلفن 1415674111 :کدپستی

2188976494 

 صحراییسبز  

، چهار راه دوم سمت راست، ک. 34دی، ک.  19خ.  :قم

 :تلفن 3714735147 :کدپستی 22بست، پ.  بن

 2537704549 :نمابر 2537704549

 ضریحآفتاب  

 _، دفتر مركزی موسسه فرهنگی 8امام خمینی  :مشهد

 9133714165 :کدپستی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب

 5132212224 :نمابر 5132280166 :تلفن

 طالیی  

كوچه پارس  -خ سرپرست جنوبی  -ابان طالقانی یخ :تهران

 :تلفن 1416893571 :کدپستی 2واحد  - 11پالک  -

 2166415233 :نمابر 2166483066

 طلوعدانش  

روی ایستگاه مترو شیخ  م. شهدا، خ. پیروزی، روبه :تهران

 1778674611 :کدپستی 1رستمی، پ. الرئیس، كوچه 

 2133646801 :نمابر 2188345682 :تلفن

 عموعلوی  

مجتمع شیخ  -هزاره هفتم  -بلوار سلمان  -پردیسان  :قم

 3749173363 :کدپستی 13واحد  -بلوک یک  -بهایی 

 2532813469 :نمابر 9396515429 :تلفن

 غالمرضابخشی  

الله، شاهین جنوبی، تهران، خ. ستاری جنوبی، چهارراه 

 :نمابر :تلفن :کدپستی 78، واحد 17، پ. 10بنفشه 

 فراگیرهگمتانه  

خ. شریعتی، باالتر از بانک كارگشایی، ابتدای ک.  :همدان

 8132514461 :تلفن 6517693138 :کدپستی مهر

 8132517252 :نمابر

 فرشتگانفردا  

عصر  ولین مسجد یریعصر عج، طبقه ز شهرک ولی :الوندیگ

عج، كانون فرهنگی و هنری فرشتگان، دفتر انتشارات 

 :تلفن 3971915781 :کدپستی فرشتگان فردا

 2176332740 :نمابر 2176332730

 قدیانی  

خیابان شهدای -فروردین 12خیابان -انقالب :تهران

 1314733861 :کدپستی 90پالک-ژاندارمری شرقی

 2166403264 :نمابر 2166404410 :تلفن
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 برترکالج  

 :کدپستی فروردین، ساختمان ناشران 12انقالب، خ.  :تهران

 :نمابر 2166972922 :تلفن 1314733474

2166972922 

 کانونپرورشفكریکودکانونوجوانان  

-22خیابان بهشتی. خیابان خالد اسالمبولی.شماره  :تهران

 2188715545 :تلفن 1511647416 :کدپستی 24

 2188715545 :نمابر

 ابرارکتاب  

میدان آزادی، خیابان آزادی، نرسیده به بزرگراه یادگار  :تهران

امام، خیابان شهیدان، ضلع شرقی میدان دكتر هوشیار، 

 :تلفن 1343643373 :کدپستی 2، واحد 5پالک 

 2189775204 :نمابر 2166157338

 کتابتارا  

خ. انقالب، بین بهار جنوبی و مفتح، خ. خاقانی، پ.  :تهران

 :کدپستی واحد جنوبی، انتشارات كتاب تارا، 18

 :نمابر 2155973375 :تلفن 1571616817

2155973375 

 کتابجمكران  

مسجد مقدس جمكران، ساختمان اداری نیمه شعبان،  :قم

 :تلفن 3747113135 :کدپستی انتشارات كتاب جمكران

 2537255206 :نمابر 2537254350

 کتابنیستان  

بست ششم،  قلندری جنوبی، نبش بن بزرگراه صدر، خ. :تهران

 :تلفن 1939667933 :کدپستی ، زنگ نیستان2پ. 

 2122612445 :نمابر 2122612443

 کالم  

م. توحید، خ. پرچم، ابتدای ک. شهید كاظم بیگی،  :تهران

 :کدپستی 1)ساختمان شكیبا( واحد  69پ. 

 :نمابر 2166567151 :تلفن 1457863113

2166565573 

 کنكاش  

سه راه حكیم نظامی، اول خ. ارتش، بعد از  :اصفهان

 :تلفن 8174769381 :کدپستی دبیرستان سعدی

 3136265860 :نمابر 3136258049

 کیانافراز  

خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بعد از سه راه  :تهران

 1315895185 :کدپستی 12جمهوری، ک. دانا، پ. 

 2166977166 :نمابر 2166401585 :تلفن

 گام  

خیابان بهارمستیان)جنب  -میدان هفت تیر  :تهران

 :کدپستی 11واحد-13پالک -مسجدالجواد(

 :نمابر 2188494091 :تلفن 1574717431

2188303273 

 گردویدانش  

سه راه رجایی شهر ضلع شمال شرقی پل ساختمان  :كرج

 2634456810 :تلفن 3145713454 :کدپستی ققنوس

 2634492254 :نمابر

 گلآذین  

نژاد ـ  خیابان انقالب ـ خیابان ابوریحان ـ خیابان لبافی :تهران

 :کدپستی 4ـ طبقه اول ـ واحد  146پالک 

 :نمابر 2166970816 :تلفن 1315634755

2166970817 

 واژهگل  

نژاد، بین دانشگاه و فخر  خیابان انقالب، خیابان لبافی :تهران

 :تلفن 1314883664 :کدپستی 184رازی، پالک 

 2166465223 :نمابر 2166462820

 لوپهتو  

كوچه فاتحی  -خیابان فخر رازی -خیابان انقالب :تهران

 :تلفن 1314734314 :کدپستی 3واحد  -3پالک  -داریان

 2166475867 :نمابر 2166475867

 لو سفید  

م. خراسان، خ. خاوران، خ. اتابک، ک. حسینی، ک.  :تهران

 1797735574 :کدپستی 1، واحد 10خدادوست، پ. 

 2133002527 :نمابر 2133002527 :تلفن

 ماهماهان  

كرمان، ماهان، خیابان امام، پل محتشم، خیابان بهار  :ماهان

 :کدپستی شرقی، نبش راست كوچه پیر مهر زبان

 :نمابر 3433777737 :تلفن 7631738415

3433777737 
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 مبتكران  

 وحیدنظریخیابان  -خیابان فخر رازی-میدان انقالب :تهران

 :نمابر 2161094311 :تلفن 1314764965 :کدپستی

2161094182 

 مجمعذخائراسالمی  

 1پالک  -فرعی اول دست چ  -23كوچه  -خیابان آذر :قم

 :نمابر 2537705666 :تلفن 3714935798 :کدپستی

2537701119 

 محرابقلم  

فروردین، خیابان شهدای  12خیابان انقالب، خیابان  :تهران

 :تلفن 1314733663 :کدپستی 104ژاندارمری، پالک 

 2166465201 :نمابر 2166490879

 مرآت  

خیابان كریمخان زند، ابتدای خردمند شمالی، پالک  :تهران

 :تلفن 1585814386 :کدپستی ، طبقه چهارم80

 2188813519 :نمابر 2188821500

 مرسل  

كوی اهلل مدنی،  خیابان شهید رجایی، خیابان آیت :كاشان

 :تلفن 8713743998 :کدپستی 37، پالک 2فرخ 

 3155453033 :نمابر 3155454513

 مرکزتخصصیمهدویتحوزهعلمیهقم  

بست شهید علیان، مركز تخصصی  ، بن24خ. شهدا، ک.  :قم

 2537841130 :تلفن 3715616464 :کدپستی مهدویت

 2537737160 :نمابر

 مریمنوذریتهرانی  

خ. ولی عصر، خ. فروزش، ک. توحیدی، استان تهران، تهران، 

 ، ط.اول34ک. سنگانیان، پ. 

 مناجات  

نبش چهارراه حجت)عج(، به سمت مقدم طبرسی،  :مشهد

 5132220719 :تلفن 9143788547 :کدپستی 200پ. 

 5132220719 :نمابر

 منظومهخرد  

ولنجک، بل. دانشجو، بعد از م. یاسمن )شهیدان  :تهران

 :کدپستی انتشارات منظومه خردالحكما(،  حسام

 :نمابر 2122420086 :تلفن 1984713356

2122420085 

 )مهرزهرا)س  

خیابان دكتر شریعتی، حد فاصل خیابان سعدی و  :نجف آباد

، 23تقاطع رجایی، بن بست اندیشه، انتهای بن بست، پالک 

 :کدپستی ساختمان نشر مهر زهرا، طبقه دوم، واحد نشر

 :نمابر 3142619562 :تلفن 8513733811

3142618871 

 مهروماهنو  

 یبعد از چهارراه لباف -ن یفرورد 12خ  -خ انقالب  :تهران

 1314945481 :کدپستی 37پالک  -نا یكوچه م -نژاد 

 2166408400 :نمابر 2166968589 :تلفن

 مهرسا  

. ی. قبل از خ جمهوریدان انقالب. خ كارگر جنوبیم :تهران

 :کدپستی طبقه اول.انتشارات مهرسا. 1كوچه صابر. پ 

 :نمابر 2166493465 :تلفن 1314933781

2166481989 

 موعوداسالم  

، انتهای كوچه 33خیابان شهدا)صفائیه(، كوچه شماره  :قم

 :تلفن 3713747411 :کدپستی 25پالک 

 2537831832 :نمابر 2537831831

 مؤسسهانتشاراتینقشنگین  

حكیم، ساختمان دقیق، خ. حكیم، جنب هتل  :اصفهان

 :تلفن 8147835371 :کدپستی انتشارات نقش نگین

 3132204933 :نمابر 3132236260

 مؤسسهخانهکتاب  

 :کدپستی 1080انقالب، بین صبا و فلسطین، پالک  :تهران

 :نمابر 2188318653 :تلفن 1315773411

2188318653 

 مؤسسهفرهنگیآرمانرشد  

، 1182و ابوریحان، پ.   دانشگاهانقالب، بین خ.  خ.  :تهران

 :کدپستی 38، واحد 10ساختمان فروردین، ط. 

 :نمابر 2166486013 :تلفن 1315693567

2166486011 

 مؤسسهفرهنگیفاطمی  

خیابان میرهادی  -خیابان جویبار  -میدان فاطمی  :تهران

 :تلفن 1415884741 :کدپستی 2واحد 14پالک -شرقی

 2188944051 :نمابر 2188945545



17شمارهمتوسطهآموزشدومدورهنامهکتاب 

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها كتاب یفیتوص فهرست

 

 

198 

 مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان  

 -نرسیده به پل كریمخان زند  -خیابان سپهبد قرنی :تهران

 :کدپستی 8شماره  -كوچه شهید حقیقت طلب 

 :نمابر 2188800324 :تلفن 1598857911

2188903809 

 مؤسسهفرهنگیمنادیتربیت  

طالقانی، تر از خیابان  الهی، پایین خیابان استاد نجات :تهران

 :تلفن 1599813813 :کدپستی 26كوچه بیمه، پالک 

 2188894290 :نمابر 2188894296

 مؤسسهفرهنگیهنریاورنگآفرین  

انتهای همت غرب، خ. شهران جنوبی، ک. بهار، پ.  :تهران

 :تلفن 1474954133 :کدپستی 1، واحد 31

 2144302319 :نمابر 2188533326

 تربیتانگارهمؤسسهفرهنگیهنریشناختو  

بزرگراه رسالت، بعد از پل سید خندان، نرسیده به  :تهران

 :کدپستی 14، واحد 1228صیاد شیرازی، پ. 

 :نمابر 2188461206 :تلفن 1631696536

2188461206 

 مؤسسهفرهنگیهنریهدایتفرهیختگانجوان  

، ط. 14خ. حافظ، خ. جامی، خ. شهید محمدبیک، پ.  :تهران

 2161978000 :تلفن 1137834665 :کدپستی دوم

 2166753226 :نمابر

 مؤسسهکورشچاپ  

خیابان شریعتی، ابتدای خیابان ملک، بن بست میر  :تهران

، طبقه اول، واحد دوم، انتشارات كورش 4مجتهدی، پالک 

 2177685196 :تلفن 1565845116 :کدپستی چاپ

 2177685206 :نمابر

 آورانماندگارنام  

، ساختمان كریمی، ط. 12و  10بین شهدا  خ. شهدا، :گرگان

 :تلفن 4916714599 :کدپستی 6سوم، واحد 

 1732235463 :نمابر 1732235463

 نانو  

 2، واحد 37نژاد، پ.  زاده جنوبی، نبش لبافی جمال :تهران

 :نمابر 2166128143 :تلفن 1313933115 :کدپستی

2166128264 

 نایاب  

 حكیم، انتشارات نایابم. سینا، جنب درمانگاه  :اردبیل

 :نمابر 4533842941 :تلفن 5617853568 :کدپستی

4533823563 

 نظری  

 -الدین اسدآبادی خیابان سید جمال -خیابان ولیعصر  :تهران

واحد  - 32پالک  -جنب بانک انصار  -خیابان فتحی شقاقی 

 :تلفن 1431784475 :کدپستی انتشارات نظری 17

 2188104440 :نمابر 2188104441

 نگارتابان  

 :کدپستی 1، واحد 5شرقی، پ.  11، خ. 1فاز  :اندیشه

 :نمابر 2165517225 :تلفن 3168988886

2155858382 

 نوروزی  

 طبقه همكف -بازار رضا  -خیابان شهید بهشتی :گرگان

 :نمابر 1732242258 :تلفن 4916675369 :کدپستی

1732220027 

 نوشته  

صد متر مانده به چهارراه  خیابان فلسطین، :اصفهان

 :کدپستی فلسطین، پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید

 :نمابر 3132226445 :تلفن 8143984136

3132208610 

 نویدشیراز  

بهمن،  22خانی، خ.  بلوار زند، پشت ارگ كریم :شیراز

 :تلفن 7136654416 :کدپستی انتشارات نوید شیراز

 7132229676 :نمابر 7132226662

 نیكانکتاب  

ساختمان -كوچه شهید باقری  -خیابان سعدی وسط  :زنجان

 4514697969 :کدپستی 4واحد -طبقه اول -سپهر 

 2433335542 :نمابر 2433335541 :تلفن

 وانیا  

، 63خ.انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، پ.  :تهران

 2166961163 :تلفن 1419994113 :کدپستی 3ط.

 2166414831 :نمابر
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 هنراول  

 :کدپستی 139گلكار، خ. نصر، ک. سینا، پل.  :تبریز

 :نمابر 4133284738 :تلفن 5156946641

4133284738 

 هنررسانهاردیبهشت  

زاده، ک. دریا،  بل. كشاورز غربی، بین كارگر و جمال :تهران

 1417833111 :کدپستی 3/1نبش ک. ارجمند، پ. 

 2188970131 :نمابر 2166917595 :تلفن

 هوپا  

میدان فاطمی، خیابان بیستون، كوچه دوم الف، پالک  :تهران

 :تلفن 1431653765 :کدپستی ، طبقه دوم غربی3/1

 2188964615 :نمابر 2188964615

 یارمانا  

 :کدپستی 46پالک  -19كوی  -خیابان مهرآباد :اصفهان

 :نمابر 3132616360 :تلفن 8158938131

3132603501 



 


