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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب
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18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 3  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 مقدمه
 در و تدوين پرورش و وزشآم وزارت در صالح ذي مراجع سوي از معين هدفي با و خاص درسي برنامه اساس بر درسي هايكتاب

 گرفته نظر در آموزاندانش متوسط سطح درسي هايكتاب تدوين در معموالً. شوندمي تدريس كشور سراسر در معين زماني چارچوب

 يک طول در آن تدريس كه است اياندازهبه آن حجم و رود نمي فراتر معين حد يک از درسي كتاب صفحات اين، بر افزون. شودمي

 . باشد ممکن و ميسر حصيليت سال

 توانايي و دانش از واحدي سطح در هستند، منطقه يک به متعلق همه كه زماني حتي كالس، يک آموزاندانش همه كه است بديهي

 باالتر آموزاندانش و بيشترند؛ تمرين و كوشش نيازمند ميانگين، حد به رسيدن براي كالس ترضعيف آموزاندانش طبعاً. نيستند ذهني

 تريناصلي از يکي ،امر اين. بگيرند بهره خود هايمهارت و دانش گسترش براي موجود، فرصتي از تا دارند را امکان اين ميانگين، حد از

 . كندمي توجيه را هاآن از منديبهره و تربيتي و آموزشي هايكتاب وجود كه است داليلي

 مطالب آن طريق از و باشد داشته بيشتري الفت و انس يادگيري هايشيوه از يکي با است ممکن آموز،دانش هر كه است اين ديگر دليل

 براي متنوعي هايشيوه از آموزشي هايكتاب مؤلفان طبعاً. بياموزد بهتر را نياز مورد

 خود موفقيت ميزان و ذائقه اساس بر آموزدانش كه جويندمي بهره درسي مفاهيم آموزش

 .دنبگير بهره خود كالسي آموزش كنار در هاشيوه ناي از تواندمي يادگيري، در

 داليل از آموزاندانش بين بومي و اقليمي هايتفاوت درسي، هايكتاب حجم محدوديت

 . كنندمي پشتيباني آموزشي هايكتاب از آموزدانش منديبهره از كه هستند ديگري

نرم فيلم، مانند مکتوب رغي تربيتي و آموزشي منابع از استفاده فناوري، مدد به امروزه

 يافته ايگسترده رواج نيز يادگيري در ...و آموزشي تجهيزات و وسايل پويانمايي، افزار،

 وظايف از بخشي اكنون نيز، غيرمکتوب استاندارد آموزشي منابع معرفي و ارزيابي و است

 منابع فهرستگان انتشار و تدوين. دهدمي تشکيل را آموزشي فناوري و انتشارات دفتر

 منتخب غيرمکتوب و مکتوب تربيتي و آموزشي منابع از ايمجموعه كه تربيتي و آموزشي

 آغاز در مذكور، فهرستگان از اينسخه. است گرفته صورت مبنا همين بر گيرد،دربرمي را

 . است شده ارسال كشور سراسر مدارس براي تحصيلي سال

 

 تربیتيوآموزشيهايکتابانواع

 تخيلي ايصبغه كه داستاني هاي كتاب: شوندمي تقسيم كلي دسته دو به مجموعه اين در شده معرفي تربيتي و زشيآمو هايكتاب

. كنندمي بيان انگيزخيال شعرهاي يا داستان قالب در و مستقيم غير صورت به را آن هستند، اينکته آموزش پي در هم اگر و دارند

 هاكتاب اين. بخشد مي وسعت را او واژگان دايره و خواننده ذهن ظرف فردي، هايتجربه به نافزود ضمن هاكتاب از دسته اين خواندن

 .نيز اثرگذارند فرد تحصيلي هايموفقيت و يادگيري در اما اند؛مستقيم آموزش فاقد گرچه

كتاب كلي عنوان زير را هاآن ام كه هستند غيرداستاني هايكتاب گيرند، مي بهره گوييمستقيم از موضوعات بيان در هكديگر، دسته

 . آموزشيكمک هايكتاب درسي،كمک هايكتاب: كنيممي تقسيم گروه دو به و دهيم مي قرار آموزشي هاي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

برنامه و هاهدف اساس بر جبراني آموزش كردن فراهم و يادگيري تعميق و تکميل تقويت، تسهيل، منظور به درسي كمک هايكتاب

 شامل كه هستند وابسته درسي برنامه هاي هدف به الزاماً هاكتاب اين. شوندمي تنظيم و تهيه خاص تحصيلي پايه و دوره درسي هاي

 هايكتاب و آموزاندانش تحصيلي پيشرفت ارزشيابي و سنجش هاي كتاب تمرين، هايكتاب يادگيري، هايفعاليت و كار هايكتاب

 .شوند مي خاص پايه يک به مربوط اغلب و هستند محورفعاليت

 يادگيري، توسعه انگيزه، ايجاد منظور به و نيستند وابسته يا پايه تحصيلي دوره درسي برنامه به لزوماً اما آموزشيكمک هايكتاب

دانش هايكتاب شامل و شوندمي تدوين يادگيرنده ارتقاي و اجتماعي روابط رشد عملي، مهارت پرورش علمي، سواد و دانش افزايش

 .هستند معلمان براي روشي و مهارتي و آموزاندانش براي عملي و فرايندي هايمهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان براي افزايي

 

 زد؟کتابگزینشبهدستبایدچرا

 با هاكتاب از توجهي قابل بخش تناسب عدم و آموزشي هايكتاب روزافزون انتشار 

 از گيريهبهر براي زمان از بهينه استفاده لزوم همچنين و آموزشي استانداردهاي

 با آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان تا است شده موجب مناسب، هايخواندني

 هايسياست اتخاذ و غيردرسي هايكتاب توليد استانداردسازي گذاري،سياست

 هدايت در مؤثرتري نقش حمايتي، و تشويقي هايسياست خصوصاً مناسب،

 .كند ايفا آموزشي هاي كتاب پديدآورندگان

 توسعه در مؤثر هاي گام از آموزشي، و علمي هايكتاب بنديطبقه و شناسايي شک بي

 كارآمد ابزاري و شود مي محسوب يادگيري ـ ياددهي فرايند تقويت و آموزشي محيط

 .رود مي شمار به كشور آموزشي نظام تقويت در

 

 تربیتيوشيآموزمنابعدهيساماندبیرخانهتشکیل 

 شد آغاز هدف اين با 1378 سال در «آموزشي هايكتاب بخشيسامان طرح» اجراي  

 و آموزاندانش واقعي نيازهاي سوي به آموزشي، هاي كتاب توليدكنندگان توان كه

 توليد عرصه در كه را ايآشفته بازار و شود هدايت موجود خألهاي پركردن و معلمان

 و آموزشي منابع دهي سامان» نامه آيين تصويب با طرح اين هدامن بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده دوجو به آموزشي هاي كتاب

 و منابع همه به آموزشي كتاب حوزه از 1389 سال شهريور در پرورش، و آموزش عالي شوراي توسط «ها رسانه و مواد: تربيتي

.است شده داده گسترش تربيتي و آموزشي هاي رسانه
 گوناگون انحاي به 828 مصوبه اهداف تحقق براي است شده موظف آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان نامه، آيين اين 5 ماده در   

 فهرستگان تهيه و ربط ذي دولتي غير و دولتي نهادهاي با ارتباط برقراري نمايشگاه، و جشنواره برگزاري استاندارد، نشان اعطاي جمله از

  .كند پشتيباني و حمايت استاندارد منابع و مواد عرضه و توليد از تربيتي و آموزشي هاي رسانه و مواد توصيفي

 بيشتر منابع با آشنايی
 تربيتي رشد و آموزشي نامه منابع كتاب

 و آموزشي منابع اما شود؛مي منتشر ساليانه

مورد  تهپيوس طور به نيز سال طول در تربيتي

 .شودمي معرفي گيرد و قرار مي ارزيابي
 

 اين به روزبه و تربيش منابع ديدن براي

 :فرماييد مراجعه ها نشاني

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

:مكتوب منابع کيفيت کنترل سامانه  
http samanketab roshd ir 

 

:مكتوب غير منابع کيفيت کنترل سامانه  

http standard roshd ir 
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 از صرفاً آموزشي، واحدهاي در تربيتي و آموزشي منبع گونه هر تبليغ و عرضه خريد، كه است كرده تأكيد صراحت به نيز 6 ماده در   

 .بود خواهد مجاز استاندارد منابع

 

 آموزشىهايکتابتوصیفىانفهرستگتهیه

 و علمي هاي كتاب بندي طبقه و شناسايي اهميت به توجه با و تربيتي و آموزشي منابع دهيسامان هنامآيين 6 و 5 ماده به عنايت با  

 استاندارد، و مناسب تربيتي و آموزشي منابع معرفي است، آموزشي نظام و يادگيري ـ ياددهي فرايند تقويت در مهم گامي كه آموزشي

 فهرست كه رشد، هاي نامهكتاب توليد. شود مي گيريپي اجرايي راهکار و ضرورت يک عنوان به تربيتي و آموزشي هاي كتاب خصوصاً

 رانتشا عنوان 90 در 1397 سال تا گيرد،دربرمي را استثنايي كودكان وپرورش آموزش و تحصيلي دوره پنج مناسب هايكتاب كامل

 بارگذاري شده است. هدف همين با samanketab.roshdmag.irبه صورت الکترونيکي در پايگاه 1395سال و از  است هيافت

 

 

 نامهجدولفراوانيموضوعاتدرکتاب

 فراواني موضوعردیف فراواني موضوعردیف
 4 فيزيک فني 10 5 برق 1
 4 كشاورزي 11 8  دنيب تربيت 2
 39 خانوادهمديريت  12 59 حسابداري و بازرگاني  3
 1 مرجع 13 173 داستان 4
 3 مکاترونيک 14 16 رايانه 5
 6 مکانيک 15 1 رياضي فني 6
 12 نثر ادبي و خاطره 16 47 شعر 7
 2 نامه نمايشنامه/ فيلم 17 26 علوم تربيتي 8
 30 هنر18 1 علوم و فنون دريايي 9
 437 مجموع    

 

 سال از و است، سال منتخب تربيتي و آموزشي منابع شامل كه است تربيتي و آموزشي نابعم فهرستگان انتشار و تدوين بر افزون اين

 .شودمي فرستاده كشور هايشگاهآموز تمام به و توليد 1395

 برگزار سال دوم نيمه در معموالً كه رشد تربيتي و آموزشي هايكتاب جشنواره در ها،نامهكتاب در شده معرفي هايكتاب است گفتني

  .خيزند برمي رقابت بهباهم  تربيتي و آموزشي تقديري و برگزيده كتاب عنوان تصاحب سر بر شود، يم
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 رشدنامهکتابتولیدفرایند

 منتشر و آماده آموزشي هاي دوره درسي برنامه با مرتبط و مناسب هاي ب كتا توصيفي فهرست ارائه هدف با «رشد نامهكتاب»   

 كارشناسان اختيار در ها، كتاب. شود مي آغاز تحصيلي گانهپنج هايدوره در دبيرخانه به رسيده هاي كتاب تفکيک با فرايند اين. شود مي

 هر. دهد مي آن به امتيازي شده، تعيين هايمعيار اساس بر كارشناس هر و گيرد مي قرار مجرب و ورزيده معلمان و درسي برنامه با آشنا

 بخش امتياز كهاين به مشروط باشد؛ آورده دست به را ممکن امتياز كل از درصد 60 حداقل بايد ي،قبول نمره گرفتن براي كتاب

 .نباشد تر پايين درصد 60 از نيز كتاب اختصاصي

 و عمومي هايويژگي درباره دقيقي و جزئي هاي پرسش شده، تعيين معيارهاي و هاشاخص براساس استفاده، مورد هاينامهپرسش در   

 بررسي، مورد كتاب تدوين در آيا: دهد پاسخ پرسش سه به بايد كارشناس هر كلي طور به اما است؛ شده طرح كتاب اصياختص

 با كتاب اين جمع محتواي آيا پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده رعايت آموزشي كتاب يک الزم هاي چهارچوب و استانداردها

 نيز پرسش اين پاسخ اگر و شود؟ گرفته كار به مناسب آموزشي ماده يک عنوان به تواند يم و دارد هماهنگي و همسويي ما درسي برنامه

 كارشناسان هنرآموزان، معلمان، هنرجويان، آموزان، دانش براي است؛ مناسب مخاطب گروه يا مخاطب كدام براي كتاب اين است مثبت

 ؟دانشجومعلمان يا مديران پرورش، و آموزش

 

 داریدروپیشکهاينامهکتاب

 در. گيرد دربرمي را آن از قبل سال يک و 1397 سال اول چاپِ مناسب آموزشي هايكتاب توصيفي فهرست نامه،كتاب از شماره اين   

 هاكتاب بقيه. است شده انتخاب رسيده كتاب عنوان588  مجموع از كه شويد مي آشنا مناسب كتاب عنوان 437نامه با كتاب اين

 . اند شده داده تشخيص وانعن 149 نامناسب يا عنوان 2 غيرمرتبط

با  آموخته عنوان، 58با  شهرستان ادب ترتيب به نامه كتاب اين در شده معرفي مناسب هاي كتاب ترين ناشر، بيش 111 ميان از   

 .دارد تعلقعنوان  29با  پنگوئن عنوان و34

 را مشاركت ترين عنوان به ترتيب بيش 36با  تهران باگرانيد يهنر يمؤسسه فرهنگعنوان و  44با  عنوان، آموخته 58با  شهرستان ادب

 از مناسب كتاب عنوان 47و 59، 173 با ترتيب به شعرو  داستان، حسابداري و بازرگاني نيز موضوعات بين در .داشتند كتاب ارسال در

 .برخوردارند فراواني ترين بيش

 

 اطالعاتتنظیمشیوه

 تفکيک به موضوع هر در و «موضوع»اساس بر هاكتاب عناوين تنظيم نامه، كتاب در مناسب تابك وجويجست سهولت منظور به

 .است گرفته صورت الفبا حروف

 خواننده براي را مناسب كتاب يافتن كه است شده آورده آن شناختيكتاب اوليه اطالعات و محتوا از اي چکيده كتاب، هر معرفي در

 نام و نام كتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و خانوادگي نام كتاب؛ شماره: است زير موارد شامل اطالعات اين. كند مي آسان

 و كليدي كلمات تحصيلي؛ پايه كتاب؛ مخاطب گروه كتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ خانوادگي

.كتاب چکيده
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 کتابهاينمایه

 مربيان، معلمان، تا است شده تنظيم نيز ناشر نشاني و نام پديدآورندگان، نام كتاب، عنوان اساس بر هايينمايه نامه، كتاب هر پايان در   

 رديف شماره يک كتاب هر به متن، در. يابند دست  مناسب منابع به خود، نياز به توجه با بتوانند مخاطبان ساير و والدين كارشناسان،

 كهاين ضمن دهند؛ مي ارجاع ها شماره اين به را ما و اند شده مرتب ها شماره اين اساس بر كتاب يها نمايه. است شده داده اختصاص

 .وجوست جست قابل ب و كنترل كليد دو با نيز نامهكتاب الکترونيکي هايفايل

 
  

 نامهکتابایندرماهمکاران

 به زيادي دقت و حوصله ها كتاب بررسي در خصوصاً و اند رسانده ييار ما به متعددي همکاران نامه كتاب اين سازي آماده و توليد در   

 موضوع ترتيب به برديم، بهره هايشانهمکاري و نظرات از مجموعه اين سازي آماده در كه معلماني و كارشناسان اسامي. اند بسته كار

 :از عبارتند

 محسن كياالشکي   پور،مجتبي انصاري برق: ■

 رم دهقاني، سارا فرجاداك بهداشتوکودکیاري: ■

 الزمان بازياري، محسن حالجي، سيرانوش حسن بيگي عزت طيبه ارشاد،  بدني:تربیت ■

 ، عادل پيغامي، محمديوسف محمديشيرزادزهرا  ، مرتضي مجدفر،شاهيكبري نورعطاران، عليبتول آقا حسابداريوبازرگاني: ■

 د مهدوي شجاعي، محمزادهمحمدعلي قرباني، حبيب يوسف داستان: ■

 زهرا سليمي زاده، مريم آزادي ،، خديجه بختياريمحمدرضا شکرريز رایانه: ■

 حسين احمدي، محمدحسن حسينيشعر: ■

 ، سعيد راصدامير رون، محمود معافي علومتربیتي: ■

 پرستو آريانژاد، زهره محمدي، فرنوش دباغيان، آمنه خاتمي دوست عمران: ■

 جليل تاجيک، مجيد داودي، اردشيراحمدي ،رضا فريدنيا کشاورزي: ■

زاده، فرحناز نژادي، سيدرحمن هاشمي، ، سعيد راصد، محمدرضا قديرمحبوبه خلفيي، بانو بابايمحرم، ابراهيم شکا مدیریتخانواده:■
 ، سيد امير رون، عليرضا غالمي، ليال اخوان، فريبرز بيات، زهرا دهقان نيريمهرانگيز دژآگاه

 محسن كياالشکيمکاترونيک:  ■

 گلفراني، محمدرضا نخعي امرودي، حسن عبداهلل زاده، بهروز خطيبي، سعيدخامي ناصرجمادي  :مکانیک ■

 لو زاده، طيبه كنشرابعه شيخ مواد: ■

 حسين احمدي نثرادبيوخاطره: ■

جواد رضاييان، فاطمه ، معصومه مرادپورجويني، نژاد، مژگان اصالني، خديجه بختياري، مهرانگيز دژآگاهصديقه آجورلو، پرستو آريا هنر: ■
 اهلل مالمير، سهيال عبدلي، مرحوم عالألدين كياالشکي، پريسا كرمي، نسرين اصغري، رضا صفري بخش، روحصنعتي، بشري گل
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

نامهکتاباینازاستفادهراهنماي
 ما به كتاب،اجمالي  معرفي ضمن اطالعات اين. است شده داده نشان زير نمونه صورت به كتاب، يک به مربوط اطالعات راهنما، اين در

 .است مناسب مخاطبان از گروه كدام براي و دارد محتوايي چه كتاب كه گويد مي

 

، عنوان نامه(، نام خانوادگي و نام مؤلف )يا مؤلفان( شماره مدخل كتاب )در اين كتاب اين اطالعات به ترتيب شامل موارد زير است:

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

 نياز پايه تحصيلي، كلمات كليدي و باالخره چکيده كتاب. 
 

 كتاب، فرستادن يا نامه كتاب اين درباره خود هاي ديدگاه بيان براي
 و آموزشی منابع دهی سامان دبيرخانه آموزشی، فناوري و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان شمالی، ايرانشهر خيابان زند، كريمخان خيابان تهران، نشانی: به

 .فرماييد حاصل تماس( 021) 88306071 تلفن شماره با يا مكاتبه تربيتی
 نشانی: به نيز دبيرخانه اين وبگاه

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست هاي ديدگاه دريافت ادهآم
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 برق

 

1 اپراتوريوتعمیراتپرینترها:هايشغليافزایشمهارت. معصومي، حجت/ مقيمي، شهاب. مؤسسه فرهنگي : تهران.
 9786001246265:شابک وزيري. ص.216 .1396. هنري ديباگران تهران

 هنرآموزمخاطب:
 هاي شغلي، چاپگرها مهارتکلماتکلیدي:
شوند. نويسنده در  هاي شخصي هستند كه در اكثر منازل و ادارات يافت مي پرينترها از جمله لوازم جانبي رايانهمعرفيکتاب:

كند. كتاب در شش فصل تنظيم شده است. در دو فصل  ها آشنا مي يابي آن كتاب حاضر خوانندگان را با انواع پرينترها و عيب
يابي اوليه و داليل اوليه  ر هد و ايرادات و مشکالت مربوط به آن بررسي شده است. در ادامه عيبابتدايي انواع پرينترها، شيوه كا

 افزار و قطعات الکترونيکي تشريح شده است. شود. در دو فصل انتهايي نيز سخت مشکل در پرينت گرفتن توضيح داده مي

 

 .1396. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: رانته.بازرسفنيجوش:هايشغليافزایشمهارت. شاه، امين دولت.2
 9786001245794:شابک وزيري. ص.194

 هنرآموزمخاطب:
 هاي شغلي، آموزش ايمني مهارتکلماتکلیدي:
ها  ها، مخازن و سازه منظور از بازرسي جوش كنترل كيفيت و كميت مراحل جوشکاري انجام شده بر روي لولهمعرفيکتاب:
شوند. كتاب در هشت فصل تنظيم  هاي مورد نياز يک بازرس جوش آشنا مي ان با مطالعه كتاب حاضر با مهارتاست. خوانندگ

خواني و عالئم جوش مطالب چهار فصل ابتدايي را  ها و وظايف بازرس جوش، فرايندهاي جوشکاري، نقشه شده است. ويژگي
مدارک مورد استفاده در بازرسي جوش و ايمني براي  دهند. در چهار فصل انتهايي نيز ناپيوستگي در جوش، تشکيل مي

 بازرسين جوش تشريح شده است.

 

: تهران.1کارلوازمخانگيبرقي)حرارتيوگردنده(درجهتعمیر:هايشغليافزایشمهارت. حسيني آذر، مهدي.3
 9786001246791:شابک وزيري. ص.380 .1396. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

 هنرآموزاطب:مخ
 هاي شغلي، راهنماي آموزشي مهارتکلماتکلیدي:
يابي  رود. نگارنده در كتاب حاضر عيب امروزه تعمير لوازم خانگي به عنوان يکي از مشاغل پرسود به شمار ميمعرفيکتاب:

ميزي، ماشين لباسشويي، دهد. يخچال، پنکه، پلوپز برقي، جارو برقي، همزن رو فصل آموزش مي 19وسايل برقي رايج را در 
چنين نويسنده نحوه  ها در كتاب شرح داده شده است. هم كولر آبي و بخاري برقي از جمله وسايلي است كه نحوه تعمير آن

 گيري، آسياب برقي، همزن برقي، آبگرمکن برقي، چرخ گوشت و سشوار برقي را نيز توضيح داده است. ميوه تعمير اتو برقي، آب

 

4 هايشغليافزایشمهارت. ر، مهديحسيني آذ. 2تعمیرکارلوازمخانگيبرقي)گردنده،حرارتي(درجه: : تهران.
 9786001248481:شابک وزيري. ص.364 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

 هنرآموزمخاطب:
 هاي شغلي، راهنماي آموزشي مهارتکلماتکلیدي:
يابي  رود. نگارنده در كتاب حاضر عيب خانگي به عنوان يکي از مشاغل پرسود به شمار ميامروزه تعمير لوازم معرفيکتاب:

پز، همزن روميزي، پنکه روميزي و اتو  جوش، پلوپز و آرام ساز برقي، قهوه دهد. چاي فصل آموزش مي 19وسايل برقي رايج را در 
چنين نويسنده نحوه تعمير سبزي خردكن  ده است. همها در كتاب تشريح ش برقي از جمله وسايلي هستند كه نحوه تعمير آن

گوشت را نيز  كن برقي، هواكش برقي، آبگرمکن برقي، ماشين لباسشويي، جارو برقي، سشوار و چرخ برقي، كولر آبي، سرخ
 دهد. توضيح مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

حمدصادق ميرزاجاني العابدين موسوي، پرويز اميري، م زين سيد مدارهايالکتریکيمبانينظريومفاهیمکاربردي..5
 9786009966943:شابک وزيري. ص.404 .1397. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران. دارستاني
 هنرآموزمخاطب:

 مهندسي برق، اصول و مبانيکلماتکلیدي:
هاي الکتريکي يادگيري درس مدارهاي الکتريکي به نوعي دروازه ورود به رشته مهندسي برق است. مباحث مدارمعرفيکتاب:

ترين مباحث در رشته مهندسي برق است. نويسنده در نگارش كتاب حاضر، هم به مفاهيم پايه، فلسفه و  ترين و مهم از كاربردي
ورزي را بيان كرده است. اصول و  جايگاه درس مدارهاي الکتريکي توجه كرده است و هم نکات كاربردي در حيطه مهارت

هاي دو  ار با تحريک ثابت، قضاياي شبکه، مدار با تحريک هارمونيک، جريان متناوب و شبکهمفاهيم مدارهاي الکتريکي، مد
 درگاهي از مطالب كتاب است.

 
 
 تربیت بدن

 

)قدرت،سرعت،توان،:هايمؤثربرايتمریناتوبرنامه:سازيورزشکارانجوانآماده. بومپا، تئودور/ كاررا، مايکل.6
:شابک وزيري. ص.358 .1396. علم و حركت: تهران. پور، پوريا پساوند  لثي، حميدرضا صادقيمحسن ثا چاالکي،چابکي(.

9786008500018 
 هنرآموزمخاطب:

 تربيت بدني، علوم ورزشيکلماتکلیدي:
  هاي ورزشي از برنامه ريزي مناسب براي ورزشکاران نوجوان و توجه به مسائل رشد و تناسب آن با فعاليتمعرفيکتاب:

هاي جسماني و  فصل تدوين شده است. در سه فصل آغازين پيرامون جنبه 12عوامل موفقيت ورزشکاران است. كتاب حاضر در 
هاي چهارم تا هشتم به  شود. نويسنده در فصل رواني كودكان در هر مرحله از رشد و مباحث ارزيابي ورزشکار مطالبي بيان مي

هاي مناسب دوران  كند. برنامه ي، سرعت، چابکي، قدرت، توان و استقامت اشاره ميهاي تمرين مناسب براي انعطاف پذير دوره
 مسابقات، تغذيه مناسب براي ورزشکاران جوان از ديگر مباحث كتاب است.

 

دانشگاه : تهران. بي حسين منظمي، علي امامي، علي رشيدي غفار امير سازيتخصصيوالیبال.بدن. وي تي اولدن برگ، اس.7
 9786009966929:شابک رحلي. ص.266 .1396. ت دبير شهيد رجائيتربي

 دانشجومعلمانمخاطب:
 تربيت بدني، علوم ورزشيکلماتکلیدي:
هاي تکنيکي و تاكتيکي، به تمرينات بدن سازي ويژه  هاي ورزشي بايد عالوه بر آموزش رشته  ورزشکاران در همهمعرفيکتاب:

حاضر در سه بخش تدوين شده است. در بخش اول آزمون و ارزيابي انفرادي و نحوه ايجاد آن رشته نيز توجه كنند. كتاب 
شود. موضوع بخش دوم اجزاي شش گانه برنامه تمريني شامل جنبش پذيري، پايداري، قدرت، توان  پرونده ورزشکار تشريح مي

 كند. اجرا ارائه مياي قابل  هايي براي طراحي برنامه و بدن سازي است. نويسنده در بخش آخر روش

 

8 : تهران. علي دارچيني رضايي، رضا عظيمي، محسن فاطمه علي بیومکانیکبدنانسان.. اوكونو، اميکو/ فراتين، لوسيانو.
 9786008576372:شابک وزيري. ص.236 .1396. كلک زرين
 دانشجومعلمانمخاطب:

 شناسي فيزيک، زيستکلماتکلیدي:
 ها و مسائل مبتني بر بدن انسان آموزش داده  يک بدن انسان، مفاهيم پايه فيزيک به كمک نمونهدر بيومکانمعرفيکتاب:

شوند. كتاب حاضر در هشت فصل تدوين شده است. در چهار فصل ابتدايي پيرامون نيروها، گشتاور، مركز ثقل و دوران  مي
شود. در فصل  ها ارائه مي روي عضالني و استخوانهاي ساده، ني شود. در ادامه در سه فصل مباحثي پيرامون ماشين بحث مي

 گيرند. هاي آزمايشگاهي بيومکانيک در بدن انسان مورد بررسي قرار مي هاي تجربي و نمونه انتهايي نيز فعاليت
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 .1396. علم و حركت: تهران. نژاد، جعفر كتابچي، كاظم نوروزي رضا مهدوي درماني(.تمریندرآب)آب. لين، مليسا.9
 9789645547859:شابک وزيري. ص.238

 هنرآموزمخاطب:
 درمان، علوم ورزشيکلماتکلیدي:
شود.  هاي توان بخشي و افزايش آمادگي بدن ياد مي ترين راه امروزه از تمرين در آب به عنوان يکي از اثر بخشمعرفيکتاب:

كند. در  مباحثي پيرامون اصول تمرين در آب ارائه ميكتاب حاضر در چهار بخش تنظيم شده است. نويسنده در بخش ابتدايي، 
هاي شايع در مفاصل مچ دست و پا، زانو، شانه  هاي دوم و سوم پيرامون انواع تمرينات در آب و تمرينات مختص به آسيب بخش

 شده است. هاي خاص بيان هاي آب درماني براي افراد با ويژگي شود. در فصل انتهايي كتاب نيز برنامه و آرنج بحث مي

 

. علي دارچيني چي، رضا عظيمي، محسن شهناز بمبئي بسکتبال.راهنمايمربیگريمیني. المللي بسکتبال فدراسيون بين.10
 9786008576358:شابک وزيري. ص.132 .1396. كلک زرين: تهران

 هنرآموزمخاطب:
 بسکتبال، ورزشکلماتکلیدي:
تر و قوانين  سال است كه با توپ كوچک 12ه شده بازي بسکتبال براي كودكان زير بسکتبال، نسخه ساد مينيمعرفيکتاب:

بسکتبال ارائه شده است، سپس پيرامون  شود. در كتاب حاضر ابتدا مطالبي براي آشنايي كلي با ميني تر انجام مي ساده
ن اصول پرتاب توپ و اصول پايه براي چني شود. هم هاي پايه و... بحث مي بسکتبال، پاس و دريافت، مهارت هاي ميني مهارت

بسکتبال، ابعاد زمين و تجهيزات، مقررات بازي، خطاها و اختيارات داوران از ديگر مباحث كتاب  انجام بازي تيمي، قوانين ميني
 است.

 

11 برايبهبودعملکردورزشي.. مگيلي كادي، مايکل.  ص.200 .1397. مهرسا: تهران. زاده گنابادي علي حسين ماساژ

 9786009816699:شابک وزيري.
 هنرآموزمخاطب:

 علوم ورزشي، آسيب هاي ورزشيکلماتکلیدي:
 رواج   ها ها، ايرانيان و چيني هاي درمان جسم و روح است كه در بين مصري ترين شکل ماساژ يکي از قديميمعرفيکتاب:

شود،  اي بر ماساژ ورزشي بيان مي تاب حاضر ابتدا مقدمهداشته و در طب بقراط و ابوعلي سينا نيز مشاهده شده است. در ك
شود. حركات  ريزي براي ماساژ پيش و پس از مسابقه بحث مي سپس پيرامون تجهيزات ماساژ ورزشي، آشنايي با عضالت، برنامه

زشي خاص از ديگر هاي ور هاي درماني براي فعاليت كششي، ماساژ پيش و پس از مسابقه، ماساژ بازگشت به حالت اوليه و روش
 مباحث كتاب است.

 

 ص.178 .1396. علم و حركت: تهران.هاواخالقدرورزشمبانيارزش. نژاد، رحيم/ گوهر رستمي، حميدرضا رمضاني.12

 9786005543636:شابک وزيري.
 هنرآموزمخاطب:

 هاي اخالقي ورزش، ارزشکلماتکلیدي:
، به عنوان بخشي از مباني فلسفي و تربيتي، از مسائل داراي اهميت در تربيت بدني ها و اخالق توجه به ارزشمعرفيکتاب:

هاي مادي و زيستي  هاي اخالقي تدوين شده است. در بخش ارزش هاي ورزشي و ارزش است. كتاب حاضر در دو بخش ارزش
شود و در بخش  ندگي بحث ميهاي ورزش در ز ها و ارزش ها و نقد آن ورزش پيرامون مباحث ارزش شناختي، انواع ارزش

هاي اخالق ورزشي، بازي منصفانه و مسئوليت  هاي اخالقي، استراتژي هاي اخالقي به نسبت بين اخالق و ورزش، نظريه ارزش
 پذيري اشاره شده است.



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 12  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

انواترپلوبرايبازیکنانومربی. الدين، شهاب علي/ نبوي نيک، حسين/ رحيمي، ايمان/ تاج دارچيني، محسن.13 : تهران.
 9786008576082:شابک وزيري. ص.284 .1396. كلک زرين
 دانشجومعلمانمخاطب:

 ورزش، آموزش و يادگيريکلماتکلیدي:
 فصل تدوين شده است.  12كتاب حاضر با هدف توسعه دانش روز در ميان مربيان و بازيکنان واترپلو در معرفيکتاب:

اي شنا در واترپلو و  هاي پايه کي، رواني و پزشکي اين ورزش، كاربردهاي مهارتهاي فيزيولوژي تاريخچه واترپلو، جنبه
هاي تهاجمي و دفاعي  هاي انفرادي دفاع و حمل توپ از جمله مباحث كتاب است. هم چنين قوانين پايه واترپلو، مهارت مهارت

سازي در واترپلو از جمله ديگر مباحث  و بدنباني، توپ ربايي، دفاع  هاي تهاجمي و دفاعي، دروازه انفرادي و گروهي، آرايش
 كتاب است.

 
 
 حسابداری و بازرگان

 

آفرینشگران. گرانت، آدام.14 . رضا خاكساران بهمن خداپناه، علي.برند؟روچگونهدنیارابهپیشميافرادغیردنباله:
 9786008237693:شابک رقعي. ص.312 .1397. آموخته: اصفهان

 هنرآموزمخاطب:
 خالقيت، نوآوريکلماتکلیدي:
افراد خالق و نوآور داراي قدرتي به نام آفرينشگري هستند. آفرينشگر كسي است كه با ريسک حساب شده در معرفيکتاب:

كند. در كتاب حاضر پيرامون مديريت  صدد بهبود دنياست. نويسنده در ضمن هشت فصل مفهوم آفرينشگري را تشريح مي
چنين ائتالف با ديگران،  كاري راهبردي، ريسک اقدام زودهنگام و پيشگام بودن بحث شده است. هم همالريسک، نقش مثبت ا

تربيت فرزندان آفرينشگر، بازنگري در تفکر گروهي و موانع ذهني و عاطفي آفرينشگري از ديگر مباحثي است كه در كتاب به 
 ها اشاره شده است. آن

 

. آموخته: اصفهان. رضا خاكساران علي تانراچندینبرابرکنید.تهوپیوستهموفقیتآهس:اثرمرکب. هاردي، دارن.15
 9786008237334:شابک رقعي. ص.256 .1396

 هنرآموزمخاطب:
 موفقيت، موفقيت شغليکلماتکلیدي:
رخوردار است. هر فرد در راه رسيدن به موفقيت عالوه بر شناسايي هدف، آشنايي با نقشه راه هم از اهميت بمعرفيکتاب:

هدف مشخص و نقشه راه مخصوص به خود را دارد. نويسنده با هدف كمک به مخاطبان براي رسيدن به نقشه موفقيت خود، 
هاي از بين بردن عادات بد در مسير پيشرفت، رازهاي  رو را نگارش كرده است. استراتژي دستيابي به هر هدفي، راه كتاب پيش

 ول كليدي در نظم و اصول پايدار براي كسب انگيزه از جمله مباحث كتاب است.دهنده موفقيت، اص شتاب

 

16 است!.. گيج، رندي. ریسککردن در :شابک رقعي. ص.160 .1396. آموخته: اصفهان. مهرداد فروزنده احتیاط
9786008237228 

 هنرآموزمخاطب:
 فناوري اطالعات و ارتباطات، اقتصادکلماتکلیدي:

هاي جديد، نظام مالي كامالً در هم ريخته و بسياري از مشاغل در حال حذف شدن هستند.  با ظهور فناوريتاب:معرفيک
كند. نتايج تغييرات فناورانه در اقتصاد، نقش  نويسنده در كتاب حاضر تغييرات تجاري، فناوري و اقتصادي جديد را بررسي مي

ها در اقتصاد جديد از جمله مباحث كتاب است.  دولتي و ارزشمندي ايده ها، خطرات اقتصاد خطرپذيري بر ادامه حيات شركت
دوستي و ارتباط متفاوت  اي جديد از نوع هاي اجتماعي در بازاريابي، خودخواهي به عنوان گونه چنين نويسنده به نقش شبکه هم

 كند. سازي نيز اشاره مي بودن و فرصت



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 13  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

17 سازياردويآماده. گوردون، جان.  رقعي. ص.168 .1397. آموخته: اصفهان. مريم اردكاني انيدربارهتعالي.داست:

 9786008237686:شابک
 هنرآموزمخاطب:

 شناسي موفقيت، روانکلماتکلیدي:
 شناسان موفقيت اعتقاد دارند بهترين بودن ماموريت هر انساني است. كتاب حاضر با هدف كمک به  روانمعرفيکتاب:

داستان با موضوع تعالي و پيشرفت  40وفايي استعدادهاي خود و بهتر شدن نگارش شده است. نويسنده خوانندگان جهت شک
شود و در سير داستان  رو مي هايش روبه ها درباره مردي است كه با ترس شخصي را در كتاب گردآوري كرده است. داستان

عه اين كتاب در جهت ماموريت خود كه همان تعالي كند. خوانندگان با مطال هاي ارزشمندي پيرامون موفقيت كسب مي درس
 كنند. دارند و پيشرفت مي است قدم بر مي

 

استخدامآسان. انصاري، مهرنوش.18  .1397. پرنيان انديش: تهران. مهرنوش انصاري دانید(.رازکاریابيکهنمي97):
 9786008239352:شابک جيبي. ص.196

 هنرآموزمخاطب:
 ازاركار، موفقيت شغليبکلماتکلیدي:
 شود. هدف نويسنده از نگارش كتاب  شغل يا پيشه فعاليتي منظم است كه در ازاي دريافت پول انجام ميمعرفيکتاب:

كند شغل  راز كاريابي است كه به شما كمک مي 97مشاوره به كساني است كه در پي يافتن شغل مناسب هستند. كتاب شامل 
هاي اجتماعي در كاريابي، آمادگي براي  يفيت و كميت سوابق كاري و نحوه ارسال آن، نقش شبکهمناسب خود را پيدا كنيد. ك

 ها اشاره شده است. قرار مالقات كاري و كارهاي داوطلبانه از جمله مطالبي است كه در كتاب به آن

 

19 حرفه. كاپالن، مايک. فروشندگان :شابک رقعي. ص.176 .1396. آموخته: اصفهان. زاده صدف حکيمي اي.اسرار
9786008237365 

 هنرآموزمخاطب:
 خريد و فروش، موفقيت شغليکلماتکلیدي:
اي مراحل بسيار دقيقي دارد. نويسنده در كتاب  قوانين بسيار دقيقي بر فروشندگي حاكم است و فروش حرفهمعرفيکتاب:

ش، انواع فروشنده، نحوه صحيح معرفي خود، تعيين رو در پي آموزش قوانين فروش به خوانندگان است. تعريف فرو پيش
چيني براي ارائه اطالعات محصول از جمله مباحث كتاب حاضر است.  صالحيت مشتري، يافتن مشکل مشتري و مقدمه

چنين نويسنده به زمان مناسب معامله، نحوه اتمام كامل معامله، مخالفت مشتري براي خريد، ايجاد احساس امنيت در  هم
 كند. هاي شخصيتي مناسب براي فروشنده نيز اشاره مي و ويژگيمشتري 

 

20 نهج. دلشاد تهراني، مصطفي. در امور اداره البالغهاصول :شابک وزيري. ص.206 .1397. دريا: تهران.
9789647313780 

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 البالغه، مديريت نهجکلماتکلیدي:
 رسد.  ل، قواعد كلي و ثابت حاكم در يک حوزه است كه بدون آشنايي با آن كار به سامان نميمراد از اصومعرفيکتاب:

كند. اصل عدالت،  ها اشاره شده است را بررسي مي البالغه به آن ترين اصول اداره امور كه در نهج نويسنده در كتاب حاضر مهم
و پيمان، اصل پرهيز از شتابزدگي، اصل مشورت در امور و  اصل رفق و مدارا، اصل نظم، اصل نفي سلطه، اصل پايبندي به عهد

 ها اشاره شده است. انديشي از جمله اصولي است كه در كتاب به آن اصل عاقبت
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

21 اياولینجمالتبرايبازاریابيشبکه. شرايتر، تام. جذبکنیم؟.: سمتخود به را افراد . امير انصاري چگونه
 9786008237259:شابک رقعي. ص.160 .1396. آموخته: اصفهان

 هنرآموزمخاطب:
 مديريت، كارآفرينيکلماتکلیدي:
ترين بخش در جذب مشتريان  ها و مهم ترين بخش معرفي كسب و كار اي سخت ي اول در بازاريابي شبکه جملهمعرفيکتاب:

كند.  معرفي كسب و كار خود ياري ميفصل، خوانندگان را در انتخاب جمله اول  30است. نويسنده در كتاب حاضر، در ضمن 
هاي آغازين مثبت و  بندي نيروهاي بالقوه با جمالت اول، پرسش اي ساده براي جلب توجه فوري نيروي بالقوه، دسته جمله

هاي شبکه اجتماعي از جمله مباحث  كننده و موضوع پست منفي، به دست آوردن نيروهاي ارجاعي، جمالت اوليه بد و گيج
 است.كتاب حاضر 

 

 .1396. آموخته: اصفهان. رضا خاكساران علي اي.اصولومبانيتکثیردربازاریابيشبکه:اولینحلقه. گيج، رندي.22
 9786008237242:شابک رقعي. ص.80

 هنرآموزمخاطب:
 مهارت رهبري، مديريتکلماتکلیدي:
 اولين فردي كه بايد رهبري شود، خودمان هستيم. كتاب اي است و  هنر رهبري، مؤلفه اصلي بازاريابي شبکهمعرفيکتاب:

حاضر در ده فصل تنظيم شده است. نويسنده در اين كتاب پيرامون نحوه تعيين سرعت تيم، تعيين سرعت تشکيل تيم، اصولي 
طالب كتاب كند. از ديگر م شود، بحث مي رود و ميزان تکثيري كه در سطوح پايين تجربه مي كه سازمان بر مبناي آن پيش مي

هاي افزايش فروش اشاره  توان به تشکيل بازار به كمک رويدادهاي بزرگ محلي، استفاده از مشاوره در توسعه رهبري و راه مي
 كرد.

 

23 کنید. سينک، سايمون. شروع چرا با الهام: بزرگچگونه . رضا خاكساران علي شوند؟.بخشدیگرانميرهبران
 9786008237648:شابک رقعي. ص.288 .1397. آموخته: اصفهان

 مدير/ هنرآموزمخاطب:
 رهبري، مديريتکلماتکلیدي:
 بخش  كنند و الهام كشند، اما برخي ديگر در عمل رهبري مي برخي از رهبران فقط عنوان رهبري را يدک ميمعرفيکتاب:

دهد. از ديدگاه نويسنده  بخش را آموزش مي مديگران هستند. كتاب حاضر الگوهاي طبيعي طرز فکر، رفتار و گفتار رهبران الها
دانند. كتاب در شش فصل تنظيم شده است. دايره  بخش چرايي انجام كارشان را مي هاي موفق و رهبران الهام افراد و سازمان

شاره شده ها ا هاي چرايي از جمله مطالبي است كه در كتاب به آن طاليي، شفافيت، نظم، ثبات قدم، آغاز با چرايي و خاستگاه
 است.

 

24 . هيام، الکساندر.  .1397. آوند دانش: تهران. سروناز سليلي محمدرضا ابراهيمي، سيده .ForDummiesبازاریابي

 9786008668619:شابک وزيري. ص.436
 هنرآموزمخاطب:

 خريد و فروش، مديريتکلماتکلیدي:
 شود. نويسنده با هدف آشنايي  فيق اين دو موجب موفقيت ميبازاريابي، بخشي علم و بخشي هنر است و تلمعرفيکتاب:

توان به  فصل تدوين كرده است. از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب مي 19بيشتر مخاطبان با بازاريابي كتاب حاضر را در 
گذاري،  رد مناسب قيمتسازي برنامه، تقويت استراتژي، بهبود ارتباطات و برجسته كردن برند اشاره كرد. انتخاب رويک بهينه

سازي بازاريابي اينترنتي، ده اشتباه در بازاريابي و ده نکته براي بهبود فروش اينترنتي از ديگر مباحث  بازاريابي مستقيم، بهينه
 كتاب است.
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بازاریابيباهکرشد. هاليدي، رايان.25 بفروشیم؟)بازاریابيکمتر،فچگونهبدونبازاریابيمحصول: روشمانرا
 9786008237600:شابک رقعي. ص.88 .1397. آموخته: اصفهان. امير انصاري بیشتر(.
 هنرآموزمخاطب:

 خريد و فروش، موفقيت شغليکلماتکلیدي:
هاي هنگفت براي  جاي صرف هزينه مندي از اصول تخصصي براي گسترش مشتريان به هک رشد به معناي بهرهمعرفيکتاب:

هاي هک رشد را به خوانندگان  هاي متعدد، روش نده در كتاب حاضر طي چهار گام و به همراه مثالجلب مشتري است. نويس
دهد. در دو گام اول پيرامون هماهنگي محصوالت با بازار و به كار بردن اصول هک رشد براي محصول يا خدمات  آموزش مي

ها  هايي براي حفظ مشتريان و افزايش آن ان خود و راههاي بازاريابي توسط مشتري شود. در دو گام انتهايي نيز روش بحث مي
 شود. تشريح مي

 

 9786003093836:شابک وزيري. ص.200 .1397. آواي نور: تهران.بازاریابيواقتصادآموزش. اكبريه، حميد.26
 مدير/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 آموزش و پرورش، اقتصادکلماتکلیدي:
 يابي به اهداف سازمان  ريزي در زمينه تبادل بهينه خدمات آموزشي، به منظور دست بي آموزشي برنامهبازاريامعرفيکتاب:

تعريف شده است. نويسنده كتاب حاضر را در هفت فصل تنظيم كرده است. در سه فصل ابتدايي به مباحث بازاريابي آموزشي، 
موزش و اثرات اقتصادي يادگيري مادام العمر اشاره شده است. در گذاري در آ هاي بازاريابي آموزشي، اهميت سرمايه ابعاد و مدل

هاي مالي بر شناخت و عملکرد فراگيران و عوامل بروز فساد  چهار فصل انتهايي نيز پيرامون تامين منابع مالي، تاثير مکانيسم
 مالي در آموزش مطالبي ارائه شده است.

 

27 بگیر. گرنت، آدام. ببخشو بخ: چگونه و ميشندهچرا موفقیت اوج به رضا خاكساران، سعيد  علي رسند؟.ها
 9786008237594:شابک رقعي. ص.384 .1397. آموخته: اصفهان. ياراحمدي
 هنرآموزمخاطب:

 شناسي موفقيت، روانکلماتکلیدي:
انعي براي موفقيت نيست، تنها م كنند بخشندگي مانع موفقيت است، اما بخشندگي نه بسياري از افراد گمان ميمعرفيکتاب:

شود بخشندگي  توان موفق شد؛ آنچه مانع موفقيت مي اند بدون بخشندگي نمي شناسي نشان داده هاي روان پژوهش بلکه 
كند. در اين كتاب پيرامون مباحثي مانند  فصل نقش بخشندگي در موفقيت را تشريح مي 9حساب است. نويسنده در ضمن  بي

سازي بخشندگان، گيرندگان و حسابگران، همکاري، مناسبات  ز حد بخشنده بودن، نحوه شبکههاي بيش ا خطرها و پاداش
 هاي بالقوه افراد بحث شده است. اعتباربخشي و اعتبارگيري و شناخت قابليت

 

28 جزئي. اولسون، جف. برتري بزرگ.: شادکامي و موفقیت به منطم و ساده رفتارهاي غالمحسين  تبدیل
 9786008688440:شابک رقعي. ص.416 .1397. آرايان: تهران .مازندراني علي

 هنرآموزمخاطب:
 موفقيت، زندگي شادکلماتکلیدي:
شود.  هاي محسوس در افراد مي اهميت منجر به تفاوت هاي ساده و به ظاهر بي انجام دادن يا انجام ندادن فعاليتمعرفيکتاب:

فصل تنظيم شده است. برتري جزئي به عنوان  18گان خواهد آموخت. كتاب در رو اصل برتري جزئي را به خوانند كتاب پيش
عامل نخستين، مسلط شدن بر كارهاي ساده، نقش زمان در برتري جزئي و نقش معلم و الگو در موفقيت از جمله مباحث 

 كند. يگران نيز اشاره ميچنين نويسنده به راز شادماني، سه گام براي دستيابي به اهداف و اثر موجي بر د كتاب است. هم
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

29 ماندگار. ميلر، جرمي. برند متمایز12/5: براي فوقاصل یکبرند ایجاد و جذبمشتري سعيد  العاده.بودن،
 9786008237549:شابک رقعي. ص.288 .1397. آموخته: اصفهان. ياراحمدي
 هنرآموزمخاطب:

 هاي شغلي موفقيت شغلي، مهارتکلماتکلیدي:
كننده فروشنده يا ارائه دهنده خدمات خاصي است. در دنياي ارتباطي امروز  برند نام يا نمادي است كه مشخصکتاب:معرفي

ساخت برندي ماندگار يک ضرورت است. نويسنده در اين كتاب، در ضمن چهار بخش راهنمايي جامع براي برندسازي ارائه 
هاي ارائه خدمات با ارزش افزوده و متناسب با نياز مخاطب بيان  راه كند. در دو بخش ابتدايي اهميت تعيين هدف شركت و مي

ها، افزايش روابط و پرورش فرهنگ سازماني تشريح شده  شده است. در دو بخش انتهايي نيز مباحثي مانند تمركز بر اولويت
 است.

 

30 بازاریابي. داداشي، عليرضا. فروشو بیستگفتار باز: فروشندگانو اریانکتابهمراه  .1397. بازاريابي: تهران.
 9786006982892:شابک جيبي. ص.184

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 رشد اقتصادي، بازاركارکلماتکلیدي:
 واني يافته است. به اين ترتيب فروشنده و بازارياب در موضوع فروش و بازاريابي در جامعه امروز اهميت فرامعرفيکتاب:

شوند كه در كتاب پيش رو به آن ها اشاره شده است. اشتباهات بازاريابان و فروشندگان،  محيط كسب و كار داراي شرايطي مي
ر فروشندگي هاي برقراري ارتباط و مصاديق اخالق د هاي مورد نظر مشتري، ضرورت تدوين چک ليست مذاكره، مهارت ارزش

 چند مبحث از موارد مذكور در اين كتاب است.

 

31 ساحل. آدلر، جردن. پولدر طریقبازاریابيشبکهزندگيرویایي: از : اصفهان. نوشا صفاهاني ايبسازید.تانرا
 9786008237266:شابک رقعي. ص.160 .1396. آموخته

 هنرآموزمخاطب:
 اقتصاد، پولکلماتکلیدي:

كنند.  هاي مستقل تعريف مي اي از نمايندگي اي را توزيع محصوالت و خدمات از طريق شبکه بازاريابي شبکهتاب:معرفيک
رساند.  اي ياري مي هاي بلند مدت در بازاريابي شبکه كتاب حاضر نقشه راهي است كه خوانندگان را در رسيدن به موفقيت

اي و نگرشي جديد در بازاريابي  اعداد و آمار در بازاريابي شبکه فصل تنظيم شده است. مديريت تيم، اهميت 20كتاب در 
هاي جديد پول در آوردن و راهکارهاي عملي براي  چنين نويسنده به تغيير ذهني، راه اي از جمله مباحث كتاب است. هم شبکه

 خلق پول اشاره كرده است.

 

32 تاخت. نپ، جيک. بتازید.: عمل تا ایده :شابک رقعي. ص.304 .1397. آموخته: فهاناص. امير انصاري از
9786008237617 

 هنرآموزمخاطب:
 حل مسئله، خالقيتکلماتکلیدي:
يکي از معاني تاخت، دويدن با سرعت است؛ نويسنده در كتاب حاضر خوانندگان را با فرآيند پيشرفت با سرعت معرفيکتاب:

تنظيم شده است. در بخش اول پيرامون آماده سازي شرايط،  سازد. كتاب در هشت بخش در عرصه كسب و كار آشنا مي
هاي پنج روز هفته براي تبديل ايده به عمل تشريح  مديريت زمان و تشکيل تيم بحث شده است. سپس در پنج فصل، برنامه

 هاي عملي آورده شده است. شده است. در دو بخش انتهايي نيز سياهه وارسي هر روز همراه با روش
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33 سازترنهوایيثروت. دي، دارنهار. بهاینترنهوایيبپیوندید.: تا اکنونزمانآنرسیده . ليال رضيئي چرا
 9786008688051:شابک رقعي. ص.392 .1396. آرايان: تهران

 هنرآموزمخاطب:
 ثروتمندان، كارآفرينيکلماتکلیدي:
ازي كنند، نياز به مشاوره دارند. نويسنده با هدف مشاوره به افراد اند خواند كسب و كار خود را راه افرادي كه ميمعرفيکتاب:

روي موفقيت،  فصل نگارش كرده است. عوامل موثر در بقا و موفقيت كسب و كارها، موانع پيش 8كار كتاب حاضر را در  تازه
فصل انتهايي  4دهد. در  ميفصل ابتدايي را تشکيل  4هاي جذب نيرو مباحث  هاي تقويت فروش و راه انتخاب درست شغل، گام

 شود. نيز نحوه رهبري كسب و كار، شناسايي عوامل موفقيت، رويارويي با ترس و شناسايي درست اهداف تشريح مي

 

34 کارآفریني.. هاردي، دارن. هوایي :شابک رقعي. ص.384 .1397. آموخته: اصفهان. رضا خاكساران علي ترن
9786008237570 

 هنرآموزمخاطب:
 كارآفريني، كارو زندگيماتکلیدي:کل

 ها، زندگي كارمندي در حال برچيده  هاي اطالعاتي به عرصه كار و كوچک شدن دولت امروزه با ورود فناوريمعرفيکتاب:
رو با در نظر گرفتن چنين شرايطي در چهار  شوند. نويسنده كتاب پيش شدن است. در چنين شرايطي كارآفرينان وارد گود مي

تدايي، پيرامون الزامات ورود به عرصه كارآفريني، راهکارهايي براي آمادگي ذهني در زمينه كارآفريني، راهکارهايي براي فصل اب
هاي افزايش  كند. در چهار فصل انتهايي نيز به نکاتي پيرامون رهبري صحيح، روش افزايش فروش و استخدام نيرو بحث مي

 كند. ندي به اهداف در مسير كارآفريني اشاره ميها و پايب وري، نحوه مواجهه با ترس بهره

 

 تانرادرموردثروتمهارکنید.عاداتفکريوذهني:شقيپیشبهسويثروتتویککله. سينسرو، جن.35

 9786008688495:شابک رقعي. ص.248 .1397. آرايان: تهران. فهيمه فتحي
 والدين/ كارشناسانمخاطب:

 ان، موفقيت شغليثروتمندکلماتکلیدي:
رو آمادگي ذهني  شويد. خوانندگان با مطالعه كتاب پيش اگر براي ثروتمند شدن آماده باشيد، حتماً ثروتمند ميمعرفيکتاب:

فصل ابتدايي نويسنده پيرامون مباحثي مانند  5فصل تدوين شده است. در  13كنند. كتاب در  ثروتمند شدن را پيدا مي
، مديريت باورها، افکار آگاهانه و ناآگاهانه، پول به عنوان ابزار معامله، ضمير ناخودآگاه و تمايالت براي راهکارهاي ثروتمند شدن
كند. در هشت فصل انتهايي نيز به شغل بهتر، ثروت دروني، استقامت و پشتکار، انتخاب الگو،  ثروتمند شدن بحث مي
 شود. سازي ذهن اشاره مي قدرشناسي و قدرت پول

 

36 شقيپیشبهسويموفقیتتویککله. نسرو، جنسي. زندگيهايدرونيقدرت: دستکمنگیریدتا تانرا
 9786009879069:شابک رقعي. ص.304 .1397. آرايان: تهران. فهيمه فتحي ايداشتهباشید.معرکه

 والدين/ مدير/ مشاور/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:
 موفقيت، شيوۀ زندگيکلماتکلیدي:
فصل،  27برخي افراد از موقعيتي كه دارند راضي نيستند و توقع دارند در شرايط بهتري باشند. كتاب حاضر در معرفيکتاب:

هايش  آموزد كه چگونه با داشتن شجاعت و روحيه و كمي كله شقي به خواسته مخاطب را متوجه عاليقش كرده و سپس مي
 برسد.
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37 جوابمثبتبگیریم. فيشر، راجر. : اصفهان. مهرداد فروزنده شدن.مذاکرهبرايدستیابيبهتوافقبدونتسلیم:
 9786008237563:شابک رقعي. ص.264 .1397. آموخته

 هنرآموزمخاطب:
 هاي شغلي گفتگو، مهارتکلماتکلیدي:
با مذاكره ديگر متفاوت است  اي كنند. هر مذاكره ها بر سر مسائل مختلف با يکديگر مذاكره مي همه روزه انسانمعرفيکتاب:

هاي مذاكره اصولي،  شوند. روش كند. خوانندگان با مطالعه كتاب حاضر با اين اصول آشنا مي اما عناصر اساسي آن تغيير نمي
اي از جمله مباحث دو فصل ابتدايي است. در سه فصل  تمركز بر منافع به جاي منابع و تفکيک بين ارتباط فردي و حرفه

هايي با سودمندي متقابل تشريح شده  زن سرسخت، مذاكره با افراد بسيار قدرتمند و ابداع گزينه رام كردن چانه انتهايي نيز
 است.

 

38 بي. گيج، رندي. و بیمار احمق، ميچرا چگونه و هستید شوید؟.پول پولدار و سالم باهوش، رضا  علي توانید
 9786008237211:بکشا رقعي. ص.192 .1396. آموخته: اصفهان. خاكساران
 هنرآموزمخاطب:

 موفقيت، ثروتمندانکلماتکلیدي:
هاي نو هستند. نويسنده  كنند و به فکر كارها و روش ها مثل اكثر مردم فکر نمي افراد موفق متفاوت هستند، آنمعرفيکتاب:

كنترل رژيم غذايي، رهايي از بند قرباني دهد. تالش براي  در كتاب حاضر راز سالمتي، شادي و رفاه را به خوانندگان نشان مي
چنين نبردي  ها اشاره شده است. هم هاي متافيزيکي در كسب ثروت از جمله مطالبي است كه در كتاب به آن شدن و مولفه

 براي كنترل ذهن و روحيه، خلق الگوي ذهني كاميابي و قوانين جهاني حاكم بر كاميابي از ديگر مباحث است.

 

 وزيري. ص.284 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.حسابداريعموميمقدماتي. لهامحسيني، ا.39

 9786001249891:شابک
 هنرجومخاطب:

 دهم كاردانشپایۀتحصیلي:
 حسابداري، آموزش و يادگيريکلماتکلیدي:
نگارش شده است. كتاب در سيزده فصل به كتاب حاضر با هدف توضيح ساده و مقدماتي حسابداري عمومي معرفيکتاب:

هاي خدماتي، موسسات بازرگاني و اصالح  همراه ضميمه تنظيم شده است. تعريف حسابداري، معادله، دفاتر حسابداري، شركت
هاي ارزيابي  چنين نويسنده به مباحثي مانند روش ها در موسسات بازرگاني از جمله مباحث كتاب حاضر است. هم حساب

هاي بازرگاني، صورت مغايرت، حساب تنخواه گردان و كسر و اضافي صندوق، سفته و  هاي مالي در شركت اال، صورتموجودي ك
 كند. چک، مفاهيم اساسي حسابداري و صفحه گسترده اشاره مي

 

40 نوجوانان. تورن، متيو/ تورن، آدام. دامیزبرايکودکانو آوند : انتهر. سارا يوسفي وکارشخصي.اندازيکسبراه:
 9786008668381:شابک رقعي. ص.132 .1396. دانش

 هنرجومخاطب:
 اي اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ريزي، كارآفريني اقتصاد، برنامهکلماتکلیدي:
اندازي  ظور آموزش راهاي موفق و مفرح باشد. كتاب حاضر به من تواند تجربه اندازي كسب و كار شخصي مي راهمعرفيکتاب:

هاي كتاب اقدامات الزم براي كارآفريني را در اختيار  است. پروژه كسب و كار شخصي به مخاطب نوجوان طراحي شده
هايي نيز در كتاب موجودند تا مخاطب  ها و تست اند. تمرين گذارند. ابزار الزم اين فعاليت و چگونگي انجام كار در كتاب آمده مي

 لط كنند.را به موضوع مس
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41 جست. شرايتر، تام. کسبروش ساخت و فروش بالقوه، نیروهاي شبکهووجوي بازاریابي کمککار به اي
 9786008237303:شابک رقعي. ص.120 .1396. آموخته: اصفهان. امير انصاري ها.داستان
 كارشناسانمخاطب:

 داستان، مديريتکلماتکلیدي:
شوند. نويسنده  ها موجب جلب توجه افراد مي ئه متنفرند، ولي عالقه زيادي به داستان دارند. داستانافراد از ارامعرفيکتاب:

سازد. استفاده از  ها آشنا مي سرايي و بيان قصه هاي داستان فصل، خوانندگان را با اهميت و شيوه 16كتاب حاضر در ضمن 
تر و  چنين داستان در انتقال بهتر، سريع شود، هم ها مي خنرانيداستان براي دريافت پاسخ مثبت اوليه موجب جلب افراد به س

سازي، اصل واكنش، تفکر مانند تاجرها، مهارت بدون انگيزه و اتخاذ عمل از  تر پيام به مخاطبان موثر است. اصل آگاه راحت
 جمله مباحث كتاب حاضر است.

 

 رقعي. ص.128 .1397. دريا: تهران.دیریتانسانيگیريدرمتصمیم:سبکزندگينبوي. دلشاد تهراني، مصطفي.42

 9789647313742:شابک
 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:

 گيري سيره نبوي، تصميمکلماتکلیدي:
 گيري در مديريت از اصول اساسي در  اي واال در سبک زندگي براي مسلمانان است. تصميم سيره نبوي نمونهمعرفيکتاب:

كند. اين امر در سبک مديريت نبوي  گيري مبتني بر قواعد درست، راه رسيدن به اهداف را هموار مي يمسيره نبوي است. تصم
گيري در  دهد. بر همين اساس نويسنده در كتاب حاضر تصميم درخشش ويژه داشته و ميزاني مناسب در اختيار افراد قرار مي

انديشي و قاطعيت در  گيري در مديريت، مشورت، عاقبت ميممديريت انساني در سيره نبوي را بررسي كرده است. جايگاه تص
 گيري از جمله مطالب كتاب است. تصميم

 

 رقعي. ص.120 .1397. دريا: تهران.ساالريدرمدیریتانسانيشایسته:سبکزندگينبوي. دلشاد تهراني، مصطفي.43

 9789647313759:شابک
 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:

 سيره نبوي، مديريت نيروي انساني:کلماتکلیدي
 ساالري است و سالمت مديريت و دستيابي به  هاي نبوي در امور مديريتي، اصل بر شايسته بر اساس آموزهمعرفيکتاب:

پذير نيست. نويسنده در كتاب حاضر در پي بررسي رعايت اهليت در سيره نبوي است،  ساالري امکان اهداف جز در پرتو شايسته
ها به عنوان امانت به اهلش،  ساالري در مديريت انساني در دنياي امروز ارائه دهد. سپردن مسئوليت اي براي شايسته هتا اسو

ها در مديريت پيامبر)ص( از جمله  پرهيز از سپردن امور به نااهالن، پرهيز از پذيرش امور بدون اهليت الزم و رعايت اهليت
 مطالب كتاب است.

 

44 محصول. را/ پيمانفر، مهرساسعادتيان، سا. ترخیص سرپرست :شابک رحلي. ص.140 .1397. بخشايش: قم.
9789641823445 

 هنرجومخاطب:
 دهم كاردانش، يازدهم كاردانشپایۀتحصیلي:
 حسابداري، مديريت ماليکلماتکلیدي:
عمليات را بر عهده دارد. نويسنده با سرپرست ترخيص محصول وظيفه تقسيم كار، كنترل نهايي و تهيه گزارش معرفيکتاب:

هاي استاندارد سرپرست ترخيص محصول كتاب حاضر را در نه فصل تدوين كرده است. در پنج  هدف پوشش كليه سرفصل
هاي اوليه و ليست كاركرد پرسنل اشاره  فصل ابتدايي به مباحثي مانند حوادث ناشي از كار، اصول ايمني محيط كار، كمک

افزارهاي بايگاني  ار فصل انتهايي نيز مطالبي پيرامون ترخيص محصول، گزارشات واحد ترخيص و آموزش نرمشده است. در چه
 اطالعات آورده شده است.
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45 طالست. وو چونگ، كيم. از خیابان سنگفرشهر سويموفقیتواقعي.: . آرايان: تهران. الميرا محمدي راهيبه
 9786008688358:شابک رقعي. ص.240 .1396

 هنرآموزمخاطب:
 شناسي موفقيت، روانکلماتکلیدي:
دهند. بر همين اساس فقر تنها  قدر قدرتمندند كه جهان را تغيير مي گرا روياها آن شناسان مثبت از ديدگاه روانمعرفيکتاب:

يش روي مخاطبان قرار فصل راهي به سوي موفقيت واقعي را پ 4يک تصور غلط است و ثروت زير پاي افراد است. نويسنده در 
هاي مطمئن سوددهي از  دهد. روياپردازي، روياي خالق، خوشبختي واقعي، بيدار كردن نبوغ خفته، مديريت هدفمند و راه مي

هاي رهبري، فرمولي خاص براي تندرستي و خطرات خشنودي از خود از ديگر  هاي رشد، ويژگي جمله مباحث كتاب است. راه
 مطالب كتاب است.

 

 .1396. آموخته: اصفهان. مهرداد فروزنده ايشوید.استاربازاریابيشبکهسوپر. كريستنسن، مري/ كريستنسن، وين.46
 9786008237235:شابک رقعي. ص.168

 هنرآموزمخاطب:
 خريد و فروش، پولکلماتکلیدي:
 به روياهاي خود دست يابند. نويسنده در شود افراد خيلي زود  اي است كه باعث مي اي حرفه بازاريابي شبکهمعرفيکتاب:

اي ياري  گذارد، تا آنان را در مسير بازاريابي شبکه اي را با خوانندگان در ميان مي كتاب حاضر مفاهيم كليدي بازاريابي شبکه
كتاب،  هاي عملي همراه است. افراد پس از مطالعه ها و كاربرگ گام تدوين شده است. هر گام با پرسش 26رساند. كتاب در 

دهند و روابط اثربخشي برقرار  آورند، مهارت فروشندگي خود را افزايش مي اي را به دست مي هاي اصلي بازاريابي شبکه مهارت
 كنند. مي

 

. سعيد ياراحمدي روشيخالقانهبرايمعرفي،متقاعدسازيوبستنقراردادها.:شاهکلیدارائهموفق. كالف، اورن.47
 9786008237532:شابک رقعي. ص.248 .1397. آموخته: اصفهان

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شناسي هاي روان خريد و فروش، جنبهکلماتکلیدي:
ارائه تواند شما را در كسب و كارتان ياري رساند. اگر ايده خوبي هم داشته باشيد، بدون يک  يک ارائه خوب ميمعرفيکتاب:

دهد.  رو روش منحصر به فرد خود در متقاعدسازي را آموزش مي خوب به موفقيت دست نخواهيد يافت. نويسنده در كتاب پيش
كننده در نظر مخاطب و ارائه ايده در چهار مرحله مباحث چهار فصل ابتدايي را  روش فروش مبتني بر چارچوب، جايگاه ارائه

 يي نيز به معامله فرودگاهي، تجميع چارچوب و روش شروع كار اشاره شده است.دهند. در چهار فصل انتها تشکيل مي

 

48 بانکداري)انگلیسي. فر، محمد/ پرچ، مهرداد صالحي. اصطالحاتماليو و .فارسي(-فرهنگتوصیفيواژگان
 9789643885557:شابک وزيري. ص.594 .1397. صفار: تهران

 هنرآموزمخاطب:
 ها نامه ريت مالي، واژهمديکلماتکلیدي:
 هاي انگليسي، توصيفي از آن  هاي فارسي براي هر يک از واژه در فرهنگ توصيفي حاضر عالوه بر ارائه معادلمعرفيکتاب:

واژه تخصصي و به روز حوزه علوم مالي و بانکداري، همراه با  5000واژه نيز آورده شده است. اين فرهنگ توصيفي شامل 
هاي موضوعي مالي،  ها است. واژگان و اصطالحات به كار رفته در فرهنگ حاضر حوزه و كاربرد مربوط به آن توصيفي از مفاهيم

چنين داراي ارجاع بين  شود. هم بانکداري، بازارهاي پولي، ارزهاي خارجي، بازارهاي كااليي و ابزارهاي بدهي را شامل مي
 مداخل است.
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 9786008834656:شابک رحلي. ص.280 .1397. ياوريان: اردبيل.ربراموربانکيکا. ميرزائي، جعفر/ حسيني، رامين.49
 هنرآموزمخاطب:

 پول، اقتصادکلماتکلیدي:
 كاربر امور بانکي كسي است كه توانايي تشخيص انواع چک، افتتاح و انسداد حساب، تسهيالت و ديگر امور معرفيکتاب:

ايي خوانندگان با كاربر امور بانکي در هشت بخش تاليف شده است. مباني و تاريخچه بانکي را داشته باشد. كتاب با هدف آشن
چنين  پول و بانک، انواع بانکداري، شرايط صحت و فسخ معامالت و مفهوم تسهيالت از جمله مباحث كتاب حاضر است. هم

 ام اعتباري از ديگر مطالب كتاب است.هاي پرداخت تسهيالت، انواع چک، اسناد تجاري، انواع سپرده بانکي و مفهوم نظ روش

 

شركت انتشارات كانون : تهران.کتابجامعیازدهمهنرستانحسابداري:کتابجامع. نيکي، طيبه/ عزيزي، حسن آب.50
 9786000012328:شابک رحلي. ص.128 .1397. فرهنگي آموزش

 هنرجومخاطب:
 اي يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 حسابداري، كمک آموزشيکلماتکلیدي:
رساند. كتاب  آموزان ياري مي تمرين مطالب آموزشي به تثبيت آن مطالب و پرورش استعدادهاي تحصيلي دانشمعرفيکتاب:

حاضر مشتمل بر دو درس تخصصي حسابداري حقوق و دستمزد و حسابداري اموال و انبار پايه يازدهم حسابداري است. در 
كامل مطالب درسي، در ضمن هر فصل، درخت دانش به منظور آشنايي با مباحث كلي و زير مباحث  اين كتاب عالوه بر پوشش

 ها گنجانده شده است. اي شامل خالصه مطالب آن فصل و انواع گوناگون تمرين نامه كتاب، درس

 

 رحلي. ص.314 .1397. مرسل: كاشان.کتابکارحسابداريحقوقودستمزد. دهقاني، حسين/ اصغري آراني، زهرا.51

 9789649725345:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 حسابداري، راهنماي آموزشيکلماتکلیدي:
هاي اخير دستخوش تغيير و تحوالت بسياري شده است؛ كتاب حاضر در  اي است كه در سال حسابداري رشتهمعرفيکتاب:

ه است. كنترل ساعت كاركرد پرسنل، محاسبه حقوق و دستمزد، تهيه جداول بيمه و ماليات، راستاي همين تغييرات تدوين شد
ها اشاره شده  حسابداري حقوق و دستمزد و مزاياي پايان خدمت و تسويه حساب كاركنان از جمله مباحثي كه در كتاب به آن

 براي ارائه مطالب اضافي آورده شده است. چنين براي هر فصل تعاريف و نکات مهم، كار عملي و بيشتر بدانيم است. هم

 

 .1397. آموخته: اصفهان. مريم اردكاني تیمي.شدنبهبهترینهمراهبرايتبدیل21:کالهایمني. گوردون، جان.52
 9786008237730:شابک رقعي. ص.144

 هنرآموزمخاطب:
 كار گروهي، موفقيتکلماتکلیدي:
هاي تبديل  يم در موفقيت آن بسيار تاثيرگذار است. خوانندگان با مطالعه كتاب حاضر با روشفداكاري اعضاي تمعرفيکتاب:
شوند. اين كتاب بخش كوتاهي از داستان زندگي  تيمي خوب و اهميت آن در موفقيت خود و اطرافيان آشنا مي شدن به يک هم

آوري شده است. هدف نويسنده از  اطرافيان وي جمع وگو با ها گفت جرج بوياردي بازيکن تيم الكراس است كه در نتيجه ساعت
كوش است كه توانسته تاثيري عميق بر ديگران  العاده، فداكار، وفادار و سخت تيمي فوق هاي يک هم نگارش اين اثر بيان ويژگي

 بگذارد.
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 9786002123527:شابک وزيري. ص.72 .1397. ديبايه: تهران.مالکفکرخودباشید. ماب، نگار زاده ختمي.53
 مدير/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 حقوق، اختراعاتکلماتکلیدي:
شود.  دانند كه موفق به دريافت نتيجه توسط ديگران مي مديريت، هم علم است و هم هنر. مدير را شخصي ميمعرفيکتاب:

نويسنده در كتاب حاضر قوانين مديريت را  كنند. ها در طول روز مسائل مختلفي را مديريت مي ها مدير هستند، آن همه انسان
اند. در بخش ابتدايي قوانين مربوط به مديريت  بندي شده به زباني ساده ارائه كرده است. اين قوانين در چهار بخش تقسيم

 .گروه، در بخش دوم مديريت خود، در بخش سوم قوانيني براي كارآفرينان و در بخش انتهايي قوانين زندگي بيان شده است

 

:شابک وزيري. ص.440 .1397. آوند دانش: تهران. منيره معتقدي .ForDummiesمدیریتاجرایي. الن، كتلين آر.54
9786008668350 

 هنرآموزمخاطب:
 اي مديريت، راهنمايي حرفهکلماتکلیدي:
 سازد. كتاب در شش  يي آشنا مياين كتاب راهنمايي كاربردي است كه خوانندگان را با مباني مديريت اجرامعرفيکتاب:

نحوه اداره كسب و  ،بخش تنظيم شده است. در سه بخش ابتدايي كسب و كار در دنياي ديجيتال جديد و پيشرفته امروزي
شود. در سه بخش انتهايي  هاي كسب درآمد، مفهوم بودجه، برآورد مالي و مباحث كاربردي حسابداري تشريح مي كارها، روش

هاي  كننده موفق و روش هاي مذاكره هاي جلب مشتري، ويژگي بي پيرامون بازاريابي در دنياي ديجيتال، روشنيز نويسنده مطال
 كند. رساني ارائه مي توليد، توزيع و خدمات

 

55 پژوهش. سجادي، سيدحسين. اول(مروريبر هايحسابرسي)ج. :شابک وزيري. ص.656 .1397. صفار: تهران.
9789643885434 

 هنرآموزمخاطب:
 پژوهش، حسابداريکلماتکلیدي:
 شود. در نتيجه  بخش زيادي از زمان محدود پژوهشگران صرف گردآوري مباني نظري و پيشينه پژوهش ميمعرفيکتاب:

ماند. به همين دليل نويسنده دركتاب حاضر پيشينه  ها و ابتکار و نوآوري باقي مي زمان كمتري براي گردآوري داده، تحليل آن
هاي ثبت شده درايرانداک را گردآوري كرده است. تغيير  نامه ها و پايان هاي منتشر شده در مجالت داخلي، رساله ژوهشپ

بيني  بيني سود، ابعاد ذهنيت فلسفي حسابرسان و پيش مديريت و اظهار نظر حسابرس، كيفيت حسابرسي و توانايي پيش
 ر كتاب است.انتخاب حسابرس مستقل، از جمله مطالب اشاره شده د

 

56 دوم(مروريبرپژوهش. سجادي، سيدحسين/ كزازي، محمد. هايحسابرسي)ج.  ص.644 .1397. صفار: تهران.

 9789643885441:شابک وزيري.
 هنرآموزمخاطب:

 حسابداري، پژوهشکلماتکلیدي:
 شود. در نتيجه  يشينه پژوهش ميبخش زيادي از زمان محدود پژوهشگران صرف گردآوري مباني نظري و پمعرفيکتاب:

ماند. به همين دليل نويسنده دركتاب حاضر  ها و ابتکار و نوآوري باقي مي زمان كمتري براي گردآوري داده، تحليل آن
هاي ثبت شده درايرانداک را گردآوري كرده است. تئوري  نامه ها و پايان هاي منتشر شده در مجالت داخلي، رساله پژوهش

ستمزد حسابرسي مستقل، عوامل تعيين كننده دستمزد خدمات حسابرسي، كيفيت حسابرسي و پايداري سود و نمايندگي و د
 تقابل اجتماعي در حرفه حسابرسي از جمله مطالب اشاره شده در كتاب است.
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57 پژوهش. سجادي، سيدحسين. بر دوم(مروري )ج. مالي هاي :شابک وزيري. ص.628 .1397. صفار: تهران.
9789643885410 

 هنرآموزمخاطب:
 مديريت مالي، تحقيقکلماتکلیدي:
 كند و زمان  گردآوري مباني نظري و پيشينه پژوهش، بخش زيادي از زمان محدود محققان را اشغال ميمعرفيکتاب:

هاي منتشر  ه پژوهشماند. به همين دليل نويسند ها و انديشيدن به نوآوري باقي مي ها، تحليل آن كمتري براي گردآوري داده
آوري كرده است. مديريت سود، ريسک سيستمي، نرخ ارز و بازار  شده مرتبط با حوزه مديريت مالي را در يک مجموعه جمع

چنين پژوهشگران با مطالعه كتاب حاضر از تکراري نبودن  ها اشاره شده است. هم سرمايه از جمله مباحثي است كه به آن
 وند.ش موضوع پژوهش خود آگاه مي

 

58 پژوهش. سجادي، سيدحسين. بر )ج.اول(مروري مالي هاي :شابک وزيري. ص.656 .1397. صفار: تهران.
9789643885403 

 هنرآموزمخاطب:
 مديريت مالي، تحقيقکلماتکلیدي:
 و زمان  كند گردآوري مباني نظري و پيشينه پژوهش، بخش زيادي از زمان محدود محققان را اشغال ميمعرفيکتاب:

هاي منتشر شده  ماند. به همين دليل نويسنده در كتاب حاضر، پژوهش ها باقي مي ها و تحليل آن كمتري براي گردآوري داده
آوري كرده است. كيفيت سود، قيمت سهام، ارزيابي صنعت بيمه، سهام رشدي و سهام  مرتبط با حوزه مديريت مالي را جمع

چنين پژوهشگران با مطالعه كتاب حاضر از تکراري نبودن  ها اشاره شده است. هم نارزشي از جمله مباحثي است كه به آ
 شوند. موضوع پژوهش خود آگاه مي

 

 وزيري. ص.760 .1397. صفار: تهران.مروريبرتحقیقاتحسابداري)ج.اول(. ولي، محمد سجادي، سيدحسين/ شاه.59

 9789643885373:شابک
 هنرآموزمخاطب:
 حسابداري، تحقيقدي:کلماتکلی

كند و زمان كمتري براي گردآوري  گردآوري پيشينه پژوهش بخش زيادي از زمان محدود محققان را اشغال ميمعرفيکتاب:
هاي داخلي و  ماند. بر همين اساس نويسنده در كتاب حاضر، پژوهش ها و انديشيدن به نوآوري باقي مي ها، تحليل آن داده

آوري كرده است.  هاي دكتري مرتبط با حوزه حسابداري را جمع ها و رساله نامه جالت داخلي، پايانخارجي منتشر شده در م
بيني و نظام راهبري شركت از موضوعات مورد اشاره در جلد نخست اين كتاب است.  بيني سود، دقت پيش هاي پيش مدل

 شوند. ه ميپژوهشگران با مطالعه كتاب حاضر از تکراري نبودن موضوع پژوهش خود آگا

 

 وزيري. ص.744 .1397. صفار: تهران.مروريبرتحقیقاتحسابداري)ج.دوم(. سجادي، سيدحسين/ خسروي، ناصر.60

 9789643885380:شابک
 هنرآموزمخاطب:

 حسابداري، تحقيقکلماتکلیدي:
كند. در نتيجه زمان كمتري براي  گردآوري پيشينه پژوهش بخش زيادي از زمان محدود محققان را اشغال ميمعرفيکتاب:
ماند. به همين دليل نويسنده در كتاب حاضر  ها و انديشيدن به ابتکار و نوآوري باقي مي ها، تحليل آن گردآوري داده

آوري كرده است. فرضيه ثبات كاركردي، سودمندي اطالعات  هاي داخلي و خارجي مرتبط با حوزه حسابداري را جمع پژوهش
چنين پژوهشگران با مطالعه كتاب  هاي مورد اشاره در جلد دوم كتاب است. هم هاي شاخصي از جمله حوزه قتلفيقي و صندو

 شوند. حاضر از تکراري نبودن موضوع پژوهش خود آگاه مي
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. آموخته: اصفهان. زاده هدي پري کارعضویتيدرهمهصنایع.واندازيمدلکسبراه:مشتريخودکار. واريلو، جان.61
 9786008237655:شابک رقعي. ص.224 .1397

 هنرآموزمخاطب:
 ريزي كارآفريني، برنامهکلماتکلیدي:
كند  هايي را فراهم مي منبع اصلي درآمد هر كسب و كاري، مشتريان تکراري آن است. اقتصاد عضويتي فرصتمعرفيکتاب:

تصاد عضويتي در سه بخش تنظيم شده است. در بخش تا مشتريان به مشتركان تبديل شوند. كتاب حاضر با هدف معرفي اق
شود. در بخش دوم  چنين هشت روش افزايش ارزش كسب و كارها بررسي مي نخست كاركردها و اثرات اقتصاد عضويتي و هم

 شود.  شوند و در بخش پاياني طرحي براي راه اندازي كسب و كار عضويتي ارائه مي نه مدل كسب و كار عضويتي معرفي مي

 

 9786004322584:شابک رقعي. ص.276 .1397. ارسطو: مشهد. نعيمه مرسلي منحنيدوم.. هندي، چارلز.62
 مدير/ دانشجومعلمانمخاطب:

 نگري بازاركار، آيندهکلماتکلیدي:
بيشتر و ها با سرعت  با ورود تکنولوژي به زندگي بشر بسياري از مناسبات پيشين دگرگون شده است. فعاليتمعرفيکتاب:

اي نزديک برخي از مشاغل از بين خواهند رفت. نويسنده در اين كتاب عالوه بر تشريح روند  شود و در آينده تر انجام مي راحت
هاي جديد،  دهد. از جمله مطالب ديگر كتاب آشفتگي تغييرات در جهان جديد، روش مواجهه با اين تغييرات را نيز توضيح مي

 ها است. ي جديد، دو راهي رشد، مديريت نوين، اجتماع خودكار و اجتماع پانزيبازار و محيط كار در دنيا

 

واشتباهموفقیت. هارتلي، رابرت.63 :شابک وزيري. ص.544 .1396. آموخته: اصفهان. بهمن فروزنده هايبازاریابي.ها
9786008237181 

 هنرجومخاطب:
 دانشاي، يازدهم كار يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 مديريت مالي، خريد و فروشکلماتکلیدي:
 شود. بر  بازاريابي هنر و دانشي است كه گذشته از موضوعات و مباحث نظري در ميدان عمل محک زده ميمعرفيکتاب:

بخش  هاي الهام رو را به صورت كاربردي در شش بخش گردآوري كرده است. داستان همين اساس نويسنده مطالب كتاب پيش
هاي  هاي بازاريابي، ادغام نادرست، توسعه اشتباه، خطاهاي مديريتي و اشتباه هاي بازاريابي، اشتباه ها، جنگ وفقيت شركتاز م

هاي  ها، مديريت بحران، افراط در فعاليت چنين به اهميت تصوير ذهني، قدرت رسانه اخالقي از جمله مباحث كتاب است. هم
 ندانه اشاره شده است.پيشبردي، رشد با برنامه و ادغام هوشم

 

 9789647313735:شابک وزيري. ص.234 .1397. دريا: تهران.البالغهيدرنهجنظامادار. دلشاد تهراني، مصطفي.64
 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:

 البالغه، اصالحات اداري نهجکلماتکلیدي:
البالغه پس از قرآن  كننده يک كشور يا سازمان است. نهج ادارهها و نيروهاي  اي از دستگاه نظام اداري مجموعهمعرفيکتاب:

هاي يک نظام اداري مطلوب را از آن استخراج كرد. نويسنده  توان مولفه كريم گرانقدرترين ميراث فرهنگي اسالم است، كه مي
ها  ردي كه در كتاب به آنكند. از جمله موا البالغه را بررسي مي هاي يک نظام اداري مطلوب در نهج در كتاب حاضر ويژگي

توان به اهليت يا شايستگي، گزينش، آموزش و تربيت، تأمين زندگي و امنيت كاري، پيگيري، حسابرسي،  اشاره شده است مي
 ارزشيابي و انصاف اشاره كرد.
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 رسیدنبهآن.دستیابيبهبلههدفاستونهنردبان:نهشنیدن،نردبانموفقیت. فنتون، ريچارد/ والتز، آندريا.65

 9786008237327:شابک رقعي. ص.104 .1396. آموخته: اصفهان. رضا خاكساران علي
 هنرآموزمخاطب:

 شناسي، موفقيت روانکلماتکلیدي:
كند. نويسنده سعي دارد، دنيايي ترسيم كند كه در آن  احساس بدي را ايجاد مي« نه»براي انسان شنيدن پاسخ معرفيکتاب:

گيرند. شروع عالي، رسيدگي به كارهاي  هاي ارزشمندي از آن مي شوند بلکه درس نها با شنيدن پاسخ منفي آزرده نميت افراد نه
ها اشاره شده است.  گذاري بر اساس شنيدن نه و زماني براي تأمل از جمله مباحثي است كه در كتاب به آن عقب افتاده، هدف

 كند. ، ارج نهادن به موفقيت و شکست و مدل موفقيت و شکست نيز اشاره ميترين كلمه دنيا چنين نويسنده به نيروبخش هم

 

 9786008237372:شابک رقعي. ص.224 .1396. آموخته: اصفهان. آنگينه سركيسيان تیم.:هاروارد. هاروارد.66
 مديرمخاطب:

 كار گروهي، مديريتکلماتکلیدي:
 رسند كه به ابزارهاي نوين مديريتي مجهز باشند. كتاب  ر به موفقيت ميوكا افرادي در دنياي رقابتي كسبمعرفيکتاب:

وكار هاروارد است. خوانندگان با مطالعه كتاب حاضر با مباحثي مانند علم ايجاد  مقاله برتر نشريه كسب 10حاضر شامل 
هاي  ها، مديريت تيم هوش هيجاني تيمهاي مشاركتي،  ها، نحوه ايجاد تيم هايي با عملکرد باال، داليل موثر نبودن برخي تيم تيم

هاي خبره و هشت راه ايجاد  هاي كوچک، تيم ها، قدرت پيروزي شوند. اصول تيم هاي خبره آشنا مي چندفرهنگي و سازوكار تيم
 هاي مشاركتي از جمله مقاالت موجود در كتاب حاضر است. تيم

 

 9786008237396:شابک رقعي. ص.264 .1396. وختهآم: اصفهان. بهنام كيماسي رهبري.:هاروارد. هاروارد.67
 مدير/ هنرآموزمخاطب:

 رهبري، مديريتکلماتکلیدي:
رسند، اين دستاوردها نتيجه رهبري درست سازمان است.  هاي موفق هر روز به دستاوردهاي بيشتري مي شركتمعرفيکتاب:

با موضوع رهبري است. رهبري يادگيري نحوه فائق آمدن بر  رو مجموعه ده مقاله برتر نشريه كسب و كار هارواد كتاب پيش
هاي رهبري، رهبري در عمل، رهبري  تغييرات سريع است. در اين كتاب نويسنده پيرامون هوش هيجاني، منطق كنش، شيوه

له كند. هفت تحول رهبري، در ستايش رهبر ناكامل و كار رهبري از جم هاي آزمايش رهبري بحث مي سطح پنجم و بوته
 مقاالت چاپ شده در كتاب است.

 

 9786008237419:شابک رقعي. ص.264 .1396. آموخته: اصفهان. غزل سعيدفر مدیریتافراد.:هاروارد. هاروارد.68
 مدير/ هنرآموزمخاطب:

 مديريت، سازمانکلماتکلیدي:
اعي و كسب و كار، لزوم مديريت افراد احساس هاي اجتم هاي سياسي گرفته تا حوزه در دنياي امروز، از حوزهمعرفيکتاب:

از جمله اين مقاالت . شود. كتاب حاضر مجموعه ده مقاله برتر نشريه كسب و كار هاروارد با موضوع مديريت افراد است، مي
كتاب كنند نام برد. نويسنده در اين  ها، فرآيند منصفانه، رهبري نتيجه بخش و مديران عالي چه مي توان از اصول تيم مي

اي و تعصب  اي و دوحلقه حلقه پيرامون مفاهيمي مانند هوش هيجاني، كيتا، سندرم مهيا شدن براي شکست، يادگيري تک
 ناخودآگاه بحث شده است.

 

 9786006465746:شابک رقعي. ص.184 .1396. آموخته: اصفهان. بهنام شاهنگيان همکاري.:هاروارد. هاروارد.69
 مدير/ هنرآموزمخاطب:

 مديريت، سازمانکلماتکلیدي:
ها  تر، اشتراک منابع و كاهش هزينه تر، محصوالت خالقانه گيري سريع هاي صحيح موجب تصميم اتخاذ همکاريمعرفيکتاب:

وكار هاروارد است. مجموعه اين مقاالت به خوانندگان كمک  اي از ده مقاله برتر نشريه كسب شود. كتاب حاضر مجموعه مي
چنين عملکردهاي نامطلوب را از  با فرهنگ همکاري آشنا شده و روابط مستحکمي در كل سازمان ايجاد كنند، هم كند كه مي

ها، ايجاد  توان به نزديک كردن ذهن بين برده و منابع خود را به اشتراک بگذارند. از جمله مقاالت موجود در اين كتاب مي
 .سازمان مشاركتي و نابودي تفکر سيلويي اشاره كرد
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 رقعي. ص.224 .1397. آرايان: تهران. مرجان ايزدي گامبرايخلقچرخهکامیابي.5:همیشهبرنده. وايدل، لري.70

 9786008688488:شابک
 كارشناسانمخاطب:

 موفقيت، انگيزهکلماتکلیدي:
است. نويسنده در كتاب حاضر وكار، همواره به كشف و اجراي يک فرمول نيازمند  موفقيت در زندگي و كسبمعرفيکتاب:

گيري،  كند. كتاب در پنج فصل تدوين شده است. در دو فصل ابتدايي پيرامون ترديد در تصميم اين فرمول را ارائه مي
شود. سازگاري و عدم تسليم، ناتواني در پايان  ريزي ابتدايي، تعيين اهداف و تالش براي انجام وظايف مطالبي ارائه مي برنامه

 ريزي، تحول و تفريح از ديگر مباحث كتاب حاضر است. رها، تمركز، تالش، نظم و پيشرفت در كار از طريق برنامهرساندن كا

 

:شابک رقعي. ص.104 .1396. آموخته: اصفهان. امير انصاري چگونهسرصحبترابازکنیم؟.:شکنانیخ. شرايتر، تام.71
9786008237273 

 هنرآموزمخاطب:
 وگو خريد و فروش، گفتکلماتکلیدي:
 امروزه ارتباطات از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر به درستي با مشتريان ارتباط برقرار كنيد، در فروش معرفيکتاب:

تان موفق خواهيد بود. نويسنده در تالش است تا به خوانندگان خود نحوه معرفي موثر كسب و كار، در قالب يک  محصول
شکني، شش فرمول آغاز  اي، چهار قانون براي يخ هاي معروف در بازاريابي شبکه موزش دهد. افسانهمحاوره اجتماعي را آ

هايي براي معرفي محصوالت رژيمي و مراقبت از پوست و خدمات مالي از جمله مباحثي است كه در  اي، مثال بازاريابي شبکه
 ها اشاره شده است. كتاب به آن

 

نوشا  کارتانهستید.وچهدرحالشروعیاشروعمجددکسب:ايلدربازاریابيشبکهروزاو90. اولورا، آنجل.72
 9786008237198:شابک رقعي. ص.96 .1396. آموخته: اصفهان. صفاهاني
 هنرآموزمخاطب:

 مديريت، خريد و فروشکلماتکلیدي:
 اي ثروتمند شدن است. نويسنده در كتاب حاضر انگيز بر هاي وسوسه اي يکي از راه امروزه بازاريابي شبکهمعرفيکتاب:

توان به دستيابي به نگرش  كند. از جمله مطالب كتاب مي اي را معرفي مي هاي مورد نياز براي شروع بازاريابي شبکه مهارت
اشاره  هاي مورد نياز براي شروع درست و اثربخش، جلسه معارفه و دعوت از افراد ي الزم، مهارت صحيح، انواع هدف، انگيزه

گذاري افراد، تغيير نگرش، نحوه درست رياست، نحوه  اي، ارزش هاي اجتماعي در بازاريابي شبکه چنين نقش رسانه كرد. هم
 تبليغات و جذب عضو از ديگر مباحث كتاب است.

 داستان

 

 ص.60 .1397. ضريح آفتاب: مشهد.هایياززندگانيشیخابوالحسنخرقانيداستان:آتششوق. مهاجري، زهرا.73

 9786004762199:شابک وزيري.
 هنرجومخاطب:

تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ
 دوازدهم كاردانش
 هاي كوتاه، كودک و نوجوان هاي عرفاني، داستان داستانکلماتکلیدي:
هاي مکتب  از بزرگان مشايخ ايران بود.زُهد و مبارزه با نفس يکي از اصول زندگاني و پايه« ابوالحسن خرقاني»معرفيکتاب:

دوستي نيز  زيستي، بر اصل محبت به ديگران و مردم بر پارسايي و ساده اي كه عالوه عرفاني شيخ بود. عرفان مثبت و سازنده
ها آمده است، شبي بعد از نماز،  از زندگي اين عارف است. در يکي از داستانتأكيد بسيار داشت. كتاب حاضر حاوي دَه داستان 

گويد از اين غذا تاريکي  كشد و مي كند تا از آش چغندر بخورد؛ اما ناگهان دستش را پس مي سرِ سفره شام، شيخ دست دراز مي
 زند؟ آيد! مشکل چيست؟ و چرا شيخ اين حرف را مي مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.78 .1392. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي رینهدیه.آخ. الهدي صدر، بنت.74

 9786005676136:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ذهبيهاي م هاي كوتاه، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 واپسين »، «آخرين هديه»، «بار سوداي زيان»، «دانستم كاش مي»اين كتاب حاوي پنج داستان كوتاه است. معرفيکتاب:

است. او بايد براي « انفال»درباره دختري به نام « دانستم كاش مي»هاست. داستان  نام اين داستان« ماجراجويي»و « روزها
شود  رود تا جواب آزمايشش را بگيرد. انفال متوجه مي ين علت، با عجله به آزمايشگاه ميمهمانيِ شب به آرايشگاه برود. به هم

كند كه اي كاش اينقدر به دنيا وابسته نبود و كاش به جاي  رود و تمام مدت به اين فکر مي كه سرطان دارد. او به مهماني نمي
 محتوا، قرآن خوانده بود، كاش... . هاي بي همه داستان آن

 

بهامانتنگه. شاهرودي، فروغ علي.75 دارآرزوهایمرا :شابک رقعي. ص.46 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.
9789644764790 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ت نوجوانانجنگ، جنگ ايران و عراق، ادبياکلماتکلیدي:
كند تا وسايل را پشت وانت بگذارند و  ساله جنوبي، در بحبوحه جنگ، به پدرش كمک مي 13پسر « سياوش»معرفيکتاب:

ها سرگردان  اش را براي فرار از دست عراقي باران شهر، سياوش و خانواده از شهر خارج شوند؛ اما سوختن وانت در اوج گلوله
اي را  آيد تا با وانت او از شهر بروند؛ اما اسارت سياوش، ماجراي تازه ها مي اوش، به كمک آن، دوست سي«قادر»كند. پدر  مي

 زند. اش رقم مي براي او و خانواده

 

 ص.480 .1397. محراب قلم: تهران. كوروش ساساني خواستعاديباشد.آگوستپسريکهمي. پاالسيو، آر.جي.76

 9786004131827:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 الملل، رمان ادبيات نوجوانان، ادبيات بينکلماتکلیدي:
 اگوست پولمن با صورتي غيرطبيعي به دنيا آمده و به همين دليل تا به حال به مدرسه نرفته است. او حاال معرفيکتاب:

اي معمولي رفتار  اي جديد شود و كالس پنجم را شروع كند و تنها آرزويش اين است كه با او مثل بچه واهد وارد مدرسهخ مي
 توانند از كنار صورت غيرعادي او عبور كنند. شود. اما شاگردان مدرسه جديد نمي

 

77 عجایب.. كارول، لوئيس. سرزمین در :شابک رقعي. ص.98 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي آلیس
9786009817320 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي تخيلي ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدي:
 بيند كه ساعت  يس خرگوش سفيدي را مياند كه ناگهان آل همراه خواهرش بيرون از خانه نشسته« آليس»معرفيکتاب:

آنجا ميزي وجود دارد كه . كند و... رسد. آليس در سوراخ سقوط مي كند تا به سوراخي مي جيبي دارد. او خرگوش را دنبال مي
كند  كليدي روي آن است، دري هم آنجاست كه براي آليس بسيار كوچک است. پس از ماجراهاي بسيار، آليس از در عبور مي

 دهد. شود كه تمام ماجراهاي بعدي در اين باغ رخ مي رد باغ زيبايي ميو وا
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

:شابک رقعي. ص.240 .1397. پرتقال: تهران. آيدا عباسي اهمیتزندگيیککاکتوس.اتفاقاتکم. بولينگ، داستي.78
9786004623414 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش و حرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم فني دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
از دست نداده است؛ « تانزانيا»سوزي بزرگ  هايش را موقع كُشتي گرفتن با تمساح يا آتش دست« اَوِن گرين»معرفيکتاب:

ت اين است كه او بدون دست به دنيا آمده؛ ولي تا كنند. واقعي كند كه مردم نگاهش مي ها را فقط وقتي تعريف مي اين داستان
ساله است، اين نقص عضو برايش مانع انجام دادن هيچ كاري نشده است. حاال قرار است پدر و مادرش نگهداري  االن كه سيزده

ها و  است تمام آدمبه عهده بگيرند و اَوِن مجبور « آريزونا»را در « گذرگاه دليجان»داغان، به اسم  و از يک پارک تفريحي درب
 اش به آنجا برود. جاهاي آشنايش را رها كند و با خانواده

 

:شابک جيبي. ص.402 .1396. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري دراز.بابالنگ:ادبیاتکالسیک. وبستر، جين.79
9786003940543 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش ازدهم فني و حرفهاي، دهم كاردانش، ي دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 زير نظر او هستند. « ف»سالِ اتاق  7تا  4هاي  تر است و بچه هاي نوانخانه بزرگ از همه بچه« جروشاآبوت»معرفيکتاب:

شود. فردي نامعلوم و با  كند در آينده دچار مشکل مي فکر ميقدر كه مسئول نوانخانه  جروشا نيروي تخيل بسيار قوي دارد، آن
اسميت عقيده دارد كه نيروي تخيل و فکر جروشا بسيار عالي  فرستد. جان جروشا را به دانشگاه مي« اسميت جان»اسم مستعار 

اسميت  اي براي جان تواند نويسنده شود. در مقابل اين لطف، جودي موظف است هر ماه نامه كند كه او مي است و فکر مي
 بنويسد.

 

80 کالسیک. مالو، هکتور. ادبیات :شابک جيبي. ص.514 .1397. گوهر انديشه: تهران. سارا فيضي خانمان.بي:
9786003940642 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ات ملل، ادبيات كالسيک، نوجوانانادبيکلماتکلیدي:
 شود. پدرخوانده رمي، او را در هشت  اي مهربان بزرگ مي اي يتيم است كه نزد مادرخوانده پسربچه« رمي»معرفيکتاب:
 فروشد. همراه شدن رمي با اين نوازنده، آغاز ماجراهاي زيادي براي رمي است. مي« ويتالي»اي خياباني به نام  سالگي به نوازنده

كند و بعضي از  كند، دوستان جديدي پيدا مي هاي مختلفي دست و پنچه نرم مي رمي در اين سفرها با اتفاقات و سختي
 يابد. دهد و درنهايت جايگاه اصلي خود را بازمي عزيزانش را از دست مي

 

81 کالسیک. هوگو، ويکتور. ادبیات :شابک جيبي. ص.674 .1397. گوهر انديشه: تهران. حميده كاشي بینوایان.:
9786003940673 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
ل محکوميت با اعمال شاقه، از زندان سا 19داري است كه پس از  محکوم سابقه« ژان والژان»قهرمان داستان، معرفيکتاب:

پي  در هاي پي افتد و به دليل تالش شود. او به خاطر دزديدن قرصي نان، براي سير كردن فرزندان خواهرش به زندان مي آزاد مي
اي زند و ماجراه جديدي را براي خودش رقم مي  شود. ژان با كمک اسقف پيرِ شهر آينده براي فرار، به محکوميتش اضافه مي

 گذارد. گوناگوني را پشت سر مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

82 ادبیاتکالسیک. تواين، مارک. سایر.: :شابک جيبي. ص.370 .1396. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري تام
9786003940574 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:

 ادبيات ملل، ادبيات كالسيک، نوجوانانلیدي:کلماتک
هايش  پرداز است و بازيگوشي كند. او ماجراجو و خيال هايش زندگي مي پسري يتيم است كه با عمه و بچه« تام»معرفيکتاب:

كه  رحاليشوند و د روند، شاهد قتلي مي ، بيرون مي«هاكلبري فين»اندازد. شبي كه تام با دوستش،  ديگران را به دردسر مي
شود. تام  گناهي به قتل متهم شده و دستگير مي كس نگويند. شخص بي گيرند اين موضوع را به هيچ اند، تصميم مي ترسيده

شود؛ اما ماجرا همچنان  گناه آزاد مي دهد. شخص بي شود و شهادت مي كند و در دادگاه حاضر مي تمام شجاعتش را جمع مي
 ادامه دارد.

 

83 ادبیاتکالسیک. برت لوئيساستيونسن، را. گنج.:  ص.546 .1397. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري جزیره

 9786003940666:شابک جيبي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نانهاي بلند، نوجوا ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 اين رمان داستاني ماجراجويانه است و موضوع آن درباره دزدان دريايي و گنجي مدفون در يک جزيره است. معرفيکتاب:

شود. او آشفته و در هراس است. دريانورد پير،  اي كوچک مي خانه منظر و البته مرموز، وارد مهمان دريانوردي كهنسال و كريه
دهد به آن نزديک شود. پس از مرگ پيرمرد، پسر نوجوان صاحب  ه به كسي اجازه نمياي بزرگ به همراه دارد ك صندوقچه

 كند و اين نامه سرآغاز سفري پرماجراست. خانه، نقشه گنجي را داخل صندوقچه پيدا مي مهمان

 

84 ادبیاتکالسیک. دفو، دانيل.  ص.562 .1396. گوهر انديشه: تهران. حميده كاشي، سارا فيضي رابینسونکروزو.:

 9786003940536:شابک جيبي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانکلماتکلیدي:
صيلي و رفاهي او را فراهم كرده است و آرزو است. پدرش امکانات تح« رابينسون»قهرمان داستان جواني به نام معرفيکتاب:

دارد پسرش در رشته حقوق درس بخواند؛ اما رابينسون جز رفتن به دريا فکري ندارد. عالقه او به دريانوردي به قدري زياد 
باخبر هاي مادرش توجهي نداشته باشد. سرانجام روزي  هاي و گريه  شود با پدرش مخالفت كند و به التماس است كه باعث مي

ها  شود و آن اي حرف، سوار كشتي مي خبر و بدون كلمه شود كه يکي از دوستانش راهي سفر با كشتي است و رابينسون بي مي
 كند. را ترک مي

 

ادبیاتکالسیک. مي آلکوت، لوئيزا.85  ص.474 .1396. گوهر انديشه: تهران. حميده كاشي، سارا فيضي زنانکوچک.:

 9786003940598:شابک جيبي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند ادبيات كالسيک، نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
الهام از زندگي است كه با « سارا»و « بتي»، «كتي»، «مگي»هاي  اين داستان درباره زندگي چهار خواهر به ناممعرفيکتاب:

اند؛ اما اكنون وضعيت خوبي ندارند.  واقعي نويسنده با سه خواهرش نوشته شده است. اين خانواده پيش از اين ثروتمند بوده
ها زندگي  بر آن، به مردم محتاج نيز كمک كنند. آن ها مجبورند زندگي خود را اداره كنند و عالوه پدرشان در جنگ است و آن

 آيد. كنند و ماجراهاي جالبي برايشان پيش مي از يکديگر حمايت ميسختي دارند؛ ولي 
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

:شابک جيبي. ص.474 .1396. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري شاهزادهوگدا.:ادبیاتکالسیک. تواين، مارک.86
9786003940581 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش و حرفهاي، دهم كاردانش، يازدهم فني  دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ادبيات ملل، ادبيات كالسيک، نوجوانانکلماتکلیدي:
اي فقير و ديگري در خانواده سلطنتي.  آيند. يکي در خانواده ، در يک روز، دو پسر به دنيا مي«لندن»در شهر معرفيکتاب:

هايشان را عوض كرده و جايشان را با  ها لباس وند. آنش نظيرشان مي بينند و متوجه شباهت بي ها بعد، اين دو يکديگر را مي سال
جايي سرآغاز ماجراهاي بسياري است و  كنند. پسرک فقير به جاي شاهزاده و شاهزاده در خانه پسر فقير. اين جابه هم عوض مي

 ها به همراه دارد. تجارب جديدي را براي آن

 

:شابک جيبي. ص.698 .1397. گوهر انديشه: تهران. نظرآهاري فاطمه فین.هاکلبري:ادبیاتکالسیک. تواين، مارک.87
9786003940659 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
شود. بعد از ناپديد شدن  است كه از پدري الاُبالي متولد مي« هاكلبري فين»ه نام اين كتاب داستان نوجواني بمعرفيکتاب:

دارد. بعد از مدتي، سر « جيم»كند و برده سياهي به نام  سپارند كه با خواهرش زندگي مي زني مي پدر، سرپرستي پسر را به بيوه
 كند و... . اما هاک پس از چند روز از آنجا فرار ميبرد؛  شود. او هاک را با خود به جنگل مي و كله پدر هاكلبري پيدا مي

 

 9786004623919:شابک رقعي. ص.336 .1397. پرتقال: تهران. نگار باغاني ازپشتپنجره.. تامپسون، ليزا.88
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانلیدي:کلماتک

 دچار وسواس شديدي است، دستانش ترک خورده و از تميز كردن خونريزي كرده است. او ديگر به « متيو»معرفيکتاب:
و شود. متيو براي گذر زمان، همسايگان را از پنجره اتاق خوابش زير نظر دارد  رود و از اتاق خوابش خارج نمي مدرسه نمي

شود كه متيو آخرين شخصي بوده كه او را ديده  شود، معلوم مي كند. وقتي كودک همسايه گم مي هاي مي چيز را يادداشت همه
ها يک مظنون است. كليد تشخيص آنچه اتفاق  بيند. به نظر او، هريک از همسايه است. ناگهان متيو خود را در مركز هياهو مي

يک كودک در دستان اوست! متيو بايد اسرار خود را فاش كند و از ايمني خانه خارج شود؛  افتاده است و به طور بالقوه زندگي
 تواند اين كار را انجام دهد؟ اما آيا او مي

 

:شابک رقعي. ص.172 .1397. پرنيان انديش: تهران.)مجموعهداستان(:هاهاوسیبازسنگ. نوري صادق، محمد.89
9786008239277 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي خانواده هاي كوتاه، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
يه مردي شب»، «خانه متروک»است. « سيستان و بلوچستان»هاي كوتاه از سرزمين  داستان  اين كتاب مجموعهمعرفيکتاب:

، داستان «خانه متروک»هاست.  ، نام برخي از اين داستان«قاصدک»و « هاي عزيز شب به خير گربه»، «سرقت در ده»، «خودم
درست كرده است و   گرد نيزه هاي نيرومندي دارد. او با ميل است كه يک پايش كج است؛ اما دست« محسن»اي به نام  پسربچه

، «قاصدک»داستان . شود و... اي قديمي و متروک مي اش وارد خانه هنگام تمرين، نيزه كند. روزي هميشه تمرين پرتاب نيزه مي
 كند انتظارش به سررسيده است؛ اما... . كند كه منتظر كسي است و با ديدن قاصدكي فکر مي قصه دختري را روايت مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

90 سوخته. رجبي، مهدي. جنگل اشباح :شابک رقعي. ص.80 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران.
9789643899899 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 حيوانات، محيط زيست، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدي:
سقوط يک درخت، پاهايش   در حادثهكند كه  را روايت مي "بلوط"نويسنده در اين اثر زندگي دختري به نام معرفيکتاب:

اي سعي دارند با باوري خرافي آن را به شوم بودن جغدها نسبت بدهند. اما بر خالف بقيه  اي كه عده اند. حادثه ديده  آسيب
 دهد. بلوط هاي شهر مرموز را به هم پيوند مي داند. رازهايي كه گذشته و حال آدم جغدها مي  پسرعموي بلوط رازهايي درباره

 شود كه در پس پرده جريان دارند. هم ناخواسته درگير ماجراهاي عجيبي مي

 

 9789647440875:شابک رقعي. ص.160 .1397. شركت انتشارات ويژه نشر: تهران.الفازایران. يوسفي، محمدرضا.91
 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانشاي،  اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، عکاسي ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
 گردند و از  گيرد. پدر و پسر شهر به شهر مي هاي مختلف عکس مي عکاس است و براي مجله« سهيل»پدر معرفيکتاب:

لي كه وسط كوير خشک و گيرند. از يوزپلنگي كه در قلب كوهستان، خرگوشي را شکار كرده است تا رُتي چيز عکس مي همه
تواند جايي را ببيند.  شوند و او نمي گاه تار مي هاي سهيل كه گاه و بي چيز خوب است به غير چشم سوزان سرگردان است. همه

ها بايد براي سهيل چشم بخرند! ولي مگر چشم هم  هاي پسرش بايد تخليه شوند و آن گويد چشم دكتر به پدر سهيل مي
 خريدني است؟

 

92 المپیادشاعرانمشروطه. ردخت بهرامي، آذ. :شابک رقعي. ص.212 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.
9789640816691 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شاعران هاي بلند، هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 معلم ادبيات است و پدرش استاد زبان فارسي؛ اما شايگان از شعر و شاعري و ادبيات متنفر « شايگان»مادر معرفيکتاب:
كند زمان ادبيات سر رسيده و االن عصر تکنولوژي و ارتباطات و كامپيوتر است. در كالس ادبيات، با حرف زدن  است! او فکر مي

كند تا هفته آينده كنفرانس بدهند! درباره شاعران دوره  ها را مکلف مي ، به عنوان تنبيه آن«سيادري»، آقاي «ماني»دوستش، 
مشروطه! ولي شايگان ده روز ديگر بايد در المپياد رياضي شركت كند و هر روز بعد از مدرسه، كالس رياضي دارد. شايگان و 

نتيجه است. حاال شايگان بايد براي المپياد آماده شود يا  بيكنند كنفرانس را كنسل كنند؛ ولي  ماني با تمام قدرت سعي مي
 براي كنفرانس؟

 

 9786000803131:شابک رقعي. ص.168 .1397. قدياني: تهران.الو...آرزو!. نيا، حامد صمدي، امير/ مرادي.93
 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانشاي،  اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، فوتبال ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
بيند  ايستد و كارش را خيلي خوب بلد است. روزي پوريا مي عاشق فوتبال است. او هميشه در دروازه مي« پوريا»معرفيکتاب:

وشيده است، تيمي كه پوريا آن را خيلي دوست را پ« ليورپول»آورد، پيراهن تيم  ها كه اصالً از فوتبال سر درنمي يکي از بچه
، در حال پول «اميد»كند پيراهن را از پسر بخرد؛ ولي قيمت آن خيلي گران است و پوريا با بهترين دوستش،  دارد. او سعي مي

 تواند بهاي پيراهن را بپردازد و... . بخرند. بنابراين، نمي« استيشن پلي»جمع كردن هستند تا يک دستگاه 
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94 دوقلو.. كستنر، اريش. پسر سه و :شابک رقعي. ص.196 .1397. محراب قلم: تهران. سپيده خليلي امیل
9786004131926 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
كند. پني او را به همراه دوستان  ، دريافت مي«پني هوتشن»اي از دوستش،  نامه« اميل»در آخرين روز مدرسه، معرفيکتاب:
پذيرد و به آنجا مي رود. شبي پني و دوستانش  دعوت كرده است. اميل دعوت او را مي« زه است»شان در كنار  ديگرش به خانه

شوند و راز بزرگي  باز آشنا مي ها در اين نمايش با دو پسر آكروبات روند. آن لي ميبراي تماشاي نمايشي جذاب به هتل ساح
 شود. برايشان فاش مي

 

 رقعي. ص.448 .1397. پرتقال: تهران. آتوسا گلکار .1انجمنسريبندیکت:انجمنسريبندیکت. لي استوارت، ترنتون.95

 9786004622806:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 الملل هاي تخيلي، ادبيات بين هاي بلند، داستان داستانکلماتکلیدي:
شخصيت اصلي داستان )ريني مولدن( پسر يتيمي است كه در يتيم خانه زندگي مي كند. يک روز آگهي يک معرفيکتاب:

ه مي بيند كه از عالقه مندان دعوت كرده، هر كس استعداد ويژه اي در خودش دارد، شركت كند. ريني و آزمون را در روزنام
 "بنديکت"تعدادي از دوستانش در آزمون شركت مي كنند و تنها چهار نفرشان قبول مي شوند. بر گزار كننده آزمون آقاي 

غه ديوانه برهاند. آن ديوانه مدرسه اي داير كرده است كه در آن است كه يک انجمن مخفي راه انداخته تا دنيا را از خطر يک ناب
با دانش آموزان كاري مي كنند كه توانايي فکر و تحليل نداشته باشند. سر انجام بعد از ماجراهاي بسيار، بچه هاي انجمن سري 

 موفق مي شوند....

 

:شابک رقعي. ص.440 .1397. پرتقال: تهران. لکارآتوسا گ سفرپرخطر.:انجمنسريبندیکت. لي استوارت، ترنتون.96
9786004622813 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
كه  بار درحالي ، يکديگر را مالقات كنند. اين«بنديکت»ر است در خانه آقاي ، قرا«انجمن سرّي بنديکت»اعضاي معرفيکتاب:

روند، مأموريتي ويژه دارند. اعضاي انجمن بايد  مي« پرتغال»و دوستانش براي تعطيالت با كشتي تفريحي به كشور « ريني»
انگيز بايد دوست عزيز  هاي اعجاب نقشهاش درآورند. ريني و دوستانش با  و نيروهاي شيطاني« كرتين»آقاي بنديکت را از چنگ 

 شوند؟ ها موفق مي و دستيارش را نجات دهند. آيا آن

 

97 شریف. اباذري، حميد. یوزهاي انجمن :شابک رقعي. ص.112 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران.
9789643899653 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش زدهم فني و حرفهاي، دهم كاردانش، يا دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ادبيات نوجوانان، محيط زيست، حيوانات وحشي، رمانکلماتکلیدي:
 کتاب: ، اعضاي گروه نينجاهاي شريف است كه در ادامه "شريف"و  "فيروز "،"سينا"  كتاب حاضر قصهمعرفي

  حفاظت شده  وي اطراف روستايشان، درمنطقهگيرند خودشان دست به كار شوند و با جستج هايشان، تصميم مي ماجراجويي
درخطر را بگيرند.   كوه بافق، بچه يوزپلنگي را كه مادرش را از دست داده، پيدا كنند و با نگهداري از آن جلوي انقراض اين گونه

 تري دارد.... مهم  البته سينا، راوي رمان، براي پيداكردن اين بچه يوز انگيزه
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اندرحکایت. السادات/ ندافي، ليال/ پيمان، نجمه/ مفتخر، زهرا زاده، مريم/ ميرحسيني، مريم فرشته/ ملک زاده مقدم، باقري.98
 9786008638773:شابک رقعي. ص.192 .1397. نامه پارسي: شيراز.گروهتحوالتسبکزندگي:دنیايارتباطات...

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفه اي، دهم كاردانش، دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه، وسايل ارتباطي، نوجوانان داستانکلماتکلیدي:
هاي طنز، براي مقاطع تحصيلي  اين كتاب شامل هفت داستان كوتاه درباره فضاي مجازي است كه در موقعيتمعرفيکتاب:

و شناسايي و آموزش مشخصات و عالئمي كه سايت معتبر را متوسطه اول و دوم نوشته شده است. استفاده درست از اينترنت 
پراكني در  روي در استفاده از اينترنت و شايعه كند، اليو گذاشتن در اينستاگرام، مشکالت پزشکي و زياده از غيرمعتبر مجزا مي

جراي دختر نوجواني است ، ما«مسابقه نقاشي»ها آمده است. داستان  فضاي مجازي، از جمله مطالبي هستند كه در اين داستان
وجو در اينترنت، روش پاک  ريزد. او به كمک برادرش با جست خواهد براي مسابقه نقاشي بکشد؛ اما آبرنگ روي فرش مي كه مي

 كند. گيرد و فرش را تميز مي كردن لکه را ياد مي

 

 9789643379612:ابکش جيبي. ص.112 .1397. كتاب نيستان: تهران.ایستگاهگورخوان. شفيعي، سعيده.99
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
ايستگاه »و « چاي ترش»، «غلط اماليي»، «كنفي بافه»، «قاصدک»اين كتاب دربردارنده دَه داستان كوتاه است. معرفيکتاب:

اي  ، درباره مرد جواني است كه به روستاي دورافتاده«ايستگاه گورخوان»هاست. داستان  ، نام برخي از اين داستان«گورخوان
ست. شود در اتاقک خشتي امامزاده بماند كه پشت آن گورستان ا وقت مسافري ندارد! مرد مجبور مي رود، روستايي كه هيچ مي

خواند. صبح روز بعد،  رود و آواز مي بيند كه فانوس به دست، ميان قبرها راه مي هنگام، مرد جوان، زني را در گورستان مي شب
تا حاال تو گورستان خوابيدي؟ از ترس فکر و خيال »: كند، پاسخش اين است وقتي ماجرا را براي متولي امامزاده تعريف مي

 بيند و... . هاي بعد هم زن را مي شب ؛ اما مرد جوان«اومده تو سرت

 

 9786004622295:شابک رقعي. ص.208 .1397. پرتقال: تهران. سارا عاشوري اینکتابراممنوعکنید.. گرتز، الن.100
 هنرجومخاطب:

تحصیلي: كاردانش،  اي، دهم كاردانش، يازدهم اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ
 دوازدهم كاردانش
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
خوان قصه ما، هرچه توي كتابخانه دنبال كتاب مورد  ، ممنوع شده! قهرمان كتاب«آن امي»ي  كتاب مورد عالقهمعرفيکتاب:

اند چون مادر يکي از  ها جمع كرده ويد اين كتاب را از قفسهگ كند. كتابدار مدرسه مي گردد، آن را پيدا نمي اش مي عالقه
توانند  كنند مي هايي هستند كه خيال مي  جاي دنيا، آدم داند. هميشه همه ها مناسب نمي  آموزها آن را براي مطالعه بچه دانش

د كه اين برداشت صحيح نيست. اين گيرند نشان دهن هاي مدرسه، تصميم مي  به جاي ديگران فکر كنند و تصميم بگيرند! بچه
 اند...  اي نداشته ها را نسبت به مطالعه در پي دارد؛ حتي كساني كه به مطالعه عالقه مندي بچه ها، عالقه كوشش
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786226138116:شابک رقعي. ص.92 .1397. سيب صادق)ع(: تهران.باتصوربخوان. مثنوي، زهرا.101
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
از مدرسه به خانه « سبحان»و « رعنا»اين داستان درباره خواهر و برادري است كه پدرشان مدافع حرم است. معرفيکتاب:

مادر هنوز نيامده است. اگر پدر نرفته بود، مادر مجبور نبود كار كند و االن بايد در خانه باشد. رعنا به پدرش قول آيند؛ اما  مي
گيرد تا براي پدر بنويسد كه سر قولش  كش موهايش را اندازه مي داده است تا او برنگردد، موهايش را كوتاه نکند. حاال او با خط

كشد كه موهاي رعنا  قدر نيامدنش طول مي شود؛ چون آن كند، پدر متوجه نمي كوتاه هم  مانده است؛ هرچند اگر موهايش را
گردد، شايد مادر يادداشتي برايشان  جا را مي گذرد؛ ولي هنوز مادر نيامده است! رعنا همه چند ساعت مي. شوند... دوباره بلند مي

 كند! كه او شوكه ميبيند  شود، چيزي مي گذاشته باشد؛ ولي وقتي وارد اتاق مادر مي

 

 9786009835560:شابک رقعي. ص.172 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي باخانمان.. مالو، هکتور.102
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ودک و نوجوانهاي بلند، ك ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 کتاب: دار  ، پدر پرين، فرزند كارخانه«ادموند»كند.  دختر كوچکي است كه با پدر و مادرش زندگي مي« پرين»معرفي

ميرد و مادر پرين كه بيمار  ثروتمندي است كه به خاطر ازدواجش، مورد خشم پدر واقع شده است. پس از مدتي، ادموند مي
اش را از دست داده و از غم دوري پسرش افسرده شده  رگش برساند. پدربزرگ پرين بيناييخواهد پرين را به پدربز است، مي

كه خيلي دوستش دارد، تنها « پاليکار»ميرد و پرين با االغش،  شوند، مادر مي است. هنگامي كه پرين با مادرش وارد پاريس مي
 پذيرد؟ ميكند؟ و آيا پدربزرگ او را  ماند. آيا پرين پدربزرگش را پيدا مي مي

 

 9786009855490:شابک رقعي. ص.176 .1397. پنگوئن: تهران. نيلوفر اميري بازگشتازماه.. ورن، ژول.103
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند نهاي تخيلي، داستا ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
گيرند  مي  هاي داخلي امريکا بود، تصميم هاي بزرگ در دوران جنگ كه كارشان ساخت توپ« گون كلوپ»گروه معرفيکتاب:

براي رفتن به ماه، توپ بسيار قوي و نيرومندي بسازند. سه نفر حاضرند كه با اين توپ به ماه سفر كنند. بنابراين، توپ به يک 
دهد. اين مسير بايد در فاصله نود و هفت ساعت و سيزده دقيقه و بيست ثانيه طي شود؛ اما به  کل ميواگن مسافربري تغيير ش

ها در مدار ماه سرگردان  آيد و ممکن است تحت قوانين جاذبه ماه، تا قرن داليل نامشخص، سفينه روي سطح ماه فرود نمي
 توانند دوباره به زمين بازگردند؟ باشد. آيا ساكنين سفينه مي

 

هامحلنقاشبچه. مرزوقي، محمدرضا.104 :شابک رقعي. ص.184 .1397. هوپا: تهران.سبیلداليبودمزمانيکههم:
9786222040543 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند ت نوجوانان، داستانهاي فارسي، ادبيا داستانکلماتکلیدي:
هايي عجيب و غريب از  هايي سوغات آورده با نقش ها تيشرت از سفر اسپانيا برگشته و براي بچه« سامان»دايي معرفيکتاب:

ها، نقش صورت خودش و زنش گاال. دايي  ها سالوادور دالي مشهور است و اين نقش چهره يک مرد و يک زن. نقاش اين چهره
ماني با دالي و همسرش دوست بوده است. هنگام تماشاي بازي دو تيم مشهور فوتبال اسپانيا، يعني رئال مادريد و گويد ز مي

فدريکو گارسيا لوركا در »دارد! او زماني به همراه دالي و شاعر معروف اسپانيايي  بارسلونا، دايي سامان پرده از راز ديگري برمي
 كرده است! تيم بارسلونا بازي مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786008145738:شابک رقعي. ص.168 .1397. شهرستان ادب: تهران.برهنهدربرهوت. خورشاهيان، هادي.105
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نهاي بلند، ادبيات نوجوانا هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 روند تا به مادر نازنين سر  ، به نيشابور مي«مسعود»و « مائده»و دو فرزندش، « نازنين»با همسرش، « ميالد»معرفيکتاب:

آورند كه پيرمردي به  اي درمي ها سر از ايستگاه قطار متروكه كند. آن شود و راه را گم مي اي خاكي مي بزنند؛ اما ميالد وارد جاده
بينند كه از قبر بيرون  هايي را مي هاي آدم اي استخوان كند. قبل از رسيدن به ايستگاه، روي تپه گي ميدر آن زند« حيدر»نام 

دهد. در ايستگاه، آقا حيدر  كند كه بازگردند؛ اما ميالد همچنان ادامه مي است. نازنين خيلي ترسيده است و اصرار مي  آمده
رسد كه پيرمرد ديگري به  شود. اين ترس زماني به اوج خود مي يشتر ميخصوص نازنين ب  ها به زند كه ترس آن هايي مي حرف

 شود و.... ها اضافه مي نام درويش به جمع آن

 

 ص.48 .1396. آشنايي: تهران.بعدازتوهیچکس)مجموعههفتروایتداستاني(. بيشه، فاطمه  نژاد آج محمدعلي.106

 9786006960890:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي عاشقانه هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان، داستان داستانکلماتکلیدي:
 ، نام «ماهرخ»و « پرواز»، «بي تو با يادت»، «كس بعد از تو هيچ»اين كتاب شامل هفت داستان كوتاه است. معرفيکتاب:

عات چشم انتظاري، مرگ و عشق الهي، با تکيه بر روايتي از شهيدان مدافع حرم، به ويژه هاست. موضو برخي از اين داستان
، شخصي كه «كس بعد از تو هيچ»شوند. در  ها در زندگي و عشق پوشش داده مي هاي قديمي و نقش آن شهيد حُججي، خاطره

اش در دريا غرق شده است. زن جوان  پسر هفت سالهشود كه  رو مي بار، وارد آسايشگاه رواني شده، با زن جواني روبه براي اولين
 خواهد كه به دريا نگاه كند و... . برد و از او مي مرد را كنار حوض بزرگ بيمارستان مي

 

 9786009855476:شابک رقعي. ص.94 .1397. پنگوئن: تهران. فاطمه داودپور آزمایي.بلیتبخت. ورن، ژول.107
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 آيد. در  دهد كه برادرش زودتر از فردا نمي ، خبر مي«هولدا»، است؛ اما دخترش، «ژوئل»مادر منتظر پسرش، معرفيکتاب:

رسد. او در اين نامه تاكيد كرده است كه خيلي زود كشتي ماهيگيريشان باز  ، مي«ال»مزد هولدا، اي از نا همين موقع، نامه
رسد  اي از راه مي گردد و فقط بطري وقت بازنمي زودي ازدواج كنند؛ اما كشتي هيچ توانند به توجهي كه مي گردد، با پول قابل مي

و پريشان. در روز   كشي نزديک است و هولدا مضطرب ست. روز قرعهآزمايي ا كه حاوي يادداشتي براي هولدا و يک بليت بخت
 دهد؟ قرعه كشي چه اتفاقي رخ مي

 

108 دریا.بیست. ورن، ژول. زیر فرسنگ :شابک رقعي. ص.118 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي هزار
9786009835508 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش ، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانکلماتکلیدي:
 ها به جسم شناور عظيمي برخورد  ها قبل كشتي كند. مدت اي مردم دنيا را متحير مي حادثه 1866در سال معرفيکتاب:

است.  ده ديگري معتقدند كه نوعي هيوالي دريايي ناشناختهكنند، آن يک كوسه بزرگ است؛ اما ع اي گمان مي كنند. عده مي
وجوي اين  كه صياد نهنگ است و يک دوست ديگر، با يک كشتي تحقيقاتي به جست« ندلند»به همراه « آروناكس»پروفسور 

نش، از يک و همراها« آروناكس»بيند و پروفسور  روند؛ اما كشتي در اثر برخورد با آن موجود آسيب مي هيوالي زير آب مي
 اند! آورند. چيزي كه تاكنون مانندش را نديده و حتي تصورش را هم نکرده زيردريايي سر درمي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786009704392:شابک رقعي. ص.152 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي بیگانه.. كامو، آلبر.109
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، فلسفه ادبيات ملل، داستانلماتکلیدي:ک

 گراست و به علت قتلي كه مرتکب  مردي درون« مرسو»دهد.  رخ مي« الجزاير»در  30وقايع داستان در دهه معرفيکتاب:
شود. در بخش نخست، مرسو در مراسم تدفين  شده است، در زندان منتظر حکم اعدام است. داستان به دوبخش تقسيم مي

شود،  شود. در بخش دوم محاكمه او آغاز مي اراده و فاقد رابطه احساسي معرفي مي كند و به عنوان انساني بي ادرش شركت ميم
 شود. پذيرد و به اعدام محکوم مي خدا بودنش را بدون هيچ اعتراضي مي مرسو اتهام بي

 

110 فیل.بي. اوتمن هاي، ليندا. یک مثل :شابک رقعي. ص.248 .1397. پرتقال: تهران. سپيده صادق نظیر،
9786004622950 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، غم در كودكان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
دارد. « كوييني گريس»لي يک فيل به نام  نند و پدربزرگ ليك  در سيرک كار مي« لي لي»پدربزرگ و مادربزرگ معرفيکتاب:

هاي  ترسد؛ ولي با تشويق لي از سوار شدن روي فيل مي لي هستند. لي حاال پدربزرگ و مادربزرگ با سيركشان نزديک خانه لي
لي  ت! پدربزرگ از ليدهد و انگار سوارِ كل دنيا شده اس كند و اين كار را انجام مي  پدربزرگ سرانجام بر ترسش غلبه مي

لي ترديد دارد؛ اما باالخره قبول  بار براي افتتاحيه برنامه، او سوار كوييني شده و وارد چادر سيرک شود. لي خواهد اين مي
 بندد و... . پوشد، موهاي قرمزش را دم اسبي مي كند. او لباس صورتي براقي مي مي

 

 9786004621465:شابک رقعي. ص.248 .1397. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن بیهوشي.. كرمن، گردِن.111
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
آيد،  چيز يادش نمي اي كه به سرش وارد شده است، هيچ ضربهاز پشت بام سقوط كرده است و بر اثر « چِيس»معرفيکتاب:

اش را از اول ياد بگيرد؛ حتي اسم خودش را.  بيند مجبور است كل زندگي شود و مي چيز! در بيمارستان از خواب بيدار مي هيچ
حاال براي چيس فقط يک  ترسند! ها از او مي كنند و بعضي ها مثل يک قهرمان با او رفتار مي رود، بعضي وقتي به مدرسه مي

 مسئله وجود دارد. او قبالً چه كسي بوده و قرار است چه كسي باشد؟

 

 9786000492205:شابک وزيري. ص.184 .1397. حسين يارجانلي: .خطيهايخطپاورقي. يارجانلي، حسين.112
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش حرفهاي، دهم كاردانش، يازدهم فني و  دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي اخالقي، نوجوانان هاي كوتاه، ارزش داستانکلماتکلیدي:
 هاي كوتاهي است كه در يک نگاه و با گذاشتن وقت بسيار كوتاهي، مثل صرف  اين كتاب شامل داستان»معرفيکتاب:

و « هر زني زيباست»، «س يک مادراحسا»، «تصميم مهم»، «حسود و قبطه»، «قضاوت« »توان آن را خواند. صبحانه، مي
هاي اخالقي است. همچنين نويسنده عشق و محبت  ها ارزش هاست و مضمون آن ، نام برخي از اين داستان«سوال خواستگاري»

 «حسابي»اي از دكتر  ، با آوردن خاطره«قضاوت»كند. در داستان  ها را به خواننده يادآوري مي ها قرار داده و آن را پايه داستان
 كس نبايد قضاوت كرد. وقت، درباره هيچ كند كه هيچ گوشزد مي
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 9786004620932:شابک رقعي. ص.376 .1397. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي پسرآفتاب.. كانر، لسلي.113
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانماتکلیدي:کل

كند. جسيکا تقريباً دوازده سال  در زندان زندگي مي« جسيکا»اي يازده ساله است كه با مادرش  پسربچه« پِري»معرفيکتاب:
كه حتي قبل « اِدگنده»ت. ها را به خوبي تحمل كرده اس از پانزده سال محکوميتش را گذرانده است. او به خاطر پِري اين سال

كند. آزادي مشروط جسيکا نزديک است و او براي زندگي  صدا مي« پسر آفتاب»از پِري و مادرش آنجا بوده است، پِري را 
اي  شود كه پسربچه رود. دادستان جديد شهر متوجه مي بيرون از زندان كلي نقشه كشيده است؛ اما اوضاع طبق نقشه پيش نمي

برد. حاال پِري قصد دارد از ماجرايي كه باعث زنداني شدن مادرش شده  كند و او را به خانه خودش مي ي ميداخل زندان زندگ
 است، پرده بردارد.

 

 9786009817351:شابک رقعي. ص.144 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي پنجهفتهپروازبابالون.. ورن، ژول.114
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه ني و حرفهدهم فپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
گيرد كه براي سفر اكتشافي به آفريقا برود؛ اما به علت وجود خطر قبايل  جهانگرد، تصميم مي« فرگوسن»دكتر معرفيکتاب:

گزيند و از  گيرد، او براي اينکار بالن را برمي ر و يک دليل ديگر، سفر خود را هوايي در نظر مينامتمدن و حيوانات وحشي و هزا
، را نيز كه فردي باهوش و زرنگ است، با خود همراه «جو»كند. او نوكر خود،  ، هم دعوت به همکاري مي«كندي»دوست خود، 

يابند و  گذارند و بارها از مرگ نجات مي سر مي زي را پشتانگي ها ماجراهاي زياد و شگفت شود. آن كند و سفر آغاز مي مي
 سرانجام... .

 

115 پیپبارتلت. پيرس، جکسون. تربیتتک:  رقعي. ص.176 .1397. پرتقال: تهران. فرزانه مختاري شاخ.راهنماي

 9786004624060:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش فني و حرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي تخيلي ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدي:
 كند. او آرزو دارد در برنامه  كس باور نمي هاي حيوانات جادويي را بفهمد؛ گرچه هيچ تواند حرف مي« پيپ»معرفيکتاب:

ها  داند آن صرار كند تا او را به اين برنامه ببرند؛ چون ميخواهد به پدر و مادرش ا شركت كند؛ اما نمي« تريدنت»گانه  سه
كه مثل خودش عاشق حيوانات است، تابستان را در درمانگاه « اِما»تواند با خاله  اي به حيوانات ندارند. حاال پيپ مي عالقه

ان است و مشغول سر و كله كم العاده است. پيپ در قفس راسوي بزرگ رنگين بگذراند و اين فوق« كالورتن»موجودات جادويي 
 بيند كه بسيار دستپاچه است. چه اتفاقي افتاده است؟ رود، خاله اِما را مي شنود. وقتي بيرون مي زدن با او كه صدايي مي

 

116 پیپبارتلت. پيرس، جکسون.  رقعي. ص.168 .1397. پرتقال: تهران. عاطفه احمدي راهنمايموجوداتجادویي.:

 9786004622387:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي تخيلي هاي بلند، كودک و نوجوان، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 في كنند. برنامه در پاركينگ خواهند شغلشان را معر امروز روز معرفي مشاغل است و همه پدر و مادرها ميمعرفيکتاب:
هشت « بارِرا»شاخ است. خانواده  هاي تک شناس هستند؛ ولي پيپ عاشق اسب زمين« پيپ»شود. پدر و مادر  مدرسه اجرا مي

فروشي، ماشين قديمي و عجيب و غربيش را گذاشته است، در گوشه  اي از پاركينگ مدرسه، عتيقه شاخ دارند. گوشه اسب تک
فروش، يک عالمه گل چيده و در طرف ديگر، يکي از پدرها كه آشپز است، بند و بساطش را پهن كرده است  ديگري، پدري گل

كس باور  تواند با موجودات جادويي حرف بزند؛ ولي هيچ رود. او مي شاخ مي هاي تک پيپ اول از همه، به سراغ اسب. و...
 اندازد. يها پيپ را به دردسر بزرگي م شاخ كند. صبحت كردن با تک نمي
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117 نیمبل. آكسيير، جاناتان. پیتر کتاب: و  .1397. پرتقال: تهران. محمدرضا شکاري انگیز.هايشگفتسوفيکوایر

 9786004620758:شابک رقعي. ص.408
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستاندي:کلماتکلی

 شمار بود؛  ها خانه عجايب و غرايب بي شهري بود دستخوش يک دگرگوني بزرگ. اين شهر قرن« برگ باسل»معرفيکتاب:
ي اخير، ها ها پيدا كند؛ اما در سال شعرهاي كودكانه يا افسانه ،هاي پريان سازهايي كه آدم انتظار دارد در قصه موجودات و دست

اند. به اين ترتيب  ها را گرفته كردند اين عناصر غريب، جلوي پيشرفت آن مردم به اين ميراث مظنون شده بودند و فکر مي
ها بود! سوفي و  شد و امسال نوبت كتاب متولد شد. در اين جنبش، هر سال چيزهاي جاهالنه سوزانده مي« عاقالنه»جنبش 

 تواند كاري از پيش ببرد؟ ها را نجات دهد؛ اما آيا مي كند كتاب سعي ميپدرش كتابفروشي كوچکي دارند. او 

 

 ص.176 .1397. افق: تهران. پيمان اسماعيليان زده.سلحشورانسیاهودژهايدود:تاریخترسناک. ديري، تري.118

 9786003533905:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش ش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كاردان دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي تاريخي، ادبيات ملل، طنز داستانکلماتکلیدي:
جنگيدند؛ مردان  سوار بر اسب مي 1600ميالدي تا حدود  1000هاي  اين كتاب قصه سربازاني است كه از سالمعرفيکتاب:

جنگيدند، يعني دژها؛  كردند يا براي تصرفشان مي ي ميها زندگ هايي كه در آن پوش. قصه خانه خطرناک و سلحشوراني سياه
بندها و زانوبندهايشان نيست؛  كننده درباره ساق سوار است. منظور حقايق خسته هاي اسب البته اين داستان بيشتر درباره آقازاده

دژهاي »، «ونريزيخون و خ»، «رخدادنگاري»هاي قالبدار و از جاكندنشان است!  بلکه مطالب جالب توجهي درباره سنان
 هاي اين كتاب است. نام برخي از بخش« سلحشوران سياه»و « دودزده

 

119 تاریخترسناک. ديري، تري. خطر.: پُر حجر :شابک رقعي. ص.128 .1397. افق: تهران. پيمان اسماعيليان عصر
9786003534018 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش زدهم فني و حرفهاي، دهم كاردانش، يا دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ادبيات ملل، تاريخ طبيعي، كودک و نوجوانکلماتکلیدي:
كردند و با شکار حيوانات  ها در غار زندگي مي كتاب حاضر حاوي ده بخش است و درباره زماني است كه انسانمعرفيکتاب:

رخدادنگاري عصر »كردند. در بخش  ت به عنوان لباس استفاده مياي كه از پوست حيوانا هاي اوليه گذراندند، انسان زندگي را مي
توانستند روي دوپا راه بروند. قد  ، مي«نما انسان»گويد، زماني كه مخلوقاتي به نام  هزار سال پيش سخن مي 3500، از «حجر

هاي امروزي حدود  انكه انس سي بوده است؛ درحالي سي 400متر و حجم مغزشان  نماها يک متر و بيست سانتي اين انسان
هاي عصر حجر به نوعي زندگي پس  گويد كه انسان از زماني سخن مي« عقايد عجيب»سي حجم مغزي دارند. بخش  سي 1550

 كردند. از مرگ معتقد شدند و به همين علت اشياي گرانبها را با مردگان دفن مي
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مؤسسه : تهران.ترحسنحبیبيوخانمشفیقهرهیدهخاطراتدک:دیداردرپاریس:تاریخشفاهي. الوندي، پدرام.120
 9786005676433:شابک رقعي. ص.148 .1395. فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نويسي استانها، د نامه خاطره نويسي، سرگذشتکلماتکلیدي:
، قبل «حسن حبيبي»وگو با دكتر  است و شامل گفت« موسي صدر»كتاب حاضر از مجموعه تاريخ شفاهي امام معرفيکتاب:

، نيز در اين باره مصاحبه شده است «شفيقه رهيده»بر اين، با همسر ايشان، خانم  از فوت ايشان، درباره امام صدر است. عالوه
افزايد. در بخش سوم، دو پيوست به كتاب اضافه شده است. پيوست نخست، متن  كتاب مي كه نکات خواندني ديگري به

و در جريان اعطاي دكتراي افتخاري دانشگاه تهران است. پيوست دوم، روايت دكتر  1375سخنراني دكتر حبيبي در سال 
 خميني )ره( از عراق به فرانسه است. حبيبي از هجرت امام

 

 9786009704385:شابک رقعي. ص.124 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي امسایردرغربت.ت. تواين، مارک.121
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 گذراند. تام هر روز به  اش روزگار مي است كه نزد عمه« تام ساير»تان ماجراي پسرک يتيمي به نام اين داسمعرفيکتاب:

كند. شبي تام و  سپري مي« هاكلبري فين»پوشي به نام  زند و اغلب اوقاتش را با پسر ژنده اي از رفتن به مدرسه سر باز مي بهانه
توانند  ي به علت اين قتل به دار آويخته شود. آيا تام و هاكلبري ميقرار است شخص ديگر. شوند و... دوستش، شاهد قتلي مي

 گناهي را نجات دهند؟ حقيقت را بگويند و آدم بي

 

 9786009817313:شابک رقعي. ص.124 .1396. پنگوئن: تهران. فاطمه حقيقي تنهایيپرهیاهو.. هرابال، بهوميل.122
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه فهدهم فني و حرپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
گرايانه كارگر  گويي درون گيرد، روايت تک شکل مي« چکسالواكي»اين رمان كه وقايع آن در نظام كمونيستي معرفيکتاب:

هايي را كه از سوي اداره  گذراند و كتاب مرطوب كه انبار كاغذ باطله است، روزگار مي ، است. او در زيرزميني«هانتا»پرس، آقاي 
كاوانه ــ فلسفي است؛ چراكه شخصيت اصلي آن، هانتا، تمام حواسش  كند. اين داستان روان شود، خمير مي سانسور آورده مي

اش روح  بخشد و به زندگي اين عشق به او شادي مي هاست. دنياي او دنيايي خاكستري و تکراري است؛ اما به عشقبازي با كتاب
 دهد. مي

 

 ص.204 .1392. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي تولددوباره.. الهدي صدر، بنت.123

 9786005676129:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش و حرفهاي، دهم كاردانش، يازدهم فني  دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي مذهبي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
كرده  اي مذهبي درآمده است. نامزد نقا، تحصيل دختر معتقدي است كه به تازگي به عقد پسري از خانواده« نقا»معرفيکتاب:
برد و نامزد نقا را  ضمن تعريف از اروپا، انتخاب نقا را زير سوال مي آيد و ها مي ، دخترخاله نقا، به خانه آن«سعاد»و متدين است. 

كند آرامشش را حفظ كند و درباره ايمان و روشنفکري نامزدش توضيح دهد؛ اما سعاد  داند. نقا سعي مي مانده مي اُمّل و عقب
 كه هرگز او را نديده است. يزند؛ اما چرا سعاد اين همه از نامزد نقا متنفر است؟ درحال همچنان حرف خودش را مي
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 9786009835515:شابک رقعي. ص.112 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي آمیز.اسرارجزیره. ورن، ژول.124
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان استانادبيات كالسيک، دکلماتکلیدي:
و در  1865كند. اين پنج نفر در سال  اي ناشناخته روايت مي اين كتاب داستان ماجراهاي پنج نفر را در جزيرهمعرفيکتاب:

كنند و  )واقع در ايالت ويرجينياي آمريکا( فرار مي« ريچموند»هاي داخلي آمريکا، با بالن از زنداني در شهر  خالل جنگ
شوند. در آخرين لحظات متالشي شدن بالن، به  مايل، با طوفان وحشتناكي بر فراز اقيانوس آرام به پيش رانده مي هزار هفت

ها به دريا  آيند. وقتي بالن در آستانه رسيدن به خشکي است، يکي از آن مسکوني و ناشناخته فرود مي اي غير ناچار در جزيره
 كند و... . آسا و مشکوكي نجات پيدا مي اما او به شکل معجزهگيرد؛  كند و در شرف مرگ قرار مي سقوط مي

 

 9786009835546:شابک رقعي. ص.120 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي ايدرآتش.جزیره. ورن، ژول.125
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، جنگ ها، نوجوانان ادبيات ملل، داستانلماتکلیدي:ک

 كند. پس از  اين داستان اوضاع و احوال يونان را هنگام جنگ استقالل عليه امپراتوري عثماني، ترسيم ميمعرفيکتاب:
گيرد كه  ونان را فرا ميآيد و وحشت سراسر شهرهاي ي ها درمي نبردهاي خونين، بسياري از شهرها و بنادر يونان به تصرف ترک

ها قرار بگيرند. قهرمان داستان، افسري فرانسوي  هاي اروپايي مانند فرانسه و انگليس و روسيه، در برابر ترک شود دولت باعث مي
 شود. دختر نيز دالبر كند و پس از چندي، عاشق دختر ثروتمند يوناني مي ها مبارزه مي است كه عليه ترک« هانري دالبر»به نام 

 ريزد. چيز به هم مي ، همه«نيکال استاركوف»را دوست دارد؛ اما با ورود شخصي به نام 

 

126 برادرجمجمه. لو، مرتضا كرباليي. بده قرض را ات :شابک رقعي. ص.288 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145837 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش هم فني و حرفهاي، دهم كاردانش، يازد دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي فارسي، داستان جنگ ايران و عراق، داستانکلماتکلیدي:
داستان درباره گروهي از غواصان مأمور شناسايي عمليات والفجر هشت است. افراد گروه در پذيرفتن سردسته معرفيکتاب:

شوند. در طول داستان هر يک از افراد متناسب با  از دسته جدا مي جديد ترديد دارند و در پي بروز بعضي اختالفات، گاه
گويد. با  شود و گذشته خويش را همراه با پيش بردن داستان، باز مي يابد، به شخص اصلي قصه تبديل مي مأموريتي كه مي

 تمهيدات رمان باشد. ترين خورد. شايد حركت در زمان گذشته و آينده از مهم شروع عمليات، سرنوشت افراد دسته رقم مي

 

127 :شابک رقعي. ص.96 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. داوود شعباني چاه.. تايلور، ميلدرن.
9789640816110 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نژادي  هاي بلند، تبعيض داستانادبيات ملل، کلماتکلیدي:
پوست هستند و دويست جريب زمين دارند، زميني كه چاه پرآبي هم در آن وجود دارد.  سياه« لوگن»خانواده معرفيکتاب:

شود، به جز چاه خانواده لوگن! خانواده  ها خشک مي گيرد، همه چاه را فرا مي« پي سي سي مي»زماني كه خشکسالي ايالت 
تواند باعث گرفتاري بين اين دو خانواده  اي دارند. همين موضوع مي پوست هستند و چهل جريب زمين اجاره يد، سف«سيمس»

ها هم مثل  كرد، خشک شده است، آن آب مورد نيازش را از آن تأمين مي« سيمس»كه خانواده « رُزالي»شود؛ اما از وقتي نهر 
 آورد. چاه آب بردارند. همين موضوع ماجراهاي زيادي را به وجود ميآيند تا از  ها مي عده زيادي ديگري به مزرعه لوگن
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786009855452:شابک رقعي. ص.186 .1396. پنگوئن: تهران.چرندوپرند. اكبر دهخدا، علي.128
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، طنز، سياست، مقاله هاکلیدي:کلمات

 است كه در قالب داستان « اكبر دهخدا علي»هاي طنز اجتماعي ـــ سياسي  مجموعه نوشته« چرند و پرند»معرفيکتاب:
دولت  خبري و... نوشته شده است. فساد و ناكارآمديِ دولت و مجلس، دولتمردان نااليق، رابطه  كوتاه، اعالميه، تلگراف، گزارش

عدالتي، آزادي بيان، جهل، دورويي و نبود آموزش براي زنان، از جمله موضوعاتي است كه در  و ملت، نفوذ خارجي، ستم و بي
 اين نوشته مطرح شده است.

 

 9789643379605:شابک جيبي. ص.144 .1397. كتاب نيستان: تهران.چمدانسفر. ميرموسوي، سيد محمد.129
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهۀتحصیلي:پای
 هاي فارسي هاي كوتاه، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
 ، نام سه «ها پرچين»و « آن روز برفي»، «سفر در شب»اي از شش داستان كوتاه است.  كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

هايش ضعيف است و بايد عينک بزند؛ اما پدر  ، درباره دختركي است كه چشم«ها پرچين»است. داستان   از اين مجموعه داستان
خواهند كه كسي از اين موضوع باخبر شود. با اصرار و پيگيري  دانند و نمي هاي دخترشان را عيب او مي و مادرش، ضعف چشم

رود. وقتي علت را جويا  شود؛ ولي باز هم بدون عينک به مدرسه مي ک ميمعلم و مدير مدرسه، باالخره دخترک صاحب عين
 شوند... . مي

 

 9789643379636:شابک رقعي. ص.128 .1397. كتاب نيستان: تهران.حلیه. شجاعي، سارا.130
 هنرجومخاطب:

 انشاي، يازدهم كارد اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي فارسي، جنگ ايران و عراق، داستان داستانکلماتکلیدي:
وقت خبري از او نشد. بعد از آن، عموها زير بال و  دو سالش بود كه پدرش به اروند زد و ديگر هيچ« مردان علي»معرفيکتاب:

ايستاد. در روزهاي آغاز جنگ،  دخل ميرفت و ظهر تا غروب در مغازه، پاي  پرش راگرفته بودند. صبح تا ظهر مدرسه مي
مردان  ، دختر مدير مدرسه! علي«حليه»مردان سال چهارمي بود و منتظر ديپلم و چندماهي بود كه عاشق شده بود، عاشق  علي

رد. مردان قبل از هرچيز بايد ديپلم بگي فرستاد. پدر حليه شرط كرد كه علي ماجرا را به مادرش گفت و او را براي خواستگاري 
 مردان حاضر بود، كت و شلوارش هم، ولي... . چندماه بعد، ديپلم علي

 

131 ايخاطراتفیروزه. حسيني، حسين كاظم/ حاجي باغباني آراني، محمد. خاطراتيماندگارازعبادترزمندگاندر:
 9786006187297:شابک وزيري. ص.228 .1397. ياران مهدي)عج(: آران و بيدگل.دوراندفاعمقدس

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 خاطره نويسي، جنگ ايران و عراق، عبادتکلماتکلیدي:
 كتاب حاضر دربردارنده خاطراتي از عبادات رزمندگان است در هشت سال جنگ تحميلي. اين خاطرات به معرفيکتاب:

بندي،  گردآوري و بعد از ويرايش و طبقه« اصفهان»و « كاشان»، «بيدگل»، «آران»هاي  رت مکتوب از رزمندگان شهرستانصو
در سه فصل ارائه شده است. فصل اول، خاطرات نماز، فصل دوم، خاطرات ماه رمضان و فصل سوم خاطرات معنوي اين 

 اين خاطرات، توضيح بعضي از واژگان در زيرنويس آورده شده است.هاست. شايان ذكر است كه براي تفهيم و تصور بهتر  سال
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786008145424:شابک رقعي. ص.152 .1396. شهرستان ادب: تهران.خانهمغایرت. جعفري، محمدعلي.132
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانتکلیدي:کلما

شوند پدر سحر تصادف كرده است  متوجه مي« شيراز »كه عقد كرده هستند، در راه سفر به « سحر»و « سعيد»معرفيکتاب:
و تنهاست، گريزان است  فرزند خودشان كه در آن تک  شود كه به اصرار سحر بازگردند. سعيد از خانه و همين موضوع باعث مي
گويد. پدر  مي« مغايرت  خانه»اي با پنج بچه شلوغ و پرماجرا كه به آن  كند، خانه پدرزنش سپري مي  و بيشتر وقتش را در خانه

خواهد پسرعمه  اش را ناچاراً تعطيل كرده است. سعيد كه نمي فروشي نشين شده و مغازه بستني سحر به علت تصادف خانه
فروشي را باز نگه  كند تا سالمتي مجدد پدرزنش بستني فروشي را در دست بگيرد، ريسک كرده و قبول مي ستنيسحر، اداره ب

 دارد و... .

 

133 را. گاني دزكي، محمد هلل. سیاوش کند لعنت خدا :شابک جيبي. ص.160 .1397. كتاب نيستان: تهران.
9789643379995 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه حرفه دهم فني وپایۀتحصیلي:
 هاي فارسي هاي كوتاه، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
، «خدا لعنت كند سياوش را»و « باز بيل»، «زردكوه»، «ميم. نون»كتاب حاضر حاوي چهار داستان كوتاه است. معرفيکتاب:
، درباره اختالف مردم دو روستا درباره عَلَمي است كه سيل با خود «خدا لعنت كند سياوش را»داستان  هاست. نام اين داستان

گيرند  سرانجام تصميم مي. هاست و... كند كه عَلَم متعلق به آن آورده و وسط دو روستا رها كرده است. اهالي هر روستا ادعا مي
كنند  ها سعي مي تواند اين كار را انجام دهد. آن كس نمي اي او باشد؛ اما هيچهر كسي توانست عَلَم را بلند كند، متعلق به روست

 نتيجه است تا اينکه... . عَلَم را سبک كنند؛ ولي بي

 

 9789641560357:شابک رقعي. ص.216 .1396. قو: تهران.خداوندشبانمناست. گلدوست، حسين.134
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
 تنها دختري است كه در آن منطقه مرزي، كالس چهارم را با موفقيت به پايان رسانده است. پدر « سونا»معرفيکتاب:

پرسد كه پاسخ آن،  كند. در يکي از روزهاي پايان سال، سونا سوالي از پدر مي  ا اداره ميدر لباس كشيشي، مدرسه ر« رازميک»
شود. اول اينکه هر آدمي، حتي يک  برد. با توضيحات پدر رازميک، پرده از دو راز بزرگ برداشته مي او را عميقاً به فکر فرو مي

راي ارتباط با خداوند و فرشتگان حتماً نبايد مسيحي بود! القدس متبرک شود و دوم اينکه ب آدم معمولي ممکن است با روح
 كند و... . قدر هم در ذهنش ترسناک و كفرآميز جلوه مي قدر كه كشف بزرگي براي اوست، همان موضوع دوم همان

 

 9786008145141:شابک رقعي. ص.126 .1396. شهرستان ادب: تهران.خطمرزي. حسين نيا، سيد موسوي.135
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
خط »و « كنسروهاي خوني»، «ديدگاه»كتاب حاضر حاوي هفت داستان كوتاه درباره جنگ ايران و عراق است. معرفيکتاب:

پدر و   هاست. داستان آخر درباره سه نوجوان است كه با كَلَک، براي رفتن به مشهد، رضايت عضي از اين داستاننام ب« مرزي
كنند و با  ها قبل از رفتن به جبهه مثالً خودشان را آماده مي روند. آن گيرند؛ اما با كاروان مسجد به جبهه مي مادرشان را مي

هاي كُند و  قدر با سرنيزه ، آن«دوكوهه»كَنند! اما در منطقه  شان را مي ت خانههاي پش اي چقدر خاک اي ارهّ چاقوي ميوه
زنند و  سياه فرمانده را چوب مي زند. در دو كوهه مرتب زاغ كُنند كه دستشان تاول مي كَنند و گوني پر مي زده زمين را مي زنگ

 خواهند و.... جايي نيست كه مي جا هم آن روند؛ اما اين يها را اعزام كند. سرانجام به پشت جبهه م كنند تا آن چقدر التماس مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786004622080:شابک رقعي. ص.376 .1397. پرتقال: تهران. بهناز پيري خواهرعروسکي.. الدويگ، بنجمين.136
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي خانواده هاي بلند، داستان الملل، داستان ادبيات بينلماتکلیدي:ک

است كه مادر معتادش)گلوريا( به زندان افتاده و او را به يتيم خانه سپرده  "جيني"كتاب داستان دختري به نام معرفيکتاب:
رح ماجراهايي مي پردازد كه شخصيت داستان اند و بعداً يک خانواده محترم او را به فرزندي قبول كرده اند. بيشتر كتاب به ش

براي كشف هويت واقعي خود به عمل مي آورد و براي اين كار از خانه فرار مي كند و در به دري و رنج هاي زيادي متحمل مي 
 شود.

 

137 پینوکیو. زادهوش، سعيده. خواهران نوجوانان11: براي داستان :کشاب وزيري. ص.64 .1397. قدياني: تهران.
9786000803117 

 هنرجومخاطب:
تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ

 دوازدهم كاردانش
 هاي اخالقي، كودک و نوجوان هاي كوتاه، ارزش داستانکلماتکلیدي:
ها به تفکيک  ستان رئال، براي گروه سني دوازده تا شانزده سال است. اين داستاناين كتاب مشتمل بر يازده دامعرفيکتاب:

و به صورت يکي در ميان براي دختران و پسران نوشته شده است. رفتار با مستمندان، رفتار با كودكان بدون تبعيض، انتخاب 
ها نوشته  ها براساس آن اتي است كه داستانصحيح و آگاهانه، دوري از غرور و خودپسندي، همکاري و خرافات، از جمله موضوع

 كند. ها را تشويق به تفکر مي ها باز است و بچه اند. همچنين پايان داستان شده

 

 رقعي. ص.80 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.دارپلنگصورتيبال:داستانکوتاه. رضايي، محدثه.138

 9789640814567:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهایۀتحصیلي:پ
 هاي فارسي هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان، داستان داستانکلماتکلیدي:
 کتاب: ها دختران نوجوان هستند كه درباره  اي از يازده داستان كوتاه است و راوي همه آن اين كتاب مجموعهمعرفي

پلنگ صورتي »و « كالسي هم»، «داستاني كه عروسکم نوشت»، «ها دكتر پري»اند.  ان، دوستانشان و مدرسه نوشتهخودش
دختر نوجواني است كه يک روز دو بال « بهاران»، «پلنگ صورتي بالدار»هاست. در داستان  ، نام برخي از اين داستان«بالدار

ها را به او هديه  تواند اين بال اي براي خودش است؛ اما چه كسي مي ديهكند ه كند و فکر مي صورتي در كشوي كمدش پيدا مي
 داده باشد؟ پدرش، مادرش يا خواهرش؟

 

139 داستانکوتاه. كياني، محمد مير. بازي: روز :شابک رقعي. ص.64 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.
9789640814574 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه و حرفهدهم فني پایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه، خاطره نويسي، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدي:
 ها به صورت خاطره  هاي كارگر تقديم شده است. اين داستان كتاب حاضر پنج داستان كوتاه دارد كه به بچهمعرفيکتاب:

درباره پسري به نام « روز بازي»كنند.  اي كار مي هايي است كه در كارگاه يا كارخانه رباره پسربچهاند و هر كدام د شده  نوشته
كند و رئيس كارگاه از او راضي است؛ اما يکي از  رود. او خوب كار مي سازي مي خواب است كه براي كار به كارگاه چراغ« داوود»

ها را باور كند يا او  داند كه بايد اين حرف زند و داوود نمي هايي مي س حرفها كه قبل از داوود آنجا بوده است، درباره رئي بچه
 گويد تا اينکه... . دروغ مي
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 رقعي. ص.120 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.مادرانهايبوگل:داستاننوجوان. سعيد  هاشمي، سيد.140

 9789640814550:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي روستا هاي بلند، ادبيات نوجوانان، داستان داستانکلماتکلیدي:
 كه پدرش براي « اشکبوس»هاي روستايي در آذربايجان است. جواني به نام  اين داستان درباره اختالف خانمعرفيکتاب:

كرده، به تازگي از دنيا رفته است و جايش را اشکبوس گرفته است و اوست كه داستان را روايت  كار مي« اهلل خان صحبت»
، تا اينکه خان از موضوع باخبر «ارباب»كند هم براي برادرش،  ، هم براي خان كار مي«اميدعلي»كند. برادر ناتني ارباب،  مي
 ميرد و... . جا از دود زغال مي شود و همان ياميدعلي از ترس خان در سرداب پنهان م. شود و... مي

 

141 دخترماه. عرفاني، سارا. معصومه)س(روایتيداستانياززندگيحضرتفاطمه: مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهران.
 9789640814956:شابک وزيري. ص.120 .1397. برهان

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش دهم فني و حرفهاي، دهم كاردانش، ياز دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي مذهبي، ادبيات كودک و نوجوان امامان، داستانکلماتکلیدي:
 نام « تُکتم»)س( است. مادر ايشان « فاطمه معصومه»هايي از زندگي حضرت  كتاب حاضر مجموعه داستانمعرفيکتاب:

گذاشتند. امام با او ازدواج كرد و در روز يازدهم  « نجمه»)ع( شد، نامش را « جعفر بن موسي»داشت و وقتي وارد خانه امام 
هايي كه در اين كتاب آورده شده است، اشاره به علم و  هجري، حضرت معصومه به دنيا آمد. از جمله داستان 148ذيقعده سال 

 دادند. درايت ايشان در زماني كودكي است. ايشان به جاي پدرشان، به سواالت مردم پاسخ مي

 

 9786006960883:شابک رقعي. ص.48 .1396. آشنايي: تهران.دختريازچشمه. خيريان، ندا.142
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 فرهنگ عامه، افسانه، كودک و نوجوانکلماتکلیدي:
 با انتخاب همسر براي آناهيتاي جوان، او را « ادربزرگم»در آستانه شانزده سالگي است. آناهيتاي « آناهيتا»معرفيکتاب:

گيرد به كمک پدرش از قلعه فرار كند.  كند. آناهيتاي جوان كه از اين خفقان خسته است، تصميم مي مجبور به ازدواج مي
ر در قلعه مشغول به توانند براي هميشه با آنان زندگي كنند و پس از تولد نوزاد دختر، به عنوان خدمتکا همسران آناهيتاها نمي

 كند؛ اما... . رود و با او ازدواج مي كند و به نزد شاهزاده مي شوند. شبي كه نوبت نگهباني پدر آناهيتا است، او فرار مي كار مي

 

 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي درجستجويحقیقت.. الهدي صدر، بنت.143
 9786005676181:ابکش رقعي. ص.120

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي مذهبي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 كند. مرد جوان آنقدر  مي شود. دختري كه همه را جذب خود مرد جوان در دانشگاه عاشق دختري زيبا ميمعرفيکتاب:

شود كه دختر نيز  ايستد و جرئت نزديک شدن ندارد. سرانجام روزي متوجه مي مبهوت دختر است كه فقط از دور به تماشا مي
گيرند ازدواج كنند؛ اما دختر بايد مسلمان شود. بنابراين، بايد يک روحاني پيدا كنند تا  ها تصميم مي همان احساس را دارد. آن

 شوند كسي را پيدا كنند تا اين كار را انجام دهد؛ اما... . ها با پرس و جو موفق مي را به آيين اسالم درآورد. آندختر 
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 9789643379384:شابک رقعي. ص.236 .1397. كتاب نيستان: تهران.هایمدرخواب. راهي، مريم.144
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش ش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كاردان دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
)ع( « رضا امام»كند قاليچه كوچکي ببافد و تقديم حرم  اش از خراب شدن، نذر مي باف براي نجات خانه زن قاليمعرفيکتاب:
اش  شود. يحيي دنبال جفت قاليچه ، مي«يحيي حاج»، نوه «نبات» ، عاشق«سيدهاشم معبر»، پسر «هاني»كند. از طرفي 

يحيي در اثر سکته ناگهاني در  كند اگر جفت قاليچه پيدا شود، با ازدواج نبات و هاني موافقت كند؛ اما حاج گردد و شرط مي مي
اي به او داده است، از دنيا  دوباره اند كه خدا عمر شود و بعد از چند ساعت، در حالي كه خانواده خوشحال بيمارستان بستري مي

 رود و... . مي

 

145 مي. ورن، ژول. چه سیارات :شابک رقعي. ص.336 .1397. پنگوئن: تهران. اهلل شکيباپور عنايت گذرد؟.در
9786009855483 

 هنرجومخاطب:
 دانشاي، يازدهم كار اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
، قرار است با هم دوئل «دوبرينا»، از كَشتي «كنت واسيلي تيماشف»، كاپيتان ستاد ارتش و «هکتور سر وادک»معرفيکتاب:

شاهدان اين دوئل هستند و قرارشان كنند؛ اما هر دو مايلند علت اين دوئل از همه مخفي باشد. در طول روز هر يک به دنبال 
داري به زمين برخورد  كند. ستاره دنباله چيز را عوض مي دهد كه همه ساعت نُه صبح روز بعد است؛ ولي آن شب اتفاقي رخ مي

ها و گياهان و همه ساكنينش، محکوم به سفري  شود. حاال اين بخش از زمين، با آب كند و قسمتي از زمين به آن متصل مي مي
 وساله با اين ستاره هستند.د

 

146 بوده. كلهر، فريبا. تو فقط او کنار ايدر :شابک وزيري. ص.84 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.
9789644761393 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي مذهبي يات ديني، امامان، داستانادبکلماتکلیدي:
شود.  بازگو مي« شيطان»حسين )ع( و يارانش در واقعه كربال، از زبان  در روايتي داستاني، ماجراي شهادت اماممعرفيکتاب:

امام نامه كند. مردم كوفه براي  شود؛ چراكه امام با خليفه بيعت نمي داستان از حركت امام حسين )ع( از مدينه به مکه آغاز مي
فرستد تا از مردم بيعت بگيرد.  ، را به كوفه مي«مسلم»حسين )ع( پسرعمويش،  خواهند به كوفه بيايد. امام نويسند و از او مي مي

دهد. از  ، حاكم كوفه، را عليه مسلم بشوراند؛ اما نعمان تن به درخواست او نمي«نعمان»كند  شيطان در گام نخست، تالش مي
 اند. رود كه براي امام نامه نوشته سراغ مردمي مي اين رو، شيطان به

 

 9786004621991:شابک رقعي. ص.184 .1397. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي درختآرزو.. اپلگيت، كاترين.147
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ادبيات داستاني، رمان، نوجوانانلیدي:کلماتک

كه سال هاي زيادي از عمرش مي گذرد. او يک درخت  "قرمز"كتاب حاضر داستان درخت بلوطي است به نام معرفيکتاب:
آرزو است و مردم محل، آرزوهايشان را بر روي تکه هاي لباس مي نويسند و به شاخه هاي آن مي بندند. اين درخت آرزو به 

و ساير حيواناتي كه در گوشه و كنار تنه اش پناه مي گيرند، مراقب محله نيز هست.تا اين كه  "بانگو"كالغي به نامهمراه 
خانواده اي جديد به محله مي آيند. بسياري از ساكنان محله از اين اتفاق ناراضي هستند و قرمز به عنوان يک درخت آرزو، 

 ر كند.سعي مي كند بين آنها و اهالي ارتباط برقرا
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148 مردگان. آبادي، حميدرضا شاه. دروازه عمودي: قبرستان :شابک رقعي. ص.240 .1397. افق: تهران.
9786003533875 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 لند، نوجوانانهاي ب هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
، است كه به دست پسر نوجواني به نام «دارالفنون»، كتابدار مدرسه «رضاقلي ميرزا»اين داستان مرور خاطرات معرفيکتاب:

اي با ديوارهاي بلند كه اجساد بسياري را در  برد، خانه مي« عودالجان»اي قديمي، در محله  رسد و او را به خانه مي« مجيد»
ک قبرستان عمودي به وجود آورده است. خواندن خاطرات رضاقلي، پاي مجيد را به دنياي مردگان باز خود جاي داده و ي

 كند كه از جهان مردگان برگشته و چيزهايي ديده است كه كسي توان شنيدنش را ندارد! كند. او در خاطراتش اعتراف مي مي

 

:شابک رقعي. ص.56 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.گیرددریاازکسياجازهنمي. كيايي، مهدي مير.149
9789640816196 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
دريا از كسي »و « ها زاغچه»، «همسايه آسمان»سه داستان درباره جنگ ايران و عراق است. كتاب حاضر حاوي معرفيکتاب:

است. او هنوز صداي پدربزرگش را « فرحان»هاست. داستان آخر درباره پسر نوجواني به نام  ، نام اين داستان«گيرد اجازه نمي
جلويشان ايستاد. بعد با يک لنج پر از اسلحه « احمدخان»ما ها به تنگستان آمدند؛ ا گفت بچه كه بوده، انگليسي  شنود كه مي مي

وقت چيزي پيدا نکرد.  ها را پيدا كند؛ اما هيچ آمدند؛ ولي لنج غرق شد. پدربزرگ هر روز به عمق شطّ رفته بود تا شايد اسلحه
گيرد به عمق شطّ برود  صميم ميدهند. او ت  اند؛ ولي به فرحان به خاطر سنش اسلحه نمي ها به اين طرف شطّ آمده حاال عراقي

 ها را پيدا كند. و اسلحه

 

 9786222040222:شابک رقعي. ص.252 .1397. هوپا: تهران. كژوان آبهشت ها.دزددقیقه. لوثانو، داويد.150
 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش دهم، دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 لند، نوجوانانهاي ب ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 اند، يعني روز تولد او را! حاال ادو تاريخ  ، روز ششم اكتبر را از تقويم حذف كرده«ادو»هاي دولتي كشورِ  مقاممعرفيکتاب:

اي مرموز، پر از  گيرد سري به فروشگاه اقالم ممنوعه بزند؛ مغازه افتد. او تصميم مي تولد ندارد و تا ابد در ده سالگي گير مي
دار،  كنند! خريد و فروش و استفاده از اين كاالها غيرقانوني است! مغازه ي كه هركدام كارهاي عجيب و غريبي ميكاالهاي

 رسد؟ دهد تا با آن از مردم، دقيقه بدزدد و روز تولدش را پس بگيرد. آيا ادو به هدفش مي دستگاهي به ادو مي

 

151 سرخ. جکس، برايان. دژ گلخزه.: :شابک رقعي. ص.632 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع جنگل
9786004131933 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
گيرد با پنجه پوالدين خود بر  شود، تصميم مي م و حاكم جنگل گلخزه مي، ملکه هزارچش«مينا»زماني كه تزار معرفيکتاب:

ها را دربرابر خود به زانو درآورد؛ اما  ها و سنجاب ها، موش تيغي طلب حکومت كند و همه سمورها، جوجه نشينان صلح جنگل
ها  هايش مجازات كنند. آن تيعدال گيرند او را به خاطر ظلم و بي دزد نيز تصميم مي« گانف موشِ»دالور و « مارتينِ»

هاي  دهند و با حيله ديده، مهارت و جرئت خود را نشان مي رو شدن با سربازان آموزش كنند و با روبه نشينان را متحد مي جنگل
 كنند. موجودات موذي و شرور مقابله مي
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152 سرخ. جکس، برايان. دژ آتش.: :شابک رقعي. ص.552 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع کوه
9786004132305 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 را دارند تا گنج « ساالمند سترون»ه قاتل و پسرش، همراه با سربازان شرورش، قصد تصاحب دژِ كو« فراگوِ»معرفيکتاب:

شود و  دالور از دژ سرخ دزديده مي« مارتين»هاي حاكم بر آن را به چنگ آورند. از سوي ديگر، شمشير  بزرگ گوركن
كه از شيوه يکنواخت زندگي « پيکل»و « مارا»شوند تا شمشير را پس بگيرند.  از دژ سرخ خارج مي« آروال»و « سمکيم»

هاي خوب و بد داستان، درگير  كنند و همه شخصيت جويي آنجا را ترک مي اند، به دنبال ماجرا خسته شدهساالمند سترون 
 شوند. ماجراهاي سخت و تلخ و شيرين مي

 

 9786001037634:شابک رقعي. ص.556 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع ماتیاس.:دژسرخ. جکس، برايان.153
 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهیلي:پایۀتحص

 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
، موش شجاع و جنگجوي «مارتين»شود،  حمله مي« گلخزه»كه به بنيانگذاران سرزمين  ها پيش، هنگامي سالمعرفيکتاب:

شود و دست از  كند. مارتين بعدها بر اثر جراحتي شديد، دگرگون مي گد و همه را از آن سرزمين بيرون ميجن ها مي قوي، با آن
، «دژ سرخ»خورند كه هرگز به هيچ موجودي آسيب نرسانند. حاال  هاي گلخزه سوگند مي كشد. او و همه موش جنگاوري مي

كلوني »شوند كه  ، براي جشن تابستاني آماده مي«اسماتي»اهالي دژ و ازجمله . جو است... محل زندگي موجودات صلح
ها ايستادگي  توانند دربرابر آن خواهد دژ را تصرف كند. آيا ساكنان دژ مي رسد. او مي ، با ارتش خشنش از راه مي«زن تازيانه
 كنند؟

 

 9786004132282:بکشا رقعي. ص.636 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع ماتیمیو.:دژسرخ. جکس، برايان.154
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 حتي از درد و سوزش زخم  به دنبال راهي براي اتنقامجويي است. او گاهي  طوالني  روباه مدت« اسالگار»معرفيکتاب:

گيرد. او مصمم است كه دژ سرخ را  اند، انتقام مي داند به زودي از كساني كه باعث اين زخم شده برد؛ چون مي صورتش لذت مي
اي دژ غلبه  تواند بر شمشير افسانه ، را بکشد و جوانان دژ را به بردگي بگيرد. آيا او مي«ماتياس»ويران كند و موش جنگجو، 

 شود؟ ، عملي مي«ماتيميو»اش براي گروگان گرفتن پسر ماتياس،  آيا نقشه كند و

 

155 سرخ. جکس، برايان. دژ سرخي.: دژ :شابک رقعي. ص.564 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع ماریل
9786004132299 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
گيرد و  كند و ناقوس بزرگ را مي حمله مي« جوزف ناقوس ساز»به كشتي حامل « گابول وحشي»دزد دريايي، معرفيکتاب:

دهد و تنها وسيله  اش را از دست مي افظهرسد؛ اما ح به ساحل مي« ماريل»اندازد.  رحمانه جوزف و دخترش را به دريا مي بي
آورد. او مطمئن است پدرش مرده و  چيز را به ياد مي رود، همه اي طناب گره زده است. وقتي ماريل به دژ سرخ مي دفاعي او تکه

به اين ترتيب  افتد تا گابول را پيدا كند و باک و شجاع خود راه مي خورد انتقام او را بگيرد. ماريل با سه دوست بي سوگند مي
 شود. نبردي بزرگ آغاز مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

156 نقابنوشتهدست. اللهي، كاميار نعمت. مرد دارهاي :شابک رقعي. ص.96 .1397. محراب قلم: تهران.
9786004130639 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:

 هاي فارسي ها، داستان نامه دانشمندان ايراني، سرگذشتدي:کلماتکلی
 شود؛ چراكه  آموزد و با پسرعمويش بزرگ مي را از مادرش مي« عود»در كودكي نواختن « ابونصر فارابي»معرفيکتاب:

كشد  نميگيرند؛ اما طولي  هاي مادر محمد قرار مي زير سايه محبت« سياوش»و « محمد»عمويش در جنگ كشته شده است. 
ها را به بغداد  مشغول به كار است و هميشه در سفر. او آن« سامانيان»دهند. پدر محمد در سپاه  كه مادر را از دست مي

شود؛ چون استاد به استعداد ذاتي او  خانه، سياوش مسئول نظم دادن به حلقه درس مي فرستد تا درس بخوانند. در مکتب مي
شود كه به زودي نامش به عنوان  ترين فرد حلقه است. هوش سرشار محمد باعث مي ذكاوت برد و محمد با براي رياست پي مي

 يابد. فيلسوف و دانشمند شهرت 

 

 9786004132619:شابک رقعي. ص.312 .1397. محراب قلم: تهران.دشتمتالطم. اكبر نژاد، علي كرماني.157
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش كاردانش، يازدهم فني و حرفه اي، دهم دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 در اتاقش نشسته است و در تاريکي مطلق مشغول بازي با كامپيوتر است. ناگهان در به شدت باز « كاكايي»معرفيکتاب:

دود! پدر از پشت در چيزهايي  شويي مي دهد و به سمت دست زدن به او نمي شود، پدرش است؛ اما كاكايي مهلت حرف مي
آيد،  شويي بيرون مي گناه! رفتن! وقتي كاكايي از دست آورد. قتل! بي ها سردرنمي رود. چيزهايي كه كاكايي از آن گويد و مي مي

طر قتل غيرعمد، سر به دشت و بيابان شود و به خا پدر رفته است؛ ولي كجا؟ و چرا؟ پدر كاكايي، خان منطقه محسوب مي
كند تا با نيروي شگفتي كه به دست  كاكايي را با خواندن وردي، جادو مي« بلقيس»كند. خاله  ها را نيز آواره مي گذارد و آن مي
 آورد، به كمک پدرش برود. مي

 

158 بي. كلي، ارين انترادا. سالم!.دنیاي :شابک رقعي. ص.224 .1397 .پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي کران،
9786004622974 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
. تابستان شروع شده است و ورجيل بايد خوشحال سال دارد و ناشنواست و دو برادر دوقلو دارد يازده« ورجيل»معرفيکتاب:

شود. ورجيل  شود. مادربزرگ بدون نگاه كردن به او متوجه حالش مي خورده وارد خانه مي هاي شکست باشد؛ اما مثل قهرمان
ي ها طوري بهتر است؛ اما پدر و مادر و برادرهايش، آدم كند اين هميشه در خودش است. او هيچ دوستي ندارد و فکر مي

كنند؛  پشت صدا مي ها يک وصله ناجور است! پدر و مادر او را الک كند كنار آن  اي هستند و ورجيل هميشه فکر مي سرزنده
تواند به چيزي  آيد. براي ورجيل بيرون آمدن از الكش سخت است؛ اما با اين الک چطور مي وقت از الكش بيرون نمي چون هيچ

 خواهد برسد؟ كه مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.84 .1392. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي دوزنویکمرد.. الهدي تصدر، بن.159

 9786005676143:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي مذهبي ، داستانهاي بلند ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 آيد كه در اروپاست و به پدرش وكالت داده تا دختر را برايش عقد كند.  مي به عقد مردي در« حسنات»معرفيکتاب:

داند كه چرا خواهرش تن به اين ازدواج داده است. چرا به عقد مردي درآمده است كه حاضر  ، خواهر حسنات، نمي«رَحاب»
و به مراسم عقد بيايد؛ چون متديّن است يا به اين علت كه مثل خواهرش غيرعادي است؟  نشده است به خودش زحمت بدهد

 گيرد خودش را به جاي حسنات جا بزند و... . افتد و تصميم مي ، نامزد حسنات، به دست او مي«مصطفي»روزي نامه 

 

 9786009817399:شابک رقعي. ص.130 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي دوردنیادرهشتادروز.. ورن، ژول.160
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانکلماتکلیدي:
بندد كه  پوند مي 20000در باشگاه، شرط با دوستان خود « فيليزفاگ»آقايي منظم و دقيق در انگليس به نام معرفيکتاب:
شود؛ اما چون مظنون به سرقت از  ، عازم سفر مي«ژان»روز بپيمايد و به همراهي خدمتکار وفادارش به نام  80دور دنيا را در 

گ در كند. فا هايش لجوجانه تعقيب مي هاي انگليس است، زير نظر پليسي قرار دارد كه او را طي سير و سياحت يکي از بانک
كند شرط را باخته است، متوجه پيروزي  گذارد و دقيقاً زماني كه فکر مي كشورهاي مختلف، ماجراهاي زيادي را پشت سر مي

 شود. خود مي

 

161  .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي دیداردربیمارستان.. الهدي صدر، بنت.
 9786005676167:شابک رقعي. ص.126

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي مذهبي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
آشنا « معاد»انم دكتر برد و با خ كند، به بيمارستان مي اش احساس درد مي مادربزرگش را كه در سينه« ورقا»معرفيکتاب:

اش  كند، بلکه از ورقا كه آثار خستگي در چهره تنها خيلي سريع به وضع مادربزرگ رسيدگي مي شود. دكتري كه نه مي
گذارد،  ماند. آشنايي معاد و ورقا با كتابي كه خانم دكتر جا مي خواهد كمي استراحت كند و خودش كنار بيمار مي پيداست، مي

 كند. مادربزرگ مخالف است؛ اما چرا؟ جايي كه معاد از ورقا خواستگاري مييابد تا  ادامه مي

 

 ص.124 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي دیدارعروس.. الهدي صدر، بنت.162

 9786005676174:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش ، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي مذهبي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 انتخاب »و « ديدار عروس»، «قدر ناشناسي»، «خاله گمشده»اين كتاب شامل هشت داستان كوتاه است. معرفيکتاب:

است كه به تازگي ازدواج كرده « سُعاد»دختر جواني به نام درباره « ديدار عروس»هاست.  ، نام برخي از اين داستان«همسر
دهد و ازدواجش به دور از هر گونه تجمالت بوده است. حاال او از سفر زيارتي  است. سعاد به مسائل مادي و ظاهري اهميت نمي

شنود كه باورش براي او و  خواهد هر چه زودتر به ديدن او برود؛ اما چيزهايي مي مي« غفران»بازگشته است و بهترين دوستش، 
 درباره دختري مانند سعاد، بسيار سخت است و... .
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

163 کالسیک. تواين، مارک. رمان گدا.: و :شابک رقعي. ص.144 .1397. قدياني: تهران. زاده پرستو عوض شاهزاده
9786000802431 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش ني و حرفهاي، دهم كاردانش، يازدهم ف دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدي:
فقيري كه توان بزرگ كردنش را ندارند   در خانواده« تام»آيند.  ، در يک روز، دو پسر به دنيا مي«لندن»در شهر معرفيکتاب:

و حاال ادوارد وارث تاج و تخت است. از نظر ظاهر، تام و ادوارد،  در خانواده سلطنتي. پادشاه آرزوي يک پسر دارد« ادوارد»و 
هايشان را با هم  گيرند لباس كنند و تصميم مي كامالً شبيه هم هستند. روزي برحسب تصادف، اين دو يکديگر را مالقات مي

 افتند! ير ميعوض كنند تا هر يک زندگي ديگري را تجربه كند؛ اما تام و ادوارد، هر يک در زندگي ديگري گ

 

164 رماننوجوان. جعفري، ريحانه. ماهاهوهايسبزهيچشم: :شابک رقعي. ص.152 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145721 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان رسي، داستانهاي فا داستانکلماتکلیدي:
بيند، به هر  ها را مي ها متنفر است و هرجا گربه اند، او از آن ها دو مرغ عشق كيوان را خورده از روزي كه گربهمعرفيکتاب:
كه پر از  رسد اي مي كند و به زمين مخروبه اي مي كند تا اينکه روزي دنبال گربه  ها را اذيت مي تواند آن شکلي كه مي

كيوان به مکافات بالهايي كه سر . كنند و... هاي مختلف او را دوره مي هاي زيادي با رنگ هاي اسقاطي است. آنجا گربه ماشين
فهمد بايد چهار خان را پشت سربگذارد تا  دهد كه كيوان مي آورد! در ادامه داستان اتفاقاتي رخ مي ها آورده است، دُم درمي گربه

 رود!دُمش از بين ب

 

 9786000803049:شابک رقعي. ص.176 .1397. قدياني: تهران.سرخباد:رماننوجوان. ميرموسوي، سيد محمد.165
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 الب اسالميهاي بلند، انق ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
 هاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي است.  اين داستان روايتي از مبارزات چريکي و خانگي مردم در سالمعرفيکتاب:

وجويش  دانند، در جست گران مي كند. مأموران كه او را از اغتشاش زندگي مي« بهار»اش در محله  همراه خانواده« رمضان»
كند او را آرام  ترسد. برادر همسر رمضان، سعي مي د و همسرش با ديدن مأموران، بسيار ميكن هستند. رمضان از خانه فرار مي

نتيجه است. مدتي بعد، خبرِ خراب شدن محله بهار به گوش پسر خانواده  ها متوجه موضوع نشوند؛ اما بي كند تا همسايه
 گردد و... . اي رفته است. او به سرعت به خانه بازمي رسد كه براي تماشاي مسابقه مي

 

166 نوجوان. نفري، مرضيه. رمان بيشب: ستارههاي :شابک رقعي. ص.160 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145202 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، جنگ ايران و عراق هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
اش را به هم ريخته و آرزوهايش را با اضطرابي  ستاره دختريست كه ناآرامي و خشونت جنگ، دنياي نوجوانيمعرفيکتاب:

شود كه سوغات جنگ است و از يک طرف، بدخلقي پدر و  اش آواره مي كند. از يک طرف، از محل زندگي پيوسته همراه مي
كس دوستش ندارد. براي دوري از اين وضع، به  كند كه هيچ آزارد و او را مطمئن مي اردارش، روح او را ميحوصلگي مادر ب بي

هاي  دهند. در رفت و آمدهاي به حسينيه، با محبت برد كه در آن زنان كارهاي پشت جبهه را انجام مي اي پناه مي حسينيه
آشنا شده و عاشقش « مسعود»شود و در ماجرايي، با پسري به نام  كه همسر شهيد است، قدري آرام مي« فهيمي»مادرانه خانم 

 شود. مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

167 رماننوجوان. لگراند، كلر.  رقعي. ص.528 .1397. پيدايش: تهران. كيوان عبيدي آشتياني یکجورخوشبختي.:

 9786002965578:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش م فني و حرفهاي، دهم كاردانش، يازده دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي خانواده رمان، ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
قرار است از هم جدا شوند و تصميم مي گيرند فينلي را براي تعطيالت تابستان به  "فينلي هارت"پدر و مادر معرفيکتاب:

زندگي خانواده ي پدري اش است. فينلي اولين بار است كه خانه هارت ببرند، خانه پدر و مادر پدري اش، در شهري كه محل 
 خانواده پدري اش را مي بيند. او غمگين است و هيچ چيز در موردآنها و راز وحشتناكي كه پنهان مي كنند، نمي داند.

 

 9786226284028:شابک رقعي. ص.176 .1397. پنگوئن: تهران. نيلوفر اميري رمزگشایيدرآمازون.. ورن، ژول.168
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 يدپوستان برزيل اند. توراس از سف كاپيتان جنگل است. او را براي حفاظت از جنگل انتخاب كرده« توراس»معرفيکتاب:
اي كه جمالت آن به هيچ زباني شبيه نيست و  اي اسرارآميز دارد، نامه داند از كجا آمده است. او نامه كس نمي است؛ ولي هيچ

داند كه اين برگه گنج بزرگي  تواند آن را بخواند؛ اما مي هاي خيلي دور نوشته شده است و توراس نمي مشخص است كه در سال
اده است. او به دنبال صاحب اين سند است. كسي كه حاضر است تمام ثروت خود را براي اين چند سطر را در خود جاي د

 بدهد!

 

 9786008145455:شابک رقعي. ص.344 .1397. شهرستان ادب: تهران.روزداوري. خالقي، سجاد.169
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش و حرفهاي، دهم كاردانش، يازدهم فني  دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي فارسي، نوجوانان هاي بلند، داستان داستانکلماتکلیدي:
مأمور است تا او را « آبتين»ناپسري مردي بانفوذ است. او با اسناد محرمانه مملکتي فرار كرده و سرگرد « آرش»معرفيکتاب:

پا را  هاي خرده هاي تيمي، سردخانه و حتي پاتوق قاچاقچي خانهها،  دهد ترمينال پيدا كند. سرگرد آبتين به افرادش دستور مي
ترين قاچاقچي بوده و حاال در زندان و منتظر اعدام است، صحبت  كه بزرگ« عزيز»فايده است. او با  تفتيش كنند؛ اما بي

اي معتاد! حاال گروه  راننده كند تا ردي از آرش بگيرد. به نظر عزيز، آرش به مرز افغانستان رفته است، البته با كاميون و مي
 كنند؛ اما... . ها درنهايت آرش را پيدا مي سرگرد بايد به سراغ تمام گاراژهاي تهران بروند. آن

 

170 غمش. غفارزادگان، داوود. شمشیر زیر :شابک رقعي. ص.64 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.
9789640814581 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفه:پایۀتحصیلي

 هاي مذهبي، امامان، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدي:
 به دعوت مردم كوفه پاسخ « علي بن حسين»كند، آن هنگام كه  كتاب حاضر داستان واقعه كربال را بازگو ميمعرفيکتاب:

بندند؛ اما سواران حُر  راه را بر او مي« يزيد رياحي حُربن»شود. در صحرا هزاران سپاهي به فرماندهي  مي دهد و راهي آن ديار مي
كند. حُر دستش به كاري است و دلش به كاري  ، آنان را سيراب مي«طالب ابي بن علي»و اسبانشان، همگي تشنه هستند و فرزند 

 تر شده است و... . تاب ه را در نينوا به اجبار فرود آورده، روحش بي، قافل«عبيداهلل»اي كه به فرمان  ديگر. از لحظه
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. مرجان ظريف صنايعي، افسانه سليماني مختاري ژاکت.. كلمنتس، اندرو.171
 9789640816592:شابک رقعي. ص.80

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش كاردانش، يازدهم فني و حرفه اي، دهم دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدي:
 ، پول «فيليپ»، برادر كوچک «جيمي»اين داستان درباره نژادپرستي ناخودآگاهانه سفيدپوستان آمريکاست. معرفيکتاب:

پول را به او برساند؛ ولي ممکن است خودش دير به مدرسه برسد و گذارد و فيليپ موظف است كه  غذاي ظهرش را جا مي
رود، با  كس ژاكتي مثل او ندارد؛ اما وقتي جلو مي شناسد؛ چون هيچ توبيخ شود. فيليپ در راهرو مدرسه، برادرش را از پشت مي

ها را به دفتر  جر و بحث، آنكند كه پسرک ژاكت جيمي را دزديده است و  شود. فيليپ فکر مي رو مي پوست روبه پسري سياه
 كشاند و... . مدير مي

 

 9786008145691:شابک رقعي. ص.350 .1397. شهرستان ادب: تهران.هايباغمليسایه. هجري، محسن.172
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، تاريخ معاصر ايران هاي فارسي، داستان استاندکلماتکلیدي:
 كننده فضاي مبارزات سياسي  گيرند و به نوعي منعکس حوادث اين داستان، در تهران و سبزوار شکل ميمعرفيکتاب:

ت؛ اگرچه هاي دكتر شريعتي اس مند به ديدگاه دانشجويان در آن دوران است. قهرمان اصلي داستان، دانشجويي است كه عالقه
شود. اگر ركورد و بيکاري بعد از پايان  مرداد بازخواني مي 28زمينه اين حوادث، فضاي عمومي كشور پس از كودتاي  در پس

شد. احمد  ماند و هرگز با صمد آشنا نمي كرد، او همچنان در سبزوار مي  را وادار به مهاجرت نمي« احمد»جنگ دوم جهاني، 
 از دهان او شنيده بود و... . بار اسم جبهه ملي را نخستين

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهران.سرقتمصلحانهوچندداستاندیگر. پور، احمد/ خرامان، مصطفي/ لزگي، مهسا اكبر.173
 9789640816202:شابک رقعي. ص.88 .1397. برهان

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش رفهاي، دهم كاردانش، يازدهم فني و ح دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
سرقت »و « ديو و ديوانه»، «ها نحسي همه سيزده»، «بوگندو»اي از دَه داستان كوتاه است.  كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

است كه مادرش از خانه قهر كرده است؛ « همدم»ري به نام هاست. داستان آخر درباره دخت ، نام برخي از اين داستان«مُصلِحانه
چون معتقد است كه دست شوهرش كج است! پدر همدم موتور دارد. فرداي روزي كه مادر رفته است، پدر به همدم پيشنهاد 

كنند؛ اما همدم  يها كنار يک پيتزافروشي توقف م كنند براي ناهار بيرون بروند؛ چون در خانه چيزي براي خوردن ندارند! آن مي
كند، پدر همدم، همراه دخترش، دنبال او  گيرد و حركت مي شوند. وقتي پيکِ مغازه، پيتزاها را مي داند چرا داخل مغازه نمي نمي
 روند و... . مي

 

174 کریسمس.. ديکنز، چارلز.  رقعي. ص.150 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. حسين ابراهيمي سرود

 9789640816318:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 آيد و او را  ارش ميمردي بسيار خسيس است. روز قبل از كريسمس تنها خواهرزاده او به دفتر ك« اسکروچ»معرفيکتاب:

كند و اين كار  اي ندارد، دعوت او را رد مي گونه احساس و عاطفه كند. اسکروچ كه هيچ براي مهماني شب كريسمس دعوت مي
كند تا در روز كريسمس به دفتر بيايد و كار كند. اسکروچ  داند. اسکروچ تنها كارمند خود را مجبور مي را مزخرف و بيهوده مي

دهد.  آيد و پيامي به او مي كند. روح شريک و دوستش به سراغش مي رود و در آنجا حضور كسي را حس مي يبعد به منزل م
 آيند و هركدام پيامي براي او دارند. روح به مالقات اسکروچ مي 3پيغام اين است، امشب 
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 9786009817368:شابک رقعي. ص.126 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي سفربهماه.. ورن، ژول.175
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانکلماتکلیدي:
اي انجام دادن نداشت. در ديگر كاري بر« بالتيمور»هاي داخلي آمريکا، باشگاه اسلحه شهر  با پايان يافتن جنگمعرفيکتاب:

اي حاضر بودند آن را عملي كنند. اين  جلسه انجمن داخلي آن، يک ايده جذاب مطرح شد كه مخالفان زيادي داشت؛ ولي عده
ايده، پرتاب كردن يک گلوله آلومينيومي از يک توپ بسيار قوي به سمت كره ماه، همراه چند مسافر در داخل آن بود. اين كار 

 ترتيب اين طرح رنگ و بوي واقعيت به خود گرفت و... . داد و بدين سازي اين باشگاه و اعضاي آن را نشان مي قدرت اسلحه

 

 9786009835539:شابک رقعي. ص.132 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي سفربهمرکززمین.. ورن، ژول.176
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش نش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كاردا دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانکلماتکلیدي:
هاي گدازه به  است. او معتقد است كه برخي داالن« هاردويگ»داستان اين رمان درباره پروفسور آلماني به نام معرفيکتاب:

« ايسلند»هاست، از آتشفشاني در  كه راهنماي آن« هانس»و « اكسل»، اش روند. او به همراه برادرزاده سمت مركز زمين مي
شوند تا اينکه درنهايت در  روند و با ماجراهاي متعددي، مانند حيوانات ماقبل تاريخ و خطرهاي طبيعي مواجه مي پايين مي

 گردند. دوباره به سطح زمين بازمي« ايتاليا»شهري در جنوب 

 

 9786009704330:شابک رقعي. ص.98 .1396. پنگوئن: تهران. احمد جالل آل سوتفاهم.. كامو، آلبر.177
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها، ادبيات ملل انواع ادبي، نمايشنامهکلماتکلیدي:
اي كه دو زن آن را اداره  دهد؛ مسافرخانه رخ مي« چکسلواكي»اي در قلب  رخانهداستان اين نمايشنامه در مسافمعرفيکتاب:

آيد؛ اما مادر  نام دارد. برادر مارتا پس از بيست سال دوري از خانه، به مسافرخانه مي« مارتا»كنند، مادري پير با دخترش كه  مي
د. مادر و دختر قصد دارند به مرد دارو بدهند و او را كن شناسند. به همين علت، او هويتش را آشکار نمي و خواهرش او را نمي

 در درياچه غرق كنند و ثروتش را به دست بياورند و... .

 

 9786009817344:شابک رقعي. ص.154 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي سیذارتا.. هسه، هرمان.178
 هنرجومخاطب:

 اردانشاي، يازدهم ك يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شناسي دين هاي بلند، روان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 هاي پدر و فرهيختگان  دارد كه با هم به درس« گوويندا»پسر يک برهمن است و دوستي به نام « سيذارتا»معرفيکتاب:

عشق به سيذارتا. دوستش، دهند. پدر از اينکه پسرش ولع يادگيري دارد، بسيار خشنود است و وجود مادر مملو از  گوش مي
برد كه آموزش كافي نيست و   او پي مي. كند گوويندا هم رفتار و افکار واالي او را دوست دارد؛ اما سيذارتا احساس رضايت نمي

شوند و به رياضت « شمن»گيرند كه از خانه پدري بروند و  وجو كند؛ بنابراين، با دوستش تصميم مي بايد خودش جست
 بپردازند.
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179 بزرگمنبود. سرمشقي، فاطمه. سیمرغپدر :شابک رقعي. ص.112 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران.
9789643898977 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 داستان، محيط زيست، نوجوانانکلماتکلیدي:

دهد كه مرغ عشقش مرده است. پرستو در كمال ناباوري  ، تلفني به او خبر مي«پرستو»، دخترخاله «سارک»يکتاب:معرف
كند؛ ولي اين دو مرغ عشق را به سارک و  هايش را آزاد مي پرنده شود كه مرغ عشق او نيز مرده است! پدربزرگ همه  متوجه مي
ها را در باغچه دفن كنند؛ اما همين كه هر دو را  عشق خواهند مرغ ها مي اند! آن  دهد و حاال هر دو در يک زمان مرده پرستو مي

داند  كس نمي روند! مثل پدربزرگ كه چند روز است رفته است و هيچ كنند و مي ها پرواز مي عشق گذارند، مرغ با هم در چاله مي
 رفته است؟هايشان را پيدا كنند؟ پدربزرگ كجا  توانند پرنده ها مي كجا! آيا بچه

 

 9786008145349:شابک رقعي. ص.184 .1396. شهرستان ادب: تهران.هاشاخدماغي. عذرا موسوي، سيده.180
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 بيات نوجوانانهاي بلند، اد هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 تر و دلبازتر. حاال سهيل اتاق  اي بزرگ اند، خانه مکان كرده تازه به آپارتمان جديدي نقل« سهيل»خانواده معرفيکتاب:

خودش را دارد و مجبور نيست با دو برادر بازيگوشش در يک اتاق باشد. سهيل با پدرش كلي گشته است تا تخت مورد 
وستر بازيکنان فوتبال را به در و ديوار و كمدش زده و تازه در حال لذت بردن از اتاقش است كه اش را پيدا كند و كلي پ عالقه

روند  اش براي درمان خاله به خارج از كشور مي اش كند! چرا؟ چون خاله و شوهرخاله شود اتاقش را تقديم دخترخاله مجبور مي
 ت!آيد؛ ولي اين تازه اول ماجراس ها مي و دخترشان به خانه آن

 

181 کوچولو.. ري، آنتوان دوسنت اگزوپه. :شابک رقعي. ص.220 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي شازده
9786009835577 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي تخيلي، نوجوانان داستانهاي بلند،  ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
آيد. خلبان در كوير،  به علت نقص فني در صحراي آفريقا فرود مي« سنت اگزوپري»هواپيماي  1935در سال معرفيکتاب:

هاي ديگر، ديار خود را ترک  كند، براي كشف سياره شود. پسرک كه در سياره دوردستي زندگي مي با پسر كوچکي آشنا مي
« سوررئاليستي»به شيوه   اين داستان. گويد كه دل در گرو عشق او دارد و... ي خلبان، از گُلِ رُز ِمحبوبش ميكرده است. او برا

 كند. نوشته شده است و نويسنده در آن فلسفه خود را از هستي و عشق بيان مي

 

 9786009704378:کشاب رقعي. ص.162 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي شاهزادهوگدا.. تواين، مارک.182
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 آيند كه از نظر ظاهر  ، دو پسر در دو خانواده كامالً متفاوت به دنيا مي«لندن»در قرن شانزدهم، در شهر معرفيکتاب:

ها بعد، در نوجواني  صددرصد شبيه هم هستند؛ اما يکي شاهزاده است و ديگري پسري فقير كه به نان شبش محتاج است. سال
شود كه هر يک زندگي  جايي باعث مي گيرند جايشان را با هم عوض كنند. اين جابه شوند و تصميم مي رو مي اين دو با هم روبه
 كند و... .ديگري را تجربه 
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786006960999:شابک رقعي. ص.312 .1397. آشنايي: تهران.زدههايیخشکوفه. رضواني، علي.183
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نوجوانانهاي بلند، ادبيات  هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
دختري است كه قبل از تولد، پدرش را از « ژاله»اين رمان مضموني از فرهنگ اصيل و بومي مردم شمال است. معرفيکتاب:

دهد. مردم روستا معتقدند كه ژاله، دختري بدقدم و نحس است و اوست كه براي خانواده مصيبت آورده است. ژاله  دست مي
خانواده بهتر   شدن ژاله وضع مالي شود. با بزرگ تر مي ها ندارد و هر روز افسرده ي براي آنشنود؛ اما پاسخ ها را مي اين حرف

 در طول داستان به خرافات و تعصبات خشک انتقاد شده است.. شود و... مي

 

 9786006960876:شابک رقعي. ص.168 .1397. آشنايي: تهران.شمیمباران. سويزي، مهرانگيز.184
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
، ازدواج كند. «احمد»از دنيا رفته است و حاال مادرش قصد دارد با مردي به نام « باران»چند سال است كه پدر معرفيکتاب:

آورد.  كند قرار است احمد جاي پدرش را بگيرد؛ اما احمد هر طور شده، دل باران را به دست مي اران مخالف است و فکر ميب
كند.  داند، مخالفت مي خواهند بعد از ازدواج همراه باران، از ايران بروند؛ اما پدربزرگ باران كه او را يادگار پسرش مي ها مي آن

 داند بدون مادرش چگونه با زندگي كنار بيايد. تواند زندگي كند، از طرفي باران هم نمي ترش نميمادر باران بدون تنها دخ

 

185 کما. نجفي، ابراهيم. روز صد :شابک رقعي. ص.104 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.
9789640815434 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش ازدهم فني و حرفهاي، دهم كاردانش، ي دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها، جنگ نامه خاطره نويسي، سرگذشتکلماتکلیدي:
روي اربعين  با استفاده از دفتر خاطرات او نوشته است. از پياده« محسن حُججي»اين كتاب را يکي از دوستان معرفيکتاب:

د. از زماني كه به خاطر داشتن كتاب در پادگان به كن كه محسن علمدار كاروان است و هنگامي كه داعش او را دستگير مي
شايان ذكر است كه . سازند و... مي« زرد چاه»شود، از حمامي كه او با دوستانش براي روستاييان  دفتر فرمانده احضار مي

 نامه محسن در پايان كتاب آورده شده است. وصيت

 

 9786004132473:شابک رقعي. ص.124 .1396. محراب قلم: نتهرا. ليال عليخاني صورتزخمي.. كلود مورلوا، ژان.186
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
، «الگوپيل»اي دورافتاده، به نام  اش در دهکده ه به تازگي همراه خانوادهاين داستان درباره پسر نوجواني است كمعرفيکتاب:

ها نيست. قهرمان  ترين اثري از ساكنان آن هايي شيک دارد؛ اما كوچک اي كه خانه اي وياليي ساكن شده است، دهکده در خانه
يابد. او در دهکده  اش ادامه مي هشود و تا زير چان داستان روي صورتش جاي زخمي دارد كه از زير چشم راستش شروع مي

هاي مردم باشد. شبي كه  زند، بدون آنکه نگران نگاه آيد، به آزادي با مادرش قدم مي الگوپيل كه به نظر خالي از سکنه مي
ترساند. شايد  كند، او را مي ها، صداي سگي كه به شدت پارس مي رود، جلوي در ورودي يکي از خانه پسرک براي قدم زدن مي

 بيند! آيد، سگي نمي پسرک خياالتي شده است! چون وقتي پدرش به كمک او مي هم
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187 :شابک رقعي. ص.64 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. شقايق قندهاري فراري.. گري، كيت.
9789640816295 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 « ليورپول»خواهد نزد برادرش برود و با او در  از دعواهاي پدر و مادرش خسته شده است. او مي« جيسون»معرفيکتاب:

پزشکي  ، گفته است كه به دندان«بن»، رود و منتظر است تا قطار برسد. او به دوستش زندگي كند. جيسون به ايستگاه قطار مي
كند كه او را با  برخورد مي« جَم»رود و اميدوار است او هم سر كالس همين را گفته باشد. جيسون در قطار با پسري به نام  مي

 كند و... .  آشنا مي« فراري»دنياي پر رمز و راز افراد 

 

 9786008145943:شابک رقعي. ص.56 .1397. شهرستان ادب: تهران.قرارمهنا. كفاش، مهدي.188
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، جنگ ها هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
در ساختماني نزديک حرم حضرت زينب)س(، به سوريه آمده بود و « سيدجواد»با هماهنگي حاج « ابوفاضل»معرفيکتاب:

كرد. او از سيدجواد خواسته بود او را جايي بفرستد  مستقر شده بود؛ اما به جز نگهباني باالي همان ساختمان، كار ديگري نمي
« ادلب»به  تيرانداز بود. ابوفاضل در دو سه سالي كه در سوريه بود، سه بار كه بتواند از تخصصش استفاده كند؛ چون او يک تک

را حفظ كرده بود تا مردم عادي و غيرنظاميان، بتوانند « المسطومه سيطره»و « المسطومه تل»رفته بود. ارتش به زحمت منطقه 
 نشيني كنند؛ اما.... از آنجا خارج شوند و حاال دستور رسيده بود بايد از آنجا عقب

 

189 قصهزندگيمن. نادري، شرمين. :شابک وزيري. ص.112 .1397. فکري كودكان و نوجوانان كانون پرورش: تهران.
9786000106676 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه ادبيات كودک و نوجوان، افسانه، داستانکلماتکلیدي:
المللي كانون پرورش  ، در جشنواره بين«قصه زندگي من»هاي مسابقه  ي نمونه از قصههاي اين كتاب س داستانمعرفيکتاب:

ها، روايت تلخ و شيريني است از  اند. اين داستان ها بازنويسي شده داري به اصل قصه فکري كودكان و نوجوانان است كه با امانت
، و «ستاره دريايي»، «پسر گمشده»، «آن روز صبح»، «ارآبروي ان»هاي پير و جوان، زن و مرد و دختر و پسر اين سرزمين.  قصه

هاست. داستان اول درباره پسر كوچکي است كه هنگام چيدن انار در باغ پدرش، مچ  ، نام بعضي از اين داستان«مسافر كوچولو»
 گيرد و... . اي انار مي يکي از كارگرها را موقع دزديدن جعبه

 

190 جزقصه. مونتگمري، ال.ام. یرههاي طالیي.: :شابک رقعي. ص.328 .1397. قدياني: تهران. سارا قدياني جاده
9786000803001 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 كند.  ها و ماجراجويي قهرمانان داستان سرگرم مي گو، خواننده را با بازي ادامه كتاب دختر قصه اين كتاب درمعرفيکتاب:

ها در جلد دوم وارد مرحله جديدي از  هايش زندگي كند. شخصيت رود تا با خاله مي« آونلي»بعد از مرگ مادرش به « سارا»
 شوند. تر مي زندگي شده و به دنياي بزرگسالي نزديک
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191 جزیرهقصه. نتگمري، ال.اممو. هاي قصه: :شابک رقعي. ص.376 .1397. قدياني: تهران. سارا قدياني گو.دختر
9786002519283 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نهاي بلند، نوجوانا ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 براي مدتي به خانه « فيليکس»شود. او همراه برادرش  نقل مي« بورلي كينگ»ماجراهاي اين كتاب از زبان معرفيکتاب:

سارا »اي به نام  ، همسايه«پيتر»، كارگري به نام «سيسيلي»، «فيليسيتي»، «دن»هايشان،  بازي عموزاده روند و هم عمويشان مي
هاي جالبي از خاندان كينگ  گوست كه داستان شوند. سارا استنلي همان دختر قصه مي« ستنليسارا ا»اي به نام  زاده و عمه« ري

 كند. را تعريف مي

 

 9786003940604:شابک رقعي. ص.96 .1396. گوهر انديشه: تهران.هايشبقصه. بازاري، زهرا.192
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش فني و حرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه، پند و اندرز ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
 آهنگر »، «نذر پادشاه»، «كينه شتري»، «سفالگر و تاجر»هاي كوتاه است.  اي از داستان كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

درباره سفالگر زحمتکشي است كه « سفالگر و تاجر»داستان هاست.  ، نام برخي از اين داستان«چوپان طمعکار»و « مهربان
دهد. سفالگر به قاضي  دهد؛ اما موقع تحويل ظروف، دستمزد سفالگر را كامل نمي تاجري مقدار زيادي ظرف به او سفارش مي

يگري را جايگزين شوند فرد د بيند و مردم مجبور مي ، چوپان قديمي روستا آسيب مي«چوپان طمعکار»در . برد و... شکايت مي
 اي ندارد و... . او كنند؛ اما مرد جوان هيچ تجربه

 

 9786009704361:شابک رقعي. ص.92 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي کاراگاهتامسایر.. تواين، مارک.193
 هنرجومخاطب:

 كاردانشاي، يازدهم  اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 دوست دارند به كشورهاي ديگر بروند، جاهايي كه چيزهاي عجيب و غريب و « فين هاكلبري»و « ساير تام»معرفيکتاب:

دهند. حاال قرار است آن دو به  يتوانند اين كار را انجام دهند؛ بنابراين به كمتر از آن رضايت م ها نمي مرموز وجود دارد؛ ولي آن
بروند و مشکلي را كه براي او به وجود آمده است، حل كنند. وقتي پسرها سوار كشتي « آركانزا»در « سالي»خانه خاله 

ساير هميشه  كند. براي تام آيد و هميشه درِ اتاقش را قفل مي شوند كه از اتاقش بيرون نمي شوند، متوجه مرد مرموزي مي مي
 ر چيزها جالب است. او عاشق معماست.اين جو

 

 9786009855445:شابک رقعي. ص.244 .1396. پنگوئن: تهران. سعيد مسيحا کالوکائین.. بويه، كارين.194
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي سياسي هاي بلند، نظام ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:

شيميداني است كه در اسارت، كتابش « لئو كال»اي ترسناک است.  اين كتاب روايتي علمي ـــ تخيلي از آيندهعرفيکتاب:م
بخش و پناه مردمش  كشد كه بايد رهايي اي را به تصوير مي نويسد. او جامعه اي داشته باشد، مي را به اميد اينکه روزي خواننده

اش، به اسارتگاهي براي شهروندانش مبدل شده  گرايانه ها و قوانين تماميت ؛ اما با مرزبندياز گزند دشمن در كمين نشسته باشد
است و روح مردمش را به سخره كشيده است. لئو دارويي كشف كرده است كه با تزريق آن، فرد، رازهاي پنهانش را فاش 

 ش را شناسايي كند.ها افشا شده و نظام قادر است دشمنان كند و به اين وسيله، دگرانديشي مي



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 58  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

195 سیراف. اكبر وااليي، علي. کشتي :شابک رقعي. ص.88 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.
9789640816219 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان استانهاي فارسي، د داستانکلماتکلیدي:
پيوندد.  گويد به حقيقت مي است و مرد ناشناسي كه هر چه مي« سيراف»اي به نام  اين داستان درباره كشتيمعرفيکتاب:

توانند كشتي را مهار كنند و از او  دهند كه ديگر نمي شود. ملوانان به ناخدا خبر مي هاي آتش كشيده مي كشتي به طرف شعله
هاي ناخدا و اميد دادن  دهند. حرف خواهند كشتي را غرق كند؛ چراكه غرق شدن در آب را به سوختن در آتش ترجيح مي مي

گويد مطمئن باشيد كه هيچ اتفاقي براي  آيد و مي داند چه كند. ناگهان مرد ناشناس جلو مي نتيجه است. ناخدا نمي او بي
برند؛ اما چطور؟  كه مرد ناشناس گفته بود، كشتي و ساكنانش جان سالم به در ميطور  افتد! در ادامه داستان، همان كشتي نمي

 اين مرد ناشناس كيست؟

 

196 کلکسیونکالسیک. گراهام، كِنِت. بیدزار.: در  وزيري. ص.200 .1396. افق: تهران. پناه سحرالسادات رخصت باد

 9786003533493:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه و حرفه دهم فنيپایۀتحصیلي:
 هاي حيوانات رمان، ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
 کتاب: اهميت دادن به دوستي، ازخودگذشتگي و احساس مسئوليت در برابر ديگران موضوع رمان حاضر است. معرفي

زندگي انسانها را تصوير كرده و در اين راه از فضاهاي سمبليک و فانتزي كمک نويسنده با استفاده از شخصيتهاي حيوانات 
 گرفته است.

 

197 کلکسیونکالسیک. ورن، ژول. زمین.: مرکز به :شابک وزيري. ص.336 .1396. افق: تهران. پور ثمين نبي سفر
9786003533530 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش ش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كاردان دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 رمان، ادبيات خارجي، ادبيات نوجوانان، ادبيات كالسيککلماتکلیدي:
هاي آتشفشاني، به مركز  است كه باور دارد برخي از داالن "اوتو ليدانبراک"رمان درباره پروفسوري آلماني به نام معرفيکتاب:

كه راهنماي راه آن هاست، به  "هانس"و مردي به نام  "اكسل"سور با همراهي برادرزاده اش زمين راه دارند. به اين ترتيب پروف
روند و با حوادث و اتفاقات زيادي روبه رو  رود. اين گروه سه نفره از دهانه آتشفشاني در ايسلند پايين مي سمت مركز زمين مي

 اتفاقات رمان، اكسل برادرزاده پروفسور ليدانبراک است.شوند؛ از جمله مواجهه با حيوانات ماقبل تاريخ و.... راوي  مي

 

 9789643379926:شابک جيبي. ص.176 .1397. كتاب نيستان: تهران.هايناراضيکلوپآدم. زرنگار، شتيال.198
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانتکلیدي:کلما

 کتاب: عکس »، «هاي ناراضي كلوپ آدم»، «كافه ستاره»هاي  اين كتاب حاوي چهار داستان كوتاه است، به ناممعرفي
ه در تهران زندگي است. او ده سالي است ك« سعيد»درباره مرد جواني به نام « كافه ستاره»داستان «. فرصت»و « خانوادگي

سالگي، روياهايش را فراموش كرده است و  28كند و معتقد است بايد در تهران بماند تا به روياهايش برسد؛ اما حاال در سن  مي
اي نياز دارد تا دوباره سرحال و قبراق شود تا اينکه همسر دوستش، براي ازدواج،  احساس پيرمردها را دارد. او به اميد تازه

آيد؛  گذارند. سعيد خيلي از مريم خوشش مي ها در كافه ستاره با هم قرار مي كند. آن را به او معرفي مي« مريم»نام دختري به 
 اما... .



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 59  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

199 کوه. مولوي، ريحانه. :شابک رقعي. ص.108 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران.
9786229501238 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه ي و حرفهدهم فنپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، آداب و رسوم، زن داستانکلماتکلیدي:
كند و در خالل سفر، آرام  پردازد كه سفري را آغاز مي اين رمان از زاويه ديد راوي به بخشي از زندگي زني ميمعرفيکتاب:

سازد. همچنين راوي در طول اين  ه كه ناشي از عدم تطبيق با شرايط زندگي است، آشنا ميهاي زنان آرام مخاطب را با دلتنگي
 ها و عقايد آلوده به خرافات دارد. داستان همواره نگاهي نقادانه به سنت

 

200 مشهورترینداستان. اولم استيد، كاتلين. با جهانگفتگو هاي  .1396. شهر قلم: تهران. منوچهر اكبرلو ایلیاد.:

 9786003202375:شابک رقعي. ص.122
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها افسانه، ادبيات ملل، اقتباسکلماتکلیدي:
 کتاب: ، برادر «آگاممنون»دشاه دزدد. پا را مي« منالئوس»، همسر زيباروي «هلن»، «تروا»پسرِ شاه « پاريس»معرفي

ترين فرماندهان آگاممنون  ها را تنبيه كند. شجاع كند تا انتقام برادرش را بگيرد و تروايي منالئوس، جنگي را عليه تروا آغاز مي
جنگد؛ ولي  نام دارد، حدود نُه سال با ارتش تروا مي« آخايوس»كنند. اين ارتش بزرگ كه  او را در اين جنگ همراهي مي

 واند تروا را شکست دهد تا اينکه... .ت نمي

 

201 مشهورترینداستان. وود سايد، مارتين. با هايجهانگفتگو سایر.:  .1396. شهر قلم: تهران. محمد قصاع تام

 9786003202320:شابک رقعي. ص.114
 هنرجومخاطب:

 ازدهم كاردانشاي، ي اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها، كودک و نوجوان ادبيات ملل، اقتباسکلماتکلیدي:
به دنيا آمده و بزرگ شده « پي سي سي مي»است كه كنارِ رود « تام ساير»اين رمان شرح زندگي نوجواني به نام معرفيکتاب:

سن و  سرت زندگي پسري ولگرد و همكند و از مدرسه و كار متنفر است. او در ح اش زندگي مي است. تام يتيم است و با عمه
ها به  گيرند دزد دريايي شوند. در اين مسير آن است. او و دوست جديدش، هاكلبري، تصميم مي« فين هاكلبري»سالش به نام 

 شوند. اي مي برند و درگير اتفاقات تازه رازهاي وحشتناكي پي مي

 

 .1396. شهر قلم: تهران. محمد قصاع گوژپشتنتردام.:هانهايجگفتگوبامشهورترینداستان. مک فادن، ديانا.202
 9786003202191:شابک رقعي. ص.122

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 كند به كمک  شده است. او سعي مي« اسمرالدا»، معاون اسقف، عاشق دختري كولي به نام «دفرولوكلو»معرفيکتاب:

زن كليسا كه قوزي بزرگ روي پشتش دارد و بسيار بدشکل است، اسمرالدا را بدزدد. اين دزدي با دخالت  ، ناقوس«كازيمودو»
زنند،  ي كه در ميدان اصلي شهر كازيمودو را شالق ميشود. هنگام ماند و كازيمودو دستگير مي ناكام مي« فوبوس»كاپيتان 

كه اسمرالدا به  شود كه كازيمودو عاشق او شود. درحالي دهد. اين كار او باعث مي اسمرالدا كه قلبي مهربان دارد، به او آب مي
 فوبوس دل بسته است و... .
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.116 .1396. شهر قلم: تهران. محمد قصاع ن.فیهاکلبري:هايجهانگفتگوبامشهورترینداستان. هو، اليور.203

 9786003202207:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها، نوجوانان ادبيات ملل، اقتباسکلماتکلیدي:
هايي را كه دزدان  ، پول«تام»است كه با دوستش، « هاک»رپرست، به نام س داستان اين كتاب درباره پسري بيمعرفيکتاب:

گذارد و زني تنها، هاک را به  ها در بانک مي ها را براي بچه شوند. قاضي شهر، پول كنند و ثروتمند مي اند، پيدا مي پنهان كرده
رود؛ ولي سر و كله پدر هاک پيدا  يپذيرد. حاال هاک اتاقي مخصوص به خودش دارد و به مدرسه م عنوان پسرخوانده مي

برد. چه سرنوشتي در انتظار هاک  اي در اعماق جنگل مي دزدد و به كلبه خواهد. او هاک را مي هاي هاک را مي شود. او پول مي
 است؟

 

204 جمالگل. جي، عبدالرحمن ديه. صحرا: ترکمن از عاشقانه دو :شابک رقعي. ص.112 .1397. قدياني: تهران.
9786000803728 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي فارسي، مهاجرت، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدي:
بار دعواي مفصلي  يک ها شود. آن كه يک افغان است، دوست مي« آباي»با « قهرمان»در ساندويچي آقا « ايليار»معرفيکتاب:

شود؛ اما ايران  ، مي«جمال گل»شوند. ايليار عاشق خواهر آباي،  كنند؛ ولي از آن به بعد، تبديل به دوستان صميمي مي مي
ميرد و در بندر تركمن دفن مي شود. پدر  كنند. برادرش مي ها به ناچار از ايران كوچ مي كند. پس آن ها را بيرون مي افغاني

بعد از نُه سال انتظار، با يک روستايي « جمال گل»كند؛ ولي  ها را پيدا مي ميرد. دَه سال بعد، ايليار آن و او هم مي كند سکته مي
 قزاق ازدواج كرده و... .

 

 9789643899226:شابک رقعي. ص.40 .1396. شركت انتشارات فني ايران: تهران.گلولهوپلنگ. رجبي، مهدي.205
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهۀتحصیلي:پای
 هاي اجتماعي، ادبيات نوجوانان محيط زيست، داستانکلماتکلیدي:
 دهد و راويان قصه،  رويه پلنگ ايراني است. وقايع داستان در زمان قاجار رخ مي اين داستان درباره شکار بيمعرفيکتاب:

، «ميرزا مقوا»تواند به شکار برود.  ه و پلنگ و شکارچي هستند. شاه كه خيلي شکار كردن را دوست دارد، بيمار است و نميگلول
شايان . خواهد تا پلنگي شکار كرده و نزد شاه بياورد و پاداش بگيرد... كه شکارچي قابلي است، مي« بيگ رجب»وزير شاه، از 

ها به مشکالت محيط زيستي ايران اشاره شده و  هاي سبز قرار دارد؛ در اين كتاب بذكر است كه اين كتاب در زُمره كتا
 شود. راهکارهاي مقابله با آن ذكر مي

 

206 نمي. راهي، مريم. را آدم قدر دانندگنامینوها :شابک جيبي. ص.240 .1397. كتاب نيستان: تهران.
9789643379896 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه و حرفهدهم فني پایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
اند. معلم اين كالس، حاضر نيست به مدرسه برود و  ، معرفي شده«انتخاب»چهار نوجوان براي شركت در كالس معرفيکتاب:

كدام او را  ها خانه دارد؛ ولي هيچ به اين چهار نفر درس بدهد! معلمي كه در همسايگي بچهقبول كرده است كه فقط 
دهد، انتخاب درسي است كه  دانند درس انتخاب چيست. جلسه اول كالس، آقاي معلم توضيح مي كدام نمي شناسند و هيچ نمي

گويد و اينکه شيطان سوگند  و نافرماني شيطان ميدهد چشم و گوشمان را باز كنيم. او درباره آفرينش انسان  به ما ياد مي
 خورده است فرزندان انسان را فريب دهد و... .
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786004622073:شابک رقعي. ص.152 .1397. پرتقال: تهران. مرجان حميدي النهکاغذي.. آپل، كنت.207
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش حرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
بيند. خوابي  زند، دوباره خواب عجيبي مي بيند. شبي كه زنبور نيشش مي هاي جالبي مي هميشه خواب« استيو»معرفيکتاب:

كند،  اش صحبت مي رباره برادر تازه متولدشدهبيند كه د شود حالش بهتر شود. او در خواب ملکه زنبورها را مي كه باعث مي
تواند به نوزاد كمک كرده و مشکل ژنتيکي  گويد كه مي كند. ملکه زنبورها به استيو مي برادري كه با مرگ دست و پنجه نرم مي

 داند كي قرار است اين كار انجام شود. او را برطرف كند. استيو خوشحال و اميدوار است؛ اما نمي

 

208 لبخنديبرايسوفیا. وقي، محمدرضامرز.  رقعي. ص.160 .1397. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.

 9786000105655:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي عاشقانه ، داستانهاي بلند ادبيات داستاني، داستانکلماتکلیدي:
كه كاميون دار هستند،  "صابر"و عمو  "رضا"، شخصيت هاي نوجوان داستان همراه دايي "حميد"و  "جمشيد"معرفيکتاب:

مي خواهند يک محموله گندم را از بندر پهلوي)سابق( به تهران قحطي زده ببرند. در همين حين يک كشتي حاوي صدها 
ندر لنگر مي اندازد و مقامات محلي الزام مي كنند كه اسرا هم روي بار گندم سوار شوند تا از لهستاني اسير در سيبري در ب

آشنا مي شود و  "سوفيا"طريق تهران به لهستان برگردانده شوند. در اين بين شخصيت داستان با دختر نوجوان لهستاني به نام 
جراها و تعليق هاي گوناگون و در ضمن مروري بر روزهاي پر رابطه اي عاطفي بين آن ها شکل مي گيرد. سر انجام بعد از ما

 آشوب به قدرت رسيدن رضا خان مير پنج، اسرا و بار گندم به تهران مي رسند و ....

 

209 هايزیرخاکيلطیفه. رضا لبش، علي. هايشیرینلطیفه:  ص.182 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.

 9789640814840:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، طنز، لطيفه، كودک و نوجوانکلماتکلیدي:
 ردم هاي مختلف م ها و گروه هاي طايفه است كه شامل لطيفه« الطوائف لطائف»اين كتاب اقتباسي از كتاب معرفيکتاب:

، «پول زور بده»، «مرد چشم سفيد»طبعي پيامبر )ص( و امامان )ع( نيز نقل شده است.  هايي از شوخ شود؛ حتي لطيفه مي
 هاست. ، نام برخي از اين لطيفه«سر بريده»و « حرف حق»، «قربون آدم چيز فهم»

 

210 فراز. بابيت، ناتالي. بر استریت.ماه :شابک رقعي. ص.124 .1397. ب قلممحرا: تهران. سيمين تاجديني هاي
9786004131513 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
كند. روزهاي  ست داده است و با مادربزرگش زندگي ميپدر و مادرش را در سانحه رانندگي از د« جو كازيمير»معرفيکتاب:

بروند؛ اما جو مجبور « ميدويل»در شهر « مايرا»گيرد به خانه عمه  پاياني مدرسه است و شروع تابستان و مادربزرگ تصميم مي
« بُلد روال»قاي شکند! از طرفي در شهر ميدويل، آ خورد و لگنش مي شود تنها به اين سفر برود؛ چون مادربزرگ زمين مي مي

گيرد جو را به  دهد، آقاي بُلد روال تصميم مي كند كه بسيار ثروتمند است. با اتفاقاتي كه در طول داستان رخ مي زندگي مي
 فرزندخواندگي قبول كند؛ اما اين كار يک شرط دارد!



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 62  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9789643379582:شابک عي.رق ص.352 .1397. كتاب نيستان: تهران.مثلشیشهمثلسفال. فرجاد امين، نرگس.211
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
دانست  شده بودند و پونه نمي وشي، كشته ، در عرض چند ثانيه، با ورود فردي مسلح به طالفر«پونه»پدر و برادر معرفيکتاب:

ها چگونه زندگي كند؛ اما چندوقتي بود كه آرامشش را به دست آورده بود. از آن طرف، مادر حنيف به او سفارش  بدون آن
ز كرده بود كه سرِ وقت خانه باشد تا بدقول نشوند. آن روز قرار بود به خواستگاري بروند؛ اما سرِ دو راهي، وقتي حنيف ا

بيند، انسان  اي كه دو سال است در خواب مي كرد كه حوري  فروشي بيرون آمد، با پونه چشم در چشم شد و باور نمي شيريني
 رويش ايستاده است! و... . اكنون روبه باشد. انساني كه هم

 

212 مجموعهداستانگروهي. زنوزي جاللي، فيروز. عطرعربي: :شابک رقعي. .ص232 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145608 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي فارسي، ادبيات نوجوانان هاي كوتاه، داستان داستانکلماتکلیدي:
 ، «ليال»م است در ميدان جنگ و بيرون از آن. كتاب حاضر حاوي چهارده داستان درباره زندگي مدافعان حرمعرفيکتاب:

هاست. داستان آخر درباره زن جواني  ، نام برخي از اين داستان«عطر عربي»و « گشته گم»، «من داعشي نيستم»، «قهر حلب»
ي و شود كه در سوريه بوده است. زن جوان عصبان رفته است؛ اما متوجه مي« كربال»، به «مصطفي»كند شوهرش،   است فکر مي

پيوندد  هاي او به حقيقت مي نگران است از دروغي كه شوهرش به او گفته و از اينکه مبادا او را از دست بدهد و سرانجام نگراني
 و... .

 

213 داستان. علي، علي شاه. مجموعه اسماعیلي: گودال :شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145448 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهۀتحصیلي:پای

 هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان جنگ ايران و عراق، داستانکلماتکلیدي:
 ، «قرار مالقات»ها درباره جنگ و مسائل مذهبي است.  كتاب حاضر حاوي چهار داستان كوتاه است. داستانمعرفيکتاب:

هاست. داستان آخر درباره گودالي در مناطق جنگي است كه هر سال  ، نام اين داستان«گودال اسماعيلي»و « سفارش»، «كوچ»
سال و  گويي كه بين سه مرد جوان، ميان و گيرند. در طول داستان با گفت تأثير قرار مي روند و تحت افراد زيادي به ديدن آن مي

ه اولين نفري كه به اين گودال رفته، چه كسي بوده است و چرا نامش را اسماعيلي شود ك شود، مشخص مي پير، رد و بدل مي
 اند. گذاشته

 

 9786008145387:شابک رقعي. ص.240 .1396. شهرستان ادب: تهران.ابدي:مدرسهرمان. صفري، مهدي.214
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش رفهاي، دهم كاردانش، يازدهم فني و ح دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
، هر سال، «امين»شود. آقاي داماد،  تازه وارد دانشگاه شده است كه بساط نامزدي خواهرش پهن مي« اميرعلي»معرفيکتاب:

گيرد و ماجرا تا جايي پيش  تند، بحث رفتن به كربال باال مياي كه دو خانواده جمع هس رود. در مهماني چندبار به كربال مي
خواهد مخفيانه و شبانه  امين مي. شود... جا نرفته است، همسفر امين مي رود كه اميرعلي كه تا به حال بدون پدر و مادر هيچ مي

بيند،  كه ماشين را مي هنگامي با چند نفر از دوستانش به كاظمين برود و فردا صبح برگردد. اميرعلي قصد رفتن ندارد؛ اما
ها آمده است؛ ولي دست سرنوشت او را به داخل  كند كه براي بدرقه آن رود و وانمود مي شود. او تا دم در ماشين مي كنجکاو مي
 شود؛ سپس... . ها مي كشد و همراه آن ماشين مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

215 رمان. مدقق، احمد. مدرسه روسي: آوازهاي :شابک رقعي. ص.240 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145394 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 كه همواره يأس به همراه دارد. داستان در افغانستان و  هاي تباه شده و اميدهايي است اين داستانِ دوستيمعرفيکتاب:

است. او جواني ثروتمند « يعقوب»دهد. اسم شخصيت اصلي رمان  هاي مختلف مردمي عليه شوروي رخ مي دوران مبارزات گروه
اما روند خواندن باشد؛  كند هم از جنگ، هم از خانواده دور بماند و سرگرم عاليق خود و درس است و عاشق كه سعي مي

شود؛ اما اضطراب وجودي و جاي زخم عشق در  اندازد و مرد رزم مي كند. او سالح به شانه مي حوادث، پاي او را به جنگ باز مي
 وقت منتظر است تا شايد باد خبري از معشوق بياورد. جا و همه تمام داستان پيداست. يعقوب همه

 

 9786008145356:شابک رقعي. ص.208 .1396. شهرستان ادب: هرانت.بهنامیونس:مدرسهرمان. آرمين، علي.216
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 كند به خاطر شفاي دخترش، سفري تبليغي برود؛ آن هم به روستايي  نذر مياي است كه  روحاني« يونس»معرفيکتاب:

و توفان شديد،   شود؛ اما در ميان راه، به علت برف بوس، راهي اين روستا مي دورافتاده و با آداب و رسومي خاص. او با ميني
گيرند پياده شوند تا  ان تصميم ميشود. مسافر داند كجاست، متوقف مي كند و در جايي كه نمي بوس راهش را گم مي ميني

ها توان راه رفتن ندارند تا اينکه فکري به ذهن يونس  ها و بچه شايد بتوانند به جايي برسند؛ اما سرما بسيار شديد است و زن
 رسد و... . مي

 

217 رمان. كديور، سلمان. مدرسه سال: بیست از پس :شابک رقعي. ص.752 .1397. شهرستان ادب: تهران.
9786008145707 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، تاريخ اسالم، قيام عاشورا هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
رود؛ چراكه او درخواست  ، مي«زيد»ادرش، همراه دو فرزندش در تاريکي شبِ دهم محرم، به ديدار بر« سليم»معرفيکتاب:

به زيد وعده داده است كه اگر برادرش را از « عبيداهلل»است. « ابراهيم»مالقات با سليم را كرده است. زيد نيز همراه پسرش، 
اي  اي لحظهگيرند و بر اي دارد. زيد و سليم پسران يکديگر را در آغوش مي ، جايگاه ويژه«يزيد»سپاه حسين)ع( جدا كند، نزد 

گويد كه اگر از حسين دست بکشد، در  ريزند. زيد به سليم مي كنند كه فردا در همين دشت خون يکديگر را مي فراموش مي
 داند و.... امان است؛ اما سليم چنين حياتي را ننگ مي

 

218 رمان. زارع، مهدي. مدرسه دیوانگي: تحریر :بکشا رقعي. ص.144 .1397. شهرستان ادب: تهران.
9786008145325 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
چه كوچکي است، بر كه او پسرب شود. هنگامي اين كتاب داستان زندگي مردي است كه از زبان خود او روايت ميمعرفيکتاب:

آيد و  ماند. او بعد از دو روز از زير آوار بيرون مي دهد و خودش زير آوار مي اش را از دست مي اثر بمباران، تمام افراد خانواده
كس به  پيچد. پسري كه هيچ كند و از درد استخوان به خود مي شود. پسر كوچکي كه مدام سرفه مي راهي پرورشگاه مي
كند. مرد جوان همچنان درگير  شود، همسرش او را ترک مي ها بعد وقتي از كار اخراج مي كند.... سال يفرزندي قبولش نم

كه نسبت دوري با او دارد، « ساالر افخم»شود شخصي به نام  دهد تا اينکه باخبر مي هاي مداوم است و تنهايي عذابش مي سرفه
 .از دنيا رفته و تمام اموالش به او رسيده است! بعد...
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

219 رمان. عشري، فرشته اثني. مدرسه فاالچي: رویاي :شابک رقعي. ص.296 .1397. شهرستان ادب: تهران.
9786008145714 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ، نوجوانانهاي بلند هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
كند و براي  نگاري تحصيل مي داستان اين كتاب روايتي است از زندگي دانشجوي جواني كه در رشته روزنامهمعرفيکتاب:

اي در اين زمينه راه پر دردسري را پيش رو دارد. راوي سوم شخص محدود، داستان را از  تبديل شدن به يک نيروي حرفه
ها و  ها، واكنش كند. راوي كنجکاوانه مانند لنز دوربين به كنش ، روايت مي«هاله«  و« مسعودامير»منظر دو دانشجوي ارتباطات، 

هاله در سراسر داستان آن را روي جسم و ذهن خود حس   اي كه اميرمسعود و شود؛ خيرگي هاي آن دو خيره مي كشش
 ناپذير، لذتي ساديستي به همراه دارد. عيتهاي قط كنند كه خيره نگريستن به واقعيت كنند؛ چرا كه در عصري زندگي مي مي

 

220 رمان. جاللي، حامد. مدرسه بي: عاريوضعیت :شابک رقعي. ص.328 .1397. شهرستان ادب: تهران.
9786008145400 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، جنگ ايران و عراق هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
وجو  كتاب حاضر داستان عشقي است بين دو فرهنگ و دو دين كه به دور از تمام مشکالت، انسانيت را جستمعرفيکتاب:

ائر ديني و كند كه بين ميهن و شع شود و استيصال مادري را روايت مي راوي روايت مي 11كنند. داستاني كه از زبان  مي
گردد. حاال حليمه مانده است و دو   رود و ديگر باز نمي به دريا مي« حليمه»شوهر « رام»فرزندانش بايد يکي را انتخاب كند. 

اند؛ چراكه احالم دل رفتن ندارد.  ها مانده ها خالي است؛ اما آن ، مادر رام. جنگ شروع شده و همه خانه«احالم»پسرش و 
ها را بگيرد؛ اما كار سختي  كند تا جلوي آن خواهند به جنگ بروند و حليمه تمام تالشش را مي و مي اند پسرها هوايي شده

 تواند به اين كار ادامه دهد؟ است، تا كي مي

 

 9789640815427:شابک رقعي. ص.168 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.مردبهاري. اميريان، داوود.221
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهایۀتحصیلي:پ
 هاي بلند، كودک و نوجوان هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
تواند به شهر يا روستاهاي ديگر  كس نمي ، در برف محاصره شده است و روزهاست كه هيچ«كند آق»روستاي معرفيکتاب:

كنند.   اند و هركاري دلشان بخواهد، مي به جان مردم افتاده« سرخاي»، با كمک تفنگدارهاي «جمشيد قصاب»و « فرج»برود. 
رسد و زمام  گير از راه مي هاي برف اي با پاي پياده از كوهستان دهدار مرده است و مردم منتظر دهدار جديدند. يک روز غريبه

 اند، تنبيه كند. كرده بقيه فرق دارد و تصميم دارد همه كساني را كه به مردم ستم گيرد. او با  امور روستا را برعهده مي

 

 9786009704309:شابک رقعي. ص.114 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي حیوانات.مزرعه. اورول، جورج.222
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش هاي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرف دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي سياسي، نوجوانان ادبيات ملل، نظامکلماتکلیدي:
كنند و اداره آن را خودشان به عهده  حيوانات مزرعه به رهبري خوكي به نام ميچر، صاحب مزرعه را بيرون ميمعرفيکتاب:

ها، با استفاده از  از مدتي، يکي از خوکكنند؛ اما بعد  گيرند و يک سرود قديمي را به عنوان سرود انقالب انتخاب مي مي
شود. به فرمان رهبر جديد، تعداد زيادي از حيوانات به  هاي درنده، خوک رهبر را فراري داده و خودش جانشين او مي سگ
ه شود تا جايي ك كم تمام قوانيني كه خود حيوانات وضع كرده بودند، زير پا گذاشته مي شوند و كم هاي مختلف اعدام مي جرم

 شود. حيوانات با حداقل غذا، مجبورند حداكثر كار را انجام دهند و... . خواندن سرود انقالبي هم ممنوع مي
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

 9786004131995:شابک رقعي. ص.276 .1397. محراب قلم: تهران. بيژن آرقند ها.چيمسلسل. وستال، رابرت.223
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اردانش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم ك دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، جنگ جهاني دوم ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
دهد. در نبرد بين نيروهاي انگليس و  ماجراهاي داستان در جنگ جهاني دوم و در شمال شرق انگلستان رخ ميمعرفيکتاب:

« گرموسِ»پسر نوجواني است كه در شهر « گيل چاس مک»اند.  طعات جنگيآوري ق آلمان، كودكانِ منطقه در رقابت براي جمع
را   افکن ساقط شده آلماني طور اتفاقي يک بمب هاي جنگي دارد. روزي چاس به كند. او كلکسيون يادگاري زندگي مي« انگليس»

گذارد و  با دوستانش در ميان ميكند. مسلسل سياه و براق هواپيما سالم است. چاس موضوع را  در جنگلي نزديک شهر پيدا مي
دهند و يک  سازند، غنايم جنگي خود را درون آن جاي مي ترها براي خودشان سنگري مي ها پنهان از چشم بزرگ آن

 گيرند... . چي آلماني را به اسارت مي مسلسل

 

شركت انتشارات : تهران.یدگیريبفرمایباشد،لطفاًمجدداًشمارهمشترکموردنظردردسترسنمي. لزگي، مهسا.224
 9789643899486:شابک رقعي. ص.72 .1397. فني ايران
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، محيط زيست هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 قدر زياد شده  ب، داستاني تخيلي است درباره آلودگي محيط زيست و كره زمين. آلودگي آنداستان اين كتامعرفيکتاب:

اند! قهرمان  ها هجوم آورده هاي سياه پرنده! مگس است كه در تهران، هوا پر از موجودات ناشناخته شده است و پر از دانه
هاي آتش  شود و به جاي آب، حباب كند، منفجر مي ياست. وقتي مريم شير آب را باز م« مريم»داستان، دختر نوجواني به نام 

هاي شهري  حاصل از زباله« متانِ»هاي آتش در آب را، نفوذ گاز  كند كه متخصصين علت جرقه زند. تلويزيون اعالم مي فواره مي
 رود! تا در اين باره تحقيق كند و... . نت مي مريم به مركز تحقيقاتي خود، يعني كافي. دانند و... مي

 

 ص.240 .1397. گوهر انديشه: تهران.معمايقتلآقاياحتشامدرساري:معمايجنایت. محمدنيا، محمدهادي.225

 9786003940635:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي پليسي هاي بلند، داستان داستانادبيات نوجوانان، کلماتکلیدي:
اي كه  شب، پس از پايان مهماني دوستانه ، تاجر سرشناس و ثروتمند اهل ساري، در نيمه«فخرالدين احتشام»معرفيکتاب:

رسد. به درخواست همسر مقتول، پسرعموي مقتول، از كارآگاه خبره و  در خانه بزرگش برگزار شده بود، در خواب، به قتل مي
كند تا به ساري بيايد و از راز اين جنايت پرده بردارد. اقبال ابتدا با كمک منشي  دعوت مي« اقبال»ناسي در تهران، به نام سرش

 كند و... . هاي مشکوک و تهديدآميزي پيدا مي و مباشر مقتول، نامه

 

مفاخرایران. كلهر، فريبا.226 گرددماهتنهادرآسمانمي:  رقعي. ص.136 .1396. هنگ اسالميدفتر نشر فر: تهران.

 9789644764783:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان ها، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدي:
دهد. او  را شرح مي« الدين سهروردي شيخ شهاب»است و زندگي « ايران مفاخر»اين كتاب جلد نهم از مجموعه معرفيکتاب:

هاي آن بگيريم و هيچ  هاي شيخ را از كوچه آيد. اين دهکده امروز وجود ندارد تا سراغ كودكي در دهکده سهرورد به دنيا مي
هاي كتاب  ت. بنابراين، نوشتهدانيم كه او در چه سني به قتل رسيده اس كتابي درباره زندگي شيخ نوشته نشده و حتي نمي

الي بيش از  دانيم و اين آگاهي از البه حاضر از خيال بيشتر بهره گرفته است تا واقعيت؛ اما از افکار و عقايد شيخ بسيار مي
 پنجاه اثر او به دست آمده است.
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 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 

227 نیستم.. عاشور، رضوي. پناهنده :شابک رقعي. ص.464 .1397. شهرستان ادب: تهران. زاده اسما خواجه من
9786008145974 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان، جنگ ها ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 به علت حمله اسرائيل از سرزمين خود كوچ  كند كه اي فلسطيني را روايت مي كتاب حاضر داستان خانوادهمعرفيکتاب:

ها براي خروج از كشورشان  است. روايتي كه از مصيبت مردم اين سرزمين و اجبار آن« رقيه»كنند. راوي داستان زني به نام  مي
د و ياب شود و با زندگي تلخ در نقاط مختلف جهان، به اميد بازگشت به وطن و پشت سر گذاشتن وقايع ادامه مي آغاز مي

اي رو به  رسد؛ پنجره هاي خاردار، در مرز جنوب لبنان و فلسطين به پايان مي اش، پشت سيم سرانجام با ديدار رقيه با پسر و نوه
 آينده... .

 

 9789643379841:شابک رقعي. ص.144 .1397. كتاب نيستان: تهران.پشتممنیکالک. بيگي، علي علي.228
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفه:پایۀتحصیلي
 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
 پشت صدايش  خورد. معلم رياضي، الک اش هر روز كتک مي به خاطر نمره رياضي« اياز»زمان جنگ است. معرفيکتاب:

آورند. او  پوشد. يه روز خبر شهادت دايي اياز را مي كند شايد به علت بلوز كامواي سبزي است كه مي ميكند و اياز فکر  مي
دهد. حاال دل  شود و رياضي را به او ياد مي به يقه مي  خورد تا اينکه پدرش با معلم رياضي دست همچنان در مدرسه كتک مي

نتيجه  كند مانع شود؛ ولي بي خواهد به جبهه برود. او سعي مي م ميشود كه پدرش ه اياز گرم شده است؛ اما روزي متوجه مي
اي  هاي ديگري هم هستند كه با اين معلم مشکل دارند و گويا براش نقشه است و او همچنان با معلم رياضي مشکل دارد. بچه

 اند. كشيده

 

229 سفید(.. ملويل، هرمان. )نهنگ دیک :شابک رقعي. ص.116 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي موبي
9786009817382 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 رود.  مي« نيوبِدفورد»به « منهتن»گ، از است. او براي پيوستن به كشتي شکار نهن« اسماعيل»راوي داستان معرفيکتاب:

كووي »شود تختش را با مردي كه خالکوبي دارد و نامش  رود كه بسيار شلوغ است و مجبور مي اي مي خانه اسماعيل به مهمان
 كگ به صبح روز بعد، اسماعيل و كووي«! روكوووكو»انداز است و پدرش پادشاه جزيره  است، شريک شود. اين مرد زوبين« كگ

شوند. اسماعيل با صاحبان كشتي  مي« نانتاک»دهند و سپس راهي  موعظه پدر روحاني، درباره حضرت يونس، گوش مي
كند كه اگر او با كشتي پکوئود همراه شود، سرنوشت  بيني مي كند. مردي پيش قرارداد امضا مي« پلگ»و « ، بيلداد«پکوئود»

 شومي در انتظارش است!

 

230 کوسهموج. يعل گوديني، محمد. و فارسهايخلیجها  .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران.

 9786229514726:شابک رقعي. ص.204
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند نادبيات جنگ، جنگ ايران و عراق، داستاکلماتکلیدي:
  هاي نيروي دريايي ارتش و سپاه و شهداي غواص است. عمليات ها و از خودگذشتگي اين كتاب روايت دالوريمعرفيکتاب:

مختلف نيروهاي دريايي ارتش، با محوريت ناوچه پيکان در بخش عرشه و در بخش عمق و نيز عمليات گوناگون نيروي دريايي 
 ر خليج هميشه فارس در اين كتاب روايت مي شود.سپاه پاسداران انقالب اسالمي د
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 9786003533882:شابک رقعي. ص.376 .1397. افق: تهران. كتايون سلطاني مو.مو. اِنده، ميشائيل.231
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ت داستاني، نوجوانان، ادبيات خارجيادبياکلماتکلیدي:
 در حاشيه شهري بزرگ در خرابه هاي يک آمفي تئاتر زندگي مي كند. او فقط با "مومو"دختركي به نام معرفيکتاب:

چيزهايي كه در گوشه و كنار شهر پيدا مي كند روزگار مي گذراند، اما استعدادي عجيب و غريب در شنيدن درددل هاي آدمها 
ي سر و كله عاليجنابان خاكستري پيدا مي شود. آنها مي خواهند وقت ارزشمند آدم ها را بدزدند و براي همين هر دارد. روز

در اين ميان مومو تنها كسي است كه حاضر شده جلوي . روز كه مي گذرد زندگي آدمها يکنواخت تر و بي روح تر مي شود
 عاليجنابان سينه سپر كند....

 

 9786009835522:شابک رقعي. ص.172 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي لاستروگف.میش. ورن، ژول.232
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
، در «ايركوتسک«  شود كه پيام مهمي را به شهر دور افتاده مانده ارتباطات تزار، مأمور مي، فر«ميشل استروگف»معرفيکتاب:

، افسر سابق گارد امپراتور كه خلع درجه «ايوان اوگارف»بر اثر تحريک شخصي به نام « تاتار»برساند. قبايل « سيبري شرقي»
اند. استروگف طي اين سفر با  ا در معرض تهديد قرار دادهر« ايركوتسک»اند و پادگان  شده و در صدد انتقام است، شورش كرده

 گذارد. شود كه شجاعت و فداكاري او را به نمايش مي هايي مواجه مي حوادث غيرعادي و فراز و نشيب

 

233 سان. ير مارتينس،خابي. نفرینشده.مینا موزه :شابک رقعي. ص.476 .1397. هوپا: تهران. رضا اسکندري تلموو
9786008869078 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي پليسي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
بار  شده است. اين اش حسابي معروف هاي پليسي اي جوان است كه به خاطر داستان نويسنده« مينا سان تلمو»معرفيکتاب:
گيرد اين داستان نيز حال و هواي پليسي  خواهد كه داستاني درباره نقاشي مدرن بنويسد؛ اما مينا تصميم مي ناشرش از او مي

ارزياب . كشد و ... ، در پرونده قتل كلکسيونر معروف آثار هنري در لندن سرک مي«راب»داشته باشد. مينا همراه برادرش، 
گيرد و  شود و در اين مسير، مينا تاريخ هنر مدرن را ياد مي آگاه فعلي پليس به مينا و برادرش ملحق ميهنري سابق و كار

 تواند قطعات معما را كنار هم بچيند. مي

 

234 ایکسري. آقاغفار، علي. ناصر :شابک رقعي. ص.132 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران.
9786229501221 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 كوتاه، كودک و نوجوان  هاي اجتماعي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 ند تواند مان اي به نام ناصر است كه مي داستان اين كتاب موضوعي اجتماعي دارد و روايت زندگي پسربچهمعرفيکتاب:

رود و در اين مسير مسائل و مشکالتي  ري، درون همه اجسام و افراد را ببيند. داستان با همين محور پيش مي دستگاه ايکس
 آيد. براي اين نوجوان پيش مي
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 ص.118 .1392. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي نبردبازندگي.. الهدي صدر، بنت.235

 9786005676150:بکشا رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي مذهبي هاي كوتاه، داستان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
نام بعضي از « معيارها»و « پايداري»، «ايستادگي»، «نبرد با زندگي»اين كتاب حاوي شش داستان كوتاه است. معرفيکتاب:

اش عمل كند؛  خواهد به وظيفه ديني است كه مي« فاطمه»درباره دختري به نام « نبرد با زندگي»هاست. داستان  اين داستان
يم ديني اعتباري قائل نيست، دچار ترس شده است. او نزد دوستش، ها و مفاه اي كه براي ارزش اما در برخورد با جامعه

خواهند به عروسي بروند. مادر با نهايت  مادر و دختري مي« معيارها»رود تا سخنان او آرامش كند. در داستان  ، مي«عفاف»
 دقت براي اين جشن آماده شده است؛ اما دخترش ... .

 

236 کبوترهانشان. تپه، زهره پناه قره يزدان. رد و آب روي ي :شابک رقعي. ص.320 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145240 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، انقالب اسالمي هاي فارسي، داستان داستانکلماتکلیدي:
 نيز « الدار»كنند.  ، در روستايي در آذربايجان زندگي مي«قاسم»با شوهر بيمار و تنها پسرش، « منظر بي يب»معرفيکتاب:

نماز روستا و  ، فرزند پيش«غالمحسين»)ع( است. « حسين»خوان امام  دار روستا و شبيه رزمنده ميانسالي است كه تعزيه
دست دارد و ساواک به دنبال اوست. غالمحسين در روستا « خميني»هاي امام  دانشجويي مذهبي است كه در پخش اعالميه

ادامه  1388شود و بعد از آن جنگ و بعد داستان تا سال  شود. در ادامه داستان، انقالب به اين روستا هم كشيده مي پنهان مي
 شود. ها روايت مي يابد. شايان ذكر است كه هر فصل داستان از نگاه يکي از شخصيت مي

 

 9786008145677:شابک رقعي. ص.108 .1396. شهرستان ادب: تهران.هايآلبالویينعلین. حمدزاده، مهدينورم.237
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي كوتاه هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
 هاست. در اين  ، نام يکي از اين داستان«هاي آلبالويي نعلين»كتاب حاضر حاوي هشت داستان كوتاه است. معرفيکتاب:

ها ابتدا راه را گم  روند، آن مي« شيخاب»نام   به زيارت مقبرۀ عارفي به« ساسان»و « مهرداد»، «يونس»، «كمال»داستان، 
ها متفاوت است. ساسان كه درگير  گيرند؛ اما اين مکاشفه براي هركدام از آن رار مياي شبانه ق كنند و درنهايت در مکاشفه مي

بيند كه  شب محبوبۀ خود را با نعلين آلبالويي مي اسفل مراتب طبيعيات است. مهرداد مهري به دل دارد و عاشق است. او آن 
هاي آن  اموري وراي وجود خود در طبيعت و زيبايي تر از ساسان و مهرداد، درگير ريزد. يونس آگاه كنار آتش نشسته و چاي مي

 دهد. داند، دل به شيخ مي زده دارد؛ اما كمال از آنجا كه معناي واليت را مي گاه علم است و نگاهي عقالني و گه

 

گیردوقتيتاریخآلزایمرمي. يوسفي، محمدرضا.238  ص.80 .1397. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.

 9786000105808:شابک وزيري.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدي:
كنند و خواننده روند داستان را از  ها را روايت مي ها يکي از فصل اين داستان چند راوي دارد كه هركدام از آنمعرفيکتاب:

خوش تغييرات اقتصادي، عاطفي، امنيتي  هايي است كه با ورود روسيه به ايران، دست بيند. داستان درباره آذري ها مي نگاه آن
ند. فصل دوم از زبان ك تمام آنچه را كه رخ داده است، توصيف مي« آراز»شود و  شوند. در فصل اول، شهر بمباران مي و... مي

او همسايه آراز است و همه او را ديوانه صدا . ماند و... شود كه در فصل اول زير آوار مي روايت مي« دَلي عاشق»شخصي به نام 
 خواند. فصل سوم... . زند و مي كنند؛ چون در هر وضعيتي، ساز مي مي
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239 بودم.. كستنر، اريش. بچه من :شابک رقعي. ص.256 .1397. محراب قلم: نتهرا. سپيده خليلي وقتي
9786004132312 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها نامه هاي بلند، زندگي ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
اش و  اي از خانواده پيش از آنکه وقايع زندگي خود را بازگو كند، پيشينهنامه نويسنده است؛ اما  اين كتاب زندگيمعرفيکتاب:

اش  آيد و كودكي به دنيا مي 1899كشد. او در بيست و سوم فوريه  قرن نوزدهم به تصوير مي« آلمانِ»محيط زندگي آنان، يعني 
كند؛ اما  ود را وقف درس و مدرسه ميكند. اريش كه قصد دارد معلم شود با تمام وجود خ هاي مختلفي سپري مي را در خانه

يابد براي اين كار ساخته نشده و بايد به تحصيل ادامه دهد. با وجود كودكي نسبتاً شاد و پرهياهو، نوجواني وي  سرانجام درمي
 كشد. هاي آيندۀ او براي هميشه خط بطالن مي خيالي شود و همين بر بي با شروع جنگ جهاني اول مصادف مي

 

 9786009704354:شابک رقعي. ص.182 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي فین.هاکلبري. ين، مارکتوا.240
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
است كه پدري الکلي دارد. پس از چند سال، پدر هاک « هاكلبري فين»استان اين كتاب درباره نوجواني به نام دمعرفيکتاب:

دارد. هاک « جيم»كند كه برده سياهي به نام  زندگي مي« واتسون»شود. تام با دوشيزه  دوست مي« تام»شود. هاک با  گم مي
دهد. سرانجام بعد از مدتي، پدر هاک به روستا  او را تغيير مي شود كه سرنوشت به كمک تام و جيم وارد ماجراهايي مي

 كند و... . برد. هاک از آنجا فرار مي اي جنگلي مي گردد و هاک را با خود به كلبه بازمي

 

 9786009817375:شابک رقعي. ص.102 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي هجومدریا.. ورن، ژول.241
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهتحصیلي:پایۀ
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
 ناتمامي از قرن نوزده در   سازي پروژه گروهي از مهندسان فرانسوي، به همراه اسکورت نظامي، در پي عمليمعرفيکتاب:

هايي كه در مسير درياي مديترانه به صحراي آفريقا وجود دارد، با  ها قصد دارند با توجه به فرورفتگي آن شمال آفريقا هستند.
ها معتقدند  حفر كانال، آب دريا را به سمت صحرا سرازير كنند و دريايي داخلي براي مصارف تجاري و نظامي ايجاد كنند. آن

شوند. از طرفي قبايل  برداري مي هاي شور منطقه، قابل بهره ورد و درياچهآ اين پروژه، تحولي اساسي در كشاورزي به وجود مي
با « حجار»بينند، با رهبري جواني شجاع به نام  كه با ايجاد اين درياي جديد، زندگي بياباني خود را در خطر مي« طوارق»

 شوند. نظاميان فرانسوي درگير مي

 

242 یکصد. فيلد، راشل. عروسک :شابک رقعي. ص.296 .1397. محراب قلم: تهران. قصاع محمد ساله.هیتي
9786001037627 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 الملل، ادبيات نوجوانان ادبيات بينکلماتکلیدي:
 صد سال عمر دارد. او از آرامش  كه بيش از يک "هيتي"نام  كتاب حاضر روايت زندگي عروسکي است بهمعرفيکتاب:
اش،  اش را روايت كند. او در اين داستان براي ما از سفرهاي دريايي كند تا ماجراهاي زندگي فروشي استفاده مي فروشگاه عتيقه

هاي گوناگون و از  ها و فرهنگ دهيافتن، برخورد با قبايل وحشي، سفر به هند و اروپا، از خانوا شدن و نجات از شکار نهنگ، غرق
 زند. خردگان حرف مي ساالن و سال خردساالن و بزرگ
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243 خیس.هیزم. كالين، كريستينا بيکر. :شابک رقعي. ص.192 .1397. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي هاي
9786004622981 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش فني و حرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
ها گذرانده است.  پوست اش را در محل اسکان سرخ پوست است و تمام بچگي از طرف پدري، يک سرخ« مالي»معرفيکتاب:

« جک»آورد كه پسري به نام  درمي« دينا»و « رالف»تواند از او مراقبت كند و مالي سر از خانه  بعد از مرگ پدرش، مادرش نمي
ها پدر و مادرخوانده او هستند. مالي به علت دزديدن يک كتاب، بايد بيست ساعت خدمات اجتماعي انجام دهد.  دارند. حاال آن

خانم پير، به او وابسته وآمدش به خانه اين  كند. مالي در رفت  رود كه مادر جک در آنجا كار مي او به خانه خانم پير پولداري مي
 دهد و... . شود و خانم پير نگاه او را به زندگي تغيير مي مي

 

244 سرخ. سليماني ازندرياني، فاطمه. انگور خوشه یک :شابک رقعي. ص.200 .1397. كتاب نيستان: تهران.
9789643379261 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش هم فني و حرفهاي، دهم كاردانش، يازد دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بلند هاي فارسي، داستان امامان، داستانکلماتکلیدي:
گردد و  شود كه مأمون با خشم از شکار بازمي دختر مأمون، راوي داستان است و قصه از روزي آغاز مي« زينب»معرفيکتاب:

رضا )ع( است، پسر  كه عصبانيت پدر از پسر خردسال امامشود  داند علت اين عصبانيت چيست. زينب متوجه مي كس نمي هيچ
كند و هزاران بار بخت و  زينب سرگذشتش را بازگو مي. كند و... ايستد و با او صحبت مي كوچکي كه با شهامت مقابل خليفه مي

تر  اما او ترسوتر و ناتوان، بدهد؛ «رضا امام»آگين به همسرش،  كند كه او را مجبور كرده است تا انگور زهر سرنوشت را لعنت مي
 از اين است كه از فرمان پدر سرپيچي كند و... .

 

 9786009855414:شابک رقعي. ص.384 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي .1984. اورول، جورج.245
 هنرجومخاطب:

 دانشاي، يازدهم كار اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي سياسي هاي بلند، نظام ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدي:
شود. نويسنده  خواه )توتاليتر( و كمونيسم شمرده مي هاي تماميت اين كتاب بيانيه سياسي شاخصي در رَدّ نظاممعرفيکتاب:

قه شديد به برادر بزرگ )رهبر كشد كه در آن خصوصياتي مانند تنفر به دشمن و عال اي را براي جامعه به تصوير مي آينده
شوند و قوانين حکومتي،  حزب، با شخصيت ديکتاتوري فرهمند( وجود دارد. در اين جامعه، گناهکاران به راحتي اعدام مي

ها، از شهروندان جاسوسي  كند. تا جايي كه حتي صفحات نمايش در خانه هاي فردي و حريم خصوصي افراد را پايمال مي آزادي
 كنند. مي

 رایانه

 

 وزيري. ص.336 .1397. صفار: تهران.(E-Citizenهايشهروندالکترونیکي)استفادهازمهارت. ناصري، مرتضي.246

 9789643885618:شابک
 هنرآموزمخاطب:

 فناوري اطالعات و ارتباطات، آموزش و يادگيريکلماتکلیدي:
ات و جوامع اطالعاتي، موجب پديد آمدن شهروندان الکترونيکي شده هاي نوين در جهان ارتباط امروزه فناوريمعرفيکتاب:

است. اين شهروندان در زندگي روزمره خود همواره با اين ابزارها سر و كار داشته و در اجراي امور جاري زندگي نيازمند 
عاتي مانند مباني كامپيوتر، هاي اطال ترين مفاهيم فناوري ها هستند. نويسنده در كتاب حاضر ساده يادگيري نحوه كار با آن

هاي اجتماعي را شرح داده  ، كار با اينترنت، كار با تلفن همراه و نحوه فعاليت در شبکه10نحوه كار با سيستم عامل ويندوز 
 است.
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مؤسسه فرهنگي : تهران.اسمبلوارتقادهندهکامپیوترهايشخصي:هايشغليافزایشمهارت. انگيزان، ساالر دل.247
 9786001248771:شابک وزيري. ص.184 .1397. ي ديباگران تهرانهنر

 هنرجومخاطب:
 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 علم رايانه، راهنماي آموزشيکلماتکلیدي:
 اند. كتاب  شده اند كه به يکي از نيازهاي روزمره زندگي افراد تبديل ها چنان گسترش يافته رايانه 21در قرن معرفيکتاب:

هاي رايانه و نوع سيستم مورد  رو با هدف آموزش تهيه رايانه شخصي براي غير متخصصان نگارش شده است. انواع كاربري پيش
ها از مباحث اين كتاب است.  هاي اصلي و جانبي، نحوه نصب رم و انواع كيس نياز، اجزاي برد اصلي، پردازشگر مركزي، حافظه

امون منبع تغذيه و تأمين انرژي سيستم، نصب هارد ديسک يا كارت گرافيک و سيستم عامل بحث كرده چنين نويسنده پير هم
 است.

 

 وزيري. ص.308 .1397. آوند دانش: تهران. سينا عمرانلو .For Dummiesهاالکترونیکبرايبچه. شيمي، كتلين.248

 9786008668305:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي اي، يازدهم فني و حرفه و حرفهدهم فني پایۀتحصیلي:
 آموزش و يادگيري، مهندسي برقکلماتکلیدي:
 پروژه  13گويند. نويسنده در اين كتاب  كنترل جريان الکتريکي در مسيري به نام مدار را الکترونيک ميمعرفيکتاب:

به مرحله بستن مدار و چگونگي كاركرد  دهد. هر پروژه شامل فهرست قطعات مورد نياز، راهنماي مرحله كاربردي را آموزش مي
فاير و چراغ راهنمايي سه حالته از  خواب هوشمند، آمپلي دي، تايمر چراغ، آژير حساس به نور، چراغ اي قوه ال مدار است. چراغ

هاي  اغهاي كنترل چر هاي كتاب با تفاوت مدار سري و موازي، راه هاي كتاب است. خواننده با كامل كردن پروژه جمله پروژه
 شود. هاي مختلف آشنا مي متوالي و نحوه توليد صدا با فركانس

 

249 کنیم. انگيزان، ساالر دل. تعمیر را لپتاپخود چگونه  .1397. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.

 9786001249068:شابک وزيري. ص.180
 هنرجومخاطب:

 ردانشاي، دهم كا دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 علم رايانه، آموزش و يادگيريکلماتکلیدي:
 اند.  هاي روميزي شده هاي قابل حمل در بسياري از موارد جايگزين رايانه ها به عنوان رايانه امروزه لپ تاپمعرفيکتاب:

ها، آشنايي با قطعات   ها، اجزاي تشکيل دهنده آن رو در پنج فصل ابتدايي به مباحثي مانند انواع لپ تاپ نويسنده در كتاب پيش
SMD  وLMDكند. در چهار فصل انتهايي نيز پيرامون عيب يابي و  ، ابزار آالت تعميرات لپ تاپ و اصول لحيم كاري اشاره مي
 ها، نحوه باز و بسته كردن لپ تاپ، باياس و نصب سيستم عامل بحث كرده است.  رفع آن

 

 .1396. آوند دانش: تهران. سينا عمرانلو ساختانیمیشندیجیتالي.:اندامیزبرايکودکانونوجوان. برين، درک.250
 9786008668312:شابک رقعي. ص.124

 هنرجومخاطب:
 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نويسي رايانه برنامهکلماتکلیدي:
 كند كه مخاطب  افزاري را معرفي مي ب حاضر نرمساخت انيميشن ديجيتال كار چندان سختي نيست. كتامعرفيکتاب:

« اسکرچ»كار كامپيوتر متصل به اينترنت و يک حساب كاربري در  تواند با آن انيميشن بسازد. وسايل الزم براي اين نوجوان مي
 اند. هاي كارتوني در اين كتاب توضيح داده شده هاي دوبعدي و سپس طراحي شخصيت است. يادگيري اساس انيميشن
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نویسياندروید)ویژهنوجوانانوبرنامه:فناورانجوان. فياضي مقدم، صديقه/ قنبري، حميدرضا/ محمدزاده، سجاد.251
متوسط و مقدماتي سطح جوانان( :شابک وزيري. ص.140 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.

9786001248474 
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه و حرفهدهم فني پایۀتحصیلي:
 نويسي رايانه، علم رايانه برنامهکلماتکلیدي:
هاي عامل پر كاربرد است. نويسنده كتاب پيش رو را در سه فصل همراه  سيستم عامل اندرويد از جمله سيستممعرفيکتاب:

اندرويد در سطح مقدماتي و متوسط نوشته است. مفاهيم برنامه نويسي اندرويد، با يک لوح فشرده براي آموزش برنامه نويسي 
ها و توليد اعداد  ها از مباحث فصل ابتدايي است. در فصل دوم پيرامون عملگرها، اتصال رشته اشيا در جاوا، عملگرها و آرايه

مينه و كار با فونت و دوربين اشاره شده ز تصادفي بحث شده است. در فصل سوم به برنامه نويسي اندرويد، تغيير رنگ پس
 است.

 

252 الملليکاربريرایانهگواهینامهبین. گل، مجيد موسوي، سيدعلي/ سبزعلي. : ICDL 2016سطحدو . صفار: تهران.
 9789643885540:شابک وزيري. ص.534 .1397

 هنرجومخاطب:
 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:

 اي افزار رايانه هاي شغلي، نرم مهارتلیدي:کلماتک
آورند. كتاب  ( را به عنوان استاندارد سواد اطالعاتي به شمار ميICDLالمللي كاربري رايانه ) امروزه گواهينامه بينمعرفيکتاب:

پ در واژه پرداز، سازي و چا بندي و آماده هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم است. ويرايش سند، قالب حاضر شامل آموزش مهارت
ها، توابع و نمودارها در صفحه گسترده، بازيابي اطالعات، استفاده از فرم و گزارش و چاپ در پايگاه داده و  ها، فرمول كار با سلول

 ها اشاره شده است. طراحي، كار با متن اساليدها و درج اشياء گرافيکي در ارائه مطالب از جمله مطالبي است كه به آن

 

 .1397. صفار: تهران.ICDL 2016کاربر:الملليکاربريرایانهگواهینامهبین. گل، مجيد وسوي، سيدعلي/ سبزعليم.253
 9789643885632:شابک وزيري. ص.848

 هنرآموزمخاطب:
 علم رايانه، راهنماي آموزشيکلماتکلیدي:
ده است. يکي از نيازهاي اساسي افراد براي بقا و هاي اطالعاتي، موجب دگرگوني مشاغل ش رشد سريع فناوريمعرفيکتاب:

هاي كاربري رايانه به عنوان يکي از استانداردهاي سواد  اي جديد، آشنايي با سواد ديجيتالي است. مهارت رشد در دنياي حرفه
ست. فصل تدوين شده ا 41در  ICDLهاي مرتبط با  شود. كتاب حاضر با هدف آموزش مهارت ديجيتالي آموزش داده مي

ها، واژه پرداز، صفحه گسترده، پايگاه داده، ارائه مطالب و اطالعات و ارتباطات هفت  مفاهيم پايه فناوري اطالعات، مديريت فايل
 اند. مهارتي است كه در كتاب آموزش داده شده

 

.فادهازپایگاهدادهاست:مهارتپنجم:الملليکاربريرایانهگواهینامهبین. گل، مجيد موسوي، سيدعلي/ سبزعلي.254
 9789643885533:شابک وزيري. ص.156 .1397. صفار: تهران

 هنرجومخاطب:
 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي شغلي اي، مهارت افزار رايانه نرمکلماتکلیدي:
افزار  گويند و نرم وضوع را پايگاه داده ميهاي مرتبط در مورد يک يا چند م اي سازماندهي شده از داده مجموعهمعرفيکتاب:
تواند اطالعات مورد نياز را به سرعت از پايگاه داده استخراج كند. كتاب حاضر با هدف  افزاري است كه مي پايگاه داده، نرم

ايي با (، پايگاه داده، در شش فصل تنظيم شده است. آشنICDLالمللي كاربري رايانه ) آموزش مهارت پنجم گواهينامه بين
ها، بازيابي اطالعات، استفاده از فرم، گزارش و چاپ از جمله مطالب  مفاهيم پايگاه داده، آشنايي با محيط كار، كار با جدول

 كتاب حاضر است.
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: تهران.صفحهگسترده:مهارتچهارم:الملليکاربريرایانهگواهینامهبین. گل، مجيد موسوي، سيدعلي/ سبزعلي.255
 9789643885519:شابک وزيري. ص.160 .1397. صفار

 هنرجومخاطب:
 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي شغلي اي، مهارت افزار رايانه نرمکلماتکلیدي:
 ها محاسبات رياضي و  هاي مرتبط كه بر روي آن افزاري است براي درج و نگهداري داده صفحه گسترده نرممعرفيکتاب:

(، ICDLالمللي كاربري رايانه ) شود. نويسنده كتاب حاضر را با هدف آموزش مهارت چهارم گواهينامه بين انجام ميآماري 
صفحه گسترده، در هفت فصل تدوين كرده است. در چهار فصل ابتدايي آشنايي با محيط كار، كار با سلول، مديريت كار 

ها و توابع، كار با نمودارها و  سه فصل انتهايي نيز كار با فرمول شود. در ها آموزش داده مي بندي سلول ها و قالب پوشه
 شود. سازي و چاپ اطالعات تشريح مي آماده

 

الملليکاربريرایانهگواهینامهبین. گل، مجيد/ موسوي، سيدعلي سبزعلي.256 . صفار: تهران.پردازواژه:مهارتسوم:
 9789643885502:شابک وزيري. ص.192 .1397
 هنرجواطب:مخ

 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي شغلي اي، مهارت افزار رايانه نرمکلماتکلیدي:
شود.  آرايي و توليد صفحات متني استفاده مي افزاري است كه از آن به منظور ايجاد، اصالح، صفحه واژه پرداز نرممعرفيکتاب:

(، واژه پرداز، كتاب حاضر را در شش فصل ICDLالمللي كاربري رايانه ) اهينامه بيننويسنده با هدف آموزش مهارت سوم گو
دهد.  بندي مطالب سه فصل ابتدايي را تشکيل مي تدوين كرده است. آشنايي با محيط كار، مديريت اسناد، ويرايش سند و قالب

سازي و چاپ آموزش داده شده  و فارسي و آماده در سه فصل انتهايي نيز كار با جدول، ادغام پستي، اصول تايپ سريع انگليسي
 است.

 

257 الملليکاربريرایانهگواهینامهبین. گل، مجيد موسوي، سيدعلي/ سبزعلي. مهارتششم: مطالب: ارایه : تهران.
 9789643885526:شابک وزيري. ص.144 .1397. صفار

 هنرجومخاطب:
 نشاي، دهم كاردا دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي شغلي اي، مهارت افزار رايانه نرمکلماتکلیدي:
 كند تا  افزارهايي است كه براي ارائه سخنراني كاربرد دارد و به سخنران كمک مي افزار ارائه مطلب از نرم نرممعرفيکتاب:

(، ارائه ICDLري رايانه )المللي كارب تر ارائه شود. نويسنده در كتاب حاضر مهارت ششم گواهينامه بين مطالب بهتر و جذاب
دهد. در سه فصل ابتدايي محيط كار نرم افزار، طراحي ارائه و كار با متن اساليدها تشريح  مطلب، را در شش فصل آموزش مي

سازي و نمايش فايل ارائه آموزش داده  شده است. در سه فصل انتهايي نيز استفاده از نمودارها، درج اشياء گرافيکي و آماده
 شود. مي

 

 .1396. حبله رود: سمنان.افزارآموزشي(مبانينظريوعمليتولیدمحتوايالکترونیکي)نرم. مخبريان، محمد.258
 9786008784104:شابک وزيري. ص.164

 هنرآموزمخاطب:
 اي، علم رايانه افزار رايانه نرمکلماتکلیدي:
 جه به محتواي الکترونيکي و توليد آن افزايش يافته است. كتاب هاي اطالعاتي تو زمان با پيشرفت فناوري هممعرفيکتاب:

حاضر با هدف معرفي توليد محتواي الکترونيکي در هفت فصل تدوين شده است. در دو فصل ابتدايي مفاهيم حوزه يادگيري و 
شود. از  ي مورد نياز بحث ميافزارها تکنولوژي آموزشي، تعاريف، عناصر و مزاياي محتواي الکترونيکي، مراحل توليد محتوا و نرم

توليد و انتشار اين محتوا در   شوند و در انتها نيز نحوه هاي تهيه هر يک از عناصر محتوا تشريح مي فصل سوم تا ششم روش
 آموزش داده شده است.« اتوپلي»افزار  نرم
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259 تصویريفتوشاپمرجعکاربرديو. پور، شکوفه/ پورعلي، مينا باوي، اميد/ گودرز، سعيد/ حاجت.  CCخودآموز

 9786008726340:شابک وزيري. ص.468 .1396. نارک, مهرگان قلم: تهران.2018
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 خودآموزها، نرم افزارکلماتکلیدي:
 14افزار در  افزار گرافيکي است. كتاب حاضر با هدف آموزش كاربردي اين نرم پ پركاربرترين نرمافزار فتوشا نرممعرفيکتاب:

افزار، مفهوم اليه، ابزارهاي فتوشاپ و كيفيت و دقت تصاوير از جمله مطالب پنج فصل  فصل تدوين شده است. محيط نرم
مو و فيلترها اشاره  شنايي، كار با متن و حروف، كار با قلمابتدايي است. در ادامه نويسنده به مباحثي مانند تنظيمات رنگ و رو

ها، گرفتن خروجي و چاپ اسناد از ديگر مطالب كتاب  سازي اليه چنين اجراي خودكار دستورات فتوشاپ، سه بعدي كند. هم مي
 است.

 

تاچاپازطراحيCC 2018مرجعکاملخودآموزتصویريایندیزاین. باوي، اميد/ گودرز، سعيد.260 نارک, : تهران.
 9786008726418:شابک وزيري. ص.432 .1397. مهرگان قلم
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 اي، راهنماي آموزشي افزار رايانه نرمکلماتکلیدي:
 دهد. كتاب در چهارده  فزار اينديزاين را شرح ميا نويسنده در اين كتاب با ديدگاهي كاربردي نحوه كار با نرممعرفيکتاب:

ها، نوار ابزار، ذخيره سند، ايجاد سند جديد،  افزار، پنل فصل نگارش شده است. خواننده در پنج فصل ابتدايي با نحوه نصب نرم
شود. به  نا ميدهي تصاوير آش بندي اسناد، پردازش متن، ترسيم اشيا و جاي تنظيم امکانات نمايشي، مديريت صفحات، قالب

ها، ويرايش و تکميل سند، گرفتن خروجي و تنظيمات چاپ  ها، كار با مسيرهاي برداري، كار با جدول كارگيري رنگ، كار با پنل
 از ديگر مباحث كتاب است.

 

مؤسسه فرهنگي هنري : تهران.IOSآموزشکاربرديوسایل:هايزندگيآنالینمهارت. افتخاري دوست، سپيده.261
 9786001249266:شابک وزيري. ص.246 .1397. يباگران تهراند

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نويسي رايانه، آموزش و يادگيري برنامهکلماتکلیدي:
 كنند.  ها احساس مي اد نياز بيشتري براي يادگيري اين فناوريهاي اطالعاتي، افر امروزه با پيشرفت فناوريمعرفيکتاب:

، IOSاست. وي پيرامون مباحثي مانند آشنايي با سيستم عامل  IOSرو در پي آموزش كاربردي وسايل  نويسنده در كتاب پيش
و طريقه ايجاد  ها در آيفون اس ام هاي مختلف آن، نحوه راه اندازي گوشي آيفون، آموزش ساخت اپل ايدي، حذف اس نسل

چنين جستجو، مشخصات حساب كاربري، ريست كردن تنظيمات، نحوه بالک كردن  مخاطب جديد بحث كرده است. هم
 ها و تنظيمات صفحه كليد آيفون از ديگر مباحث كتاب حاضر است. شماره
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 ریاض  فن  

 

رمز )وابسته به شركت منظومه : رانته. صمد غالمي هايآفتابي.آشنایي،طراحيوساختساعت. ساوي، دنيس.262
 9789648547320:شابک وزيري. ص.212 .1397. انديشه خالقي(

 هنرجومخاطب:
 اي دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نجوم، راهنماي آموزشيکلماتکلیدي:
 دا كرده است. در هاي آفتابي در ايران رونق پي در چند سال اخير طراحي، ساخت و تحقيق در مورد ساعتمعرفيکتاب:

شود. در كتاب حاضر نويسنده  هاي آفتابي توجه خاصي مي هاي نجوم به ساعت هاي آموزش نجوم و نمايشگاه بسياري از كالس
ها را توضيح  هاي ساده رياضياتي آن ها را بررسي كرده است و روش هاي آفتابي و اصول طراحي اين ساعت انواع مختلف ساعت

هاي آفتابي عمودي و افقي، ساعت آفتابي ارتفاع و ساعت آفتابي قطبي از جمله  اتي، شاخص، ساعتدهد. اخترشناسي مقدم مي
 مطالب كتاب حاضر است.

 شعر

 

263 نیستآن. ميرشکاک، يوسفعلي. نامي که جا :شابک رقعي. ص.120 .1397. شهرستان ادب: تهران.
9786008145868 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه م فني و حرفهدهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر فارسي، غزل، نوجوانانکلماتکلیدي:
 ها را  كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است. شاعر معتقد است كه اين غزلمعرفيکتاب:

داند كه البته  داشتن عَلَم نام اساطير عاشقانه را تقدير خود مي دن بار عشق و برپا نگه عشق نوشته است نه او. شاعر بر دوش بر
ما عشق ». داند و... خصوص در اين روزگار. او پيري را سرآغاز بيداري از خواب آشفته دنيا مي شود؛ به تر مي روز سخت روزبه

دانم چه پيش آمد كه يادم شد  نمي»، «پا نشناسمچنان مست توام من كه سر از  آن»، «ورزيم، پس جاودان هستيم مي
 هاست. ، نام برخي از اين غزل«ميرم كه عاشقم باشي، گفتم كه بي تو مي بي آن»و « فراموشت

 

 9786008145516:شابک رقعي. ص.112 .1396. شهرستان ادب: تهران.کاريسکوتآیینه. بختياري، نيلوفر.264
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهتحصیلي:پایۀ
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
، «ابر»، «مادربزرگ»كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در سه قالب غزل، ترانه و رباعي سروده شده است. معرفيکتاب:

هاست. شاعر در شعر اول، حتي يک لحظه غفلت از مادربزرگش را  م برخي از غزل، نا«سوز زمين در حراج ستاره»و « سفر»
و « پيري بهار»، «كره نيم»داند، مادربزرگي كه در تندبادهاي روزگار هم ايمانش را از دست نداده است.  شکستن نمکدان مي

هاي رنگي خوش بود/  تهران به چراغ»: گويد ها درباره تهران مي هاي كتاب است. يکي از رباعي ، نام برخي از ترانه«مشق سياه»
 «بازد زود؟  چيز رنگ مي گاهي قرمز گاه سبز و كبود/ از آن همه رنگ مانده خاكستر و دود/ ديدي همه
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265 دوستتدارم؟. اكرامي، محمود. که هستبگویم اجازه :شابک رقعي. ص.104 .1397. شهرستان ادب: تهران.
9786008145295 

 جو/ هنرآموزهنرمخاطب:
تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ

 دوازدهم كاردانش
 انواع ادبي، شعر فارسي، غزلکلماتکلیدي:
مضامين عاشقانه برخوردارند. در اند و از  شعر است كه در قالب غزل سروده شده 49اي از  اين كتاب مجموعهمعرفيکتاب:

ات نه بيدارم/ اجازه هست بگويم  روم از دوري درست مثل دو چشم تو مست و هشيارم/ نه خواب مي»: يکي از شعرها آمده است
حسين )ع( و روز عاشورا نيز  شايان ذكر است كه شاعر براي امام« كه عاشقت هستم؟ / اجازه هست بگويم كه دوستت دارم؟ 

 روده است.اشعاري س

 

 9786008145431:شابک رقعي. ص.120 .1396. شهرستان ادب: تهران.ازآینهتاماه. نسب، جواد جعفري.266
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:

معرفي ، «گردش هفتم»، «از احمد تا احد»كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است. کتاب:
هاست. شعر اول درباره پيامبر اكرم،  ، نام بعضي از اين غزل«صبح تنفس»و « نامه زيارت»، «بهار« »مرد مروت، مرد مدارا»

ف خانه خداست. شعر سوم، درباره حضرت علي)ع( و شعر چهارم، )ص( است. شعر دوم، درباره سفر حج و طوا« محمد»حضرت 
 توصيفي از فصل بهار است.

 

 9786008145875:شابک رقعي. ص.216 .1396. شهرستان ادب: تهران.ازپیلهتاپروانگي. روزبه، محمدرضا.267
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش فني و حرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر نوکلماتکلیدي:
، «عقاب عبرت»، «معجزه»، «تمثيل»اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب شعر نو سروده شده است. معرفيکتاب:

خواهد نامش در  ست كه مي، نام بعضي از اين اشعار است. شعر اول درباره شاعر گمنامي ا«ملکوتي»و « تاريخ من»، «اشراقي»
گير، روييدن گل يخ را  باشد. در شعر دوم، شاعر در هنگامه برف و بوران و در زمهرير نفس« حافظ»و « سعدي»كنار نام 

وگوي سه  سروده شده است. شعر چهارم درباره گفت« خانلري»داند. شعر سوم، با الهام از شعر عقاب دكتر  اي شگفت مي معجزه
 است. شعر بعدي... .« ابوسعيد ابوالخير»با شيخ « ناسي ابوعلي»روزه 

 

باردیفآب. نظاري، سيدحبيب.268 :شابک رقعي. ص.88 .1396. جهاد انديشه: تهران.مجموعهدوبیتيعاشورایي:
9786009486816 

 هنرجومخاطب:
 اردانشاي، يازدهم ك اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، شعر مذهبيکلماتکلیدي:
كند. شاعر از ماه محرم و هيئت و  هايي است كه داستان كربال و واقعه عاشورا را روايت مي كتاب حاضر دوبيتيمعرفيکتاب:
باران بفرستد. در ها  توانست براي خيمه هاي تشنه صحراي كربال و آرزوي اينکه كاش مي گويد. از غنچه ها مي دسته زنجيرزن
ها حضرت ابوالفضل )ع( به باران تشبيه شده است، باراني كه دو دستش از شانه جدا شده است. او از گلوي  يکي از دوبيتي

 گويد و... . پايان حضرت زينب )س( مي اصغر و از اندوه بي بريده علي
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 9786008145752:شابک عي.رق ص.112 .1396. شهرستان ادب: تهران.نقابيبي. درويشي، حميد.269
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعرکلماتکلیدي:
 ه هستند، ها عاشقان اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل و رباعي سروده شده است. اغلب غزلمعرفيکتاب:

بزن زخم زبانت را كه دل خون »يا « ام از بوي تو عطرآگين است/ كه خزان با تو چنان اول فروردين است آن قَدَر خانه»: مانند
شايان ذكر است كه غزلي هم به مناسبت سوم خرداد و «. كردنت زيباست/ كه خون هرچه عاشق مثل من برگردنت زيباست

فرهادم و جز عشق ندارم چيزي/ شيريني و با »: ها نيز اكثراً عاشقانه هستند، مانند رباعيسروده شده است. « خرمشهر»آزادي 
 «آورتر/ اينکه تو گلي شکفته در پاييزي ريزي/ پاييز شگفت است و شگفت لبت شکر مي

 

270 عقب. موسوي، زهرا. سوي به پیش :شابک رقعي. ص.24 .1396. شركت انتشارات فني ايران: تهران.
9789643899479 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، محيط زيست، كودک و نوجوانکلماتکلیدي:
 در هر شعر، به اند. شاعر  اي از دَه شعر كوتاه است كه درباره محيط زيست سروده شده كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:
، «اينجا جنگل نيست»اي بيابيم.  دهد كه زمين در حال نابودي است و هرچه زودتر بايد فکري كنيم و راه چاره نوعي تذكر مي

نام برخي از اين اشعار است. در شعر آخر، شاعر نگران « پيش به سوي عقب»و « صرفاً جهت اطالع»، «هاي عزادار عروس»
 اند و انسان تا مرز نابودي زمين! ها پيش رفته ها تا كنار رودخانه اند و سرطان هم. ساختمان فت كردهها پيشر است؛ زيرا بيابان

 

 9786008145905:شابک رقعي. ص.128 .1396. شهرستان ادب: تهران.تاهمینغزل. خاني، غالمعلي مهدي.271
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش ردانش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كا دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
 ، «بعد از باران»، «زنداني خويشم»اند.  اي از اشعار است كه در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

ت. در شعر اول، شاعر خود را مانند كرم هاس ، نام بعضي از اين غزل«فاطمه شب بي»، و «خنده مادر»، «رفت و برنگشت»
خواهد كه او را تنها نگذارد. او در شعر دوم،  بافد و از معشوق مي داند كه با دستانش براي خويش قفس مي ابريشمي مي

 . شعر سوم درباره هاي روي زمين از آن داند، باراني كه رحمت است و همه نعمت ناسپاسي آدميان را باعث نباريدن باران مي
 مادر است و....

 

 9786008145776:شابک رقعي. ص.160 .1396. شهرستان ادب: تهران.تماشایي. پور، ميالد عرفان.272
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:

اند، دفتر دوم در قالب نيمايي و  كتاب حاضر شامل سه دفتر است. اشعار دفتر نخست در قالب غزل سروده شدهکتاب:معرفي
هايش مشهور است. ناشر اين رباعي را براي پشت جلد  دفتر سوم در قالب رباعي. شاعر سي ساله اين مجموعه البته به رباعي

ي  سو/ صبحانه ها آن ن/ آرامش جاري من گنجشکان/ من اين طرف ميزم و آنديدار بهاري من و گنجشکا»: كتاب برگزيده است
 «كاري من و گنجشکان
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 9786008145820:شابک رقعي. ص.88 .1397. شهرستان ادب: تهران.چاپبیروت. داوودي، علي.273
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش حرفهاي، دهم كاردانش، يازدهم فني و  دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، جنگ هاکلماتکلیدي:
 سروده شده است و دو بخش دارد. « فلسطين»و مردم « لبنان»اين كتاب مجموعه اشعاري است كه درباره معرفيکتاب:

گفتم سالم »: استدر شعري از بخش اول آمده «. گزارش از خاک مقدس»و بخش دوم « ها نام دارد از تنهايي موج»بخش اول 
در شعر ديگري «. ور بودند/ و نيوتن درباغ نبود...  هاي سرخ/ شعله هاي زيتون/ در گرميِ دهانم جوانه زدند/ سيب لبنان!/ شاخه

زدم برد/ االن  روز دوم/ موشکي از كنار سرم گذشت و خياباني را كه در آن قدم مي»: از بخش دوم آمده است« روزگار»به نام 
 «اشم؟ كجا بايد ب

 

 9786009992904:شابک رقعي. ص.42 .1396. مهر زهرا)س(: نجف آباد.دلمتنگتنگاست. شاماني، طيبه.274
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدي:

قصه »و « آرزوي ساده»، «پروانه شو»، «حوض كاشي»، «ردبال»اي از پانزده شعر است.  كتاب حاضر مجموعهب:معرفيکتا
داند كه  اي است كه جفتش به النه بازنگشته است و او نمي درباره پرنده« ردبال»، نام بعضي از اين اشعار است. شعر «پناهي بي

، مخاطب را «پروانه شو»دل حوض كوچکي است با ماه. شاعر در شعر  ، دردِ«حوض كاشي»جفتش اسير شده و در قفس است. 
 كند كه مثل پروانه با باد و نسيم برقصد و شاد باشد. شعر... . تشويق مي

 

275 غزل. نوري صادق، محمد. یک و اشک قطره دو :شابک رقعي. ص.212 .1397. پرنيان انديش: تهران.
9786008239260 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهصیلي:پایۀتح

 انواع ادبي، شعر، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدي:
اين كتاب دربردارنده مجموعه اشعاري است كه در هشت قالبِ غزل، قصيده، دوبيتي، رباعي، مثنوي، چهارپاره، معرفيکتاب:

، از جمله عناوين اين «دلم تنگ است»و « شهر من»، «گفتم ها را كاش مي مثنوي»، «بايد»، «آب»د. شو آزاد و سپيد ارائه مي
هاي گوناگون آن است. همچنين سراينده ائمه معصومين )ع( را  اشعار است. موضوع بيشتر اشعار، عشق و دوست داشتن و جنبه

 كند. توصيف كرده و مسائل اجتماعي را بيان مي

 

 9789644764400:شابک رقعي. ص.88 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.راهرهایي. حمدحسنزورق، م.276
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر مذهبي، قيام عاشوراکلماتکلیدي:
جموعه اشعاري درباره واقعه كربال و روز عاشوراست. شاعر بعضي از افرادي كه در اين واقعه به كتاب حاضر ممعرفيکتاب:

، «بن عبداهلل وهب»، «يزيد رياحي حُربن»، «مظاهر  بن حبيب»رسند، نام برده و براي هر كدام شعري سروده است.  شهادت مي
، «رقيه»هستند. همچنين شاعر در پايان كتاب اشعاري درباره  ، از جمله اين افراد«بن عبداهلل عون»، و «هالل جملي بن نافع»

 )ع( سروده است.« حسين امام»دختر سه ساله 
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 9786008145585:شابک جيبي. ص.100 .1396. شهرستان ادب: تهران.راهبندان. پور، ميالد عرفان.277
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش فني و حرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدي:
 هايي است كه مضامين متنوع فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اخالقي، عرفاني و... را در خود  رباعي يکي از قالبمعرفيکتاب:

ز اين رو در همه تاريخ ادبيات حضور قوي خود را ماند و ا پذيرد. اين قالب شعري به دليل كوتاه بودن، بيشتر در ياد مي مي
پور از شاعراني است كه شيفته اين قالب شعري  هاي شاعران گوناگون بوده است. ميالد عرفان انديشي حفظ كرده و محمل نازک

كه در  رباعي است 73اي از  هاي شاعرانه خود را در اين قالب بيان كرده است. كتاب حاضر مجموعه است و بسياي از كشف
با اينکه دمي نبوده خرسند از من/ هرگز نبريده »: هاي فصل اول آمده است بندي شده است.در يکي از رباعي شش فصل دسته

 «.اش حيرانم/ انگار حيا كرد خداوند از من پوشي است پيوند از من/ از اين همه عيب

 

 9786008145561:شابک ي.رقع ص.56 .1396. شهرستان ادب: تهران.روروبه. اصغري، معين.278
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
 ن غزل اين اند. در دهمي اي از بيست و پنج شعر است كه در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

ام پر اشک/ براي من كه دلتنگم همين آب و هوا خوب است/ چه فرقي  ام آه و فضاي ديده هواي سينه»: خوانيم مجموعه مي
 «كند دور از تو من دلگير يا شادم/ همين كه ياد تو پر كرده اوقات مرا خوب است مي

 

279 شاعر. رضا محمدي، سيد. یک اندوهگین روح :شابک رقعي. ص.72 .1396. دبشهرستان ا: تهران.
9786008145998 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
درباره وطن سروده شده، در « مرز» كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است. شعرمعرفيکتاب:

زاده  ، درباره محمد مروّج«بانوي گلخانه ورامين»غزل «. حاال وطن چه داشت كه كل جهان نداشت؟ »: بخشي از آن آمده است
او را جلوي چشم مادرش « داعش»است كه افراد « تبسّم»، درباره دختركي افغانستاني، به نام «جنبش تبسّم»و فيلم اوست. 

 كنند. شعر.... عام مي ها را قتل ، آن«مزارشريف»، درباره شيعياني است كه طالبان بعد از تسلط بر «سوكواره بلخ»بُرند.  سر مي

 

 9786009799046:شابک رقعي. ص.114 .1396. سيب صادق)ع(: تهران.زمزمهنبض. ابراهيميان، حسين.280
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه رفهدهم فني و حپایۀ
 دوازدهم كاردانش
 انواع ادبي، شعر، نثرکلماتکلیدي:
اهل »اند.  شعر و سه قطعه نثر است. شعرها در قالب غزل و مثنوي سروده شده 23اي از  كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

، نام بعضي از اين اشعار است. شعر آخر كه «امداد حکيم»و « پيراهن يوسف»، «دعاي سکينه»، «زبان بريده»، «ياعلي»، «بيت
« سر پر خون»، «زبان بريده»كند.  بلندترين شعر كتاب است، در قالب مثنوي سروده شده است و داستان آفرينش را روايت مي

شعر آمده است. قطعه اول درباره حضور امام سجاد )ع( در مجلس يزيد، ، نام نثرها است كه همراه با چند بيت «نور و ظلمت»و 
 بعد از شهادت امام حسين )ع( است.
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281 تاکهسیا. اميري اسفندقه، مرتضي. سایه مست :شابک رقعي. ص.504 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145189 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش ي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفها دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، قصيده، غزلکلماتکلیدي:
هايي از هر رنگ و در  ها را مشق واره قصيده است. شاعر اين قصيده واره و غزل اي از قصيده كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

داند كه لباس بحر به آن پوشانده است. در  هر شعر را حبابي مي داند كه هركدام را به كسي پيشکش كرده و هر بحر مي
داردار  دلهره، بي وار آمد ــ آمد شبيه سيل، اما سبز، بي باران شبيه آبشار آمد، سرشار آمد، سيل»: آمده است« باران»واره  قصيده
، نام برخي از «مادر»و « آسمان»، «ليجخ»هاست و  واره نام بعضي از اين قصيده« غريب»و « برف»، «فقر»، «دماوند». آمد...
اين عروس شکسته آيا كيست؟ كيست اين زن خداي من! ها! كيست؟ اين كه »: گويد مادر، مي  قصيده ها. در غزل قصيده غزل

 آغوش كرده بر من باز، اينکه خوابيده است اينجا كيست؟

 

. پرنيان انديش: تهران.دروصفصبحوسپیده()مجموعهاشعارشورانگیز:صبحوشاديباغزل. زورقي، ناصر.282
 9786008239284:شابک رقعي. ص.164 .1397

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، نوجوانانکلماتکلیدي:
هاي مختلف عروضي مانند غزل، قصيده، مثنوي، چهارپاره  ري است كه در قالباين كتاب شامل مجموعه اشعامعرفيکتاب:

هاي  مايه آفرين و روحاني صبح و سحر سروده شده است و دست شود. اين اشعار در وصف شور و حالِ شادي و... ارائه مي
 بخشد. ديگر اميد مي اجتماعي از ايهام دارند. ريتم و آهنگ اين اشعار، به خواننده و شنونده، براي آغاز روزي

 

 9786008145622:شابک رقعي. ص.84 .1396. شهرستان ادب: تهران.دیگر:غزل. داوودي، علي.283
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ات فارسيانواع ادبي، شعر فارسي، ادبيکلماتکلیدي:
 هاي بخش  اند. كتاب دو بخش دارد. غزل اي از اشعار است كه در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

اول، درباره عشق، غم، تنهايي و... هستند. در بخش دوم شعرهايي براي حضرت محمد)ص(، حضرت زهرا)س(، حضرت 
ام؟  ام؟ من چي من كي»: بعضي از اشعار بخش اول به اين ترتيب است زينب)س( و حضرت معصومه)س(، آورده شده است. نام

هر »: و نام برخي از اشعار بخش دوم« گفتند بهار آمده و فصل جواني»، «يک نفر افتاده مثل سنگ در جان و تنم»، «دانم نمي
 «.در نظر آيينه بود در خبرها آه اما»و « هنوز بر سر هر ني حکايت سر تو»، «آورد نسيمي خسته كز كويت خبر مي

 

284 )ترانه. قهرمان، محمد. مهر تصنیففرشته و ها(ها :شابک رقعي. ص.96 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145196 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ع ادبي، شعر فارسي، ادبيات فارسيانواکلماتکلیدي:
، «نوا»ها عاشقانه هستند و در هفت دستگاه  است. ترانه  و تصنيف  اي از چهل و شش ترانه اين كتاب مجموعهمعرفيکتاب:

 گويد و درد جدايي، او خيال اند. شاعر از عشق مي ، سروده شده«گاه پنج»و « چارگاه»، «گاه سه»، «همايون»، «ماهور»، «شور»
خوابد فقط به اين اميد كه معشوق را در خواب  داند. براي او دوري از يار مانند در قفس بودن است. او مي معشوق را بهار مي

طور او بدون حضور يار، لب به سخن باز  زند، همان كند كه بدون گل دم نمي شاعر خودش را به بلبلي تشبيه مي. ببيند
 كند، او.... نمي
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 9786008145523:شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران.گشایش. حمدفرد، م شکري.285
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر فارسيکلماتکلیدي:
 اند. نيمي از شعرها  عر است. اين اشعار در قالب غزل سروده شدهاي از سي و يک ش كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

نشانِ  مرثيه براي شهيد مدافع حرم، در سوگ شهداي آتش: هاي مختلفي ازجمله عاشقانه هستند و نيمي ديگر درباره موضوع
ن و در وصف حضرت زدگان شهرستان ورزقا ايراني، زلزله 655شهيد پرواز ايرباس  290ساختمان پالسکوي تهران، در سوگ 

الحال حضرت  رضا)ع(. همچنين براي پدر و مادر شهيدان نيز اشعاري آورده شده است. آخرين شعر، وصف عباس)ع( و امام
 زينب)س(، بعد از واقعه كربالست.

 

286 کافي. اسالمي، مريم. در شاپگوزن :شابک رقعي. ص.24 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران.
9789643898649 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر فارسي، محيط زيستکلماتکلیدي:
 کتاب: گوزن در »و « دوستانه»، «گيرنده»اي از ده شعر كوتاه درباره محيط زيست است.  كتاب حاضر مجموعهمعرفي

كند كه ديگر هيچ درختي وجود ندارد،  ، زماني را تصور مي«گيرنده»، نام بعضي از اين شعرهاست. شاعر در شعر «شاپ كافي
كند كه  ، شاعر يادآوري مي«دوستانه»ميرد! در شعر  رسد و بر اثر بيماري آسم مي سالگي نمي ساله به چهل زماني كه آدم چهارده

ها را  تر و فنجان اي سر گوزني به ديوار كافه آويزان است كه قهوه را قهوه« ن... گوز»زمين در حال گرم شدن است. در شعر 
 كند! تر مي تلخ

 

 9786008145899:شابک رقعي. ص.112 .1396. شهرستان ادب: تهران.مالحظههايبيلحظه. اردستاني، مبين.287
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش ردانش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كا دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، ادبيات فارسيکلماتکلیدي:
اند. در  هاي نيمايي، غزل، مثنوي، رباعي و دوبيتي سروده شده اي از اشعار است كه در قالب كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

داند كه بدون  ود معشوق، وجودش پوچ است. او مرگ را وقتي ميداند كه بدون گل وج اشعار نيمايي، شاعر خود را گلداني مي
تو  هاي بي لحظه»و « روزشمار عربي»، «آيينه شکسته»، «هجران»: ها به اين ترتيب است يار باشد. نام برخي از غزل

نور كاسه چشمم، به نگاهي شکفت و پنجره شد باز ديوار چند لحظه پيش، پر شد از »: در شعر آخر آمده است«. اند مالحظه بي
، نام بعضي از اشعاري است كه در «تهمت»و « طلوع ديدار»، «تمنا»، «حيرت»، «سهم بني آدم«. »غرق ديدار چند لحظه پيش

 قالب رباعي و دوبيتي سروده شده است.

 

 9786008145288:شابک رقعي. ص.96 .1396. شهرستان ادب: تهران.لیليآذر. سعادتمند، اعظم.288
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
كند و از شعر باران و معتقد است   اي از چهل و يک غزل است. شاعر از كودكي خود ياد مي اين كتاب مجموعهمعرفيکتاب:
اش شکايت  سالگي هم بايد گاهي بچگي كرد و شعر باران را خواند. در شعر ديگري از درد و رنج چهل ساله  لكه حتي در چه

اي  گري خواهد شد، كاسه دهد كه تا انسان زنده هست، بايد عاشق باشد؛ چراكه روزي گِل كاسه كند و در شعر بعدي پند مي مي
 گويد.... اي، جايي براي نبات و چاي و هل. در شعر ديگري مي كه شايد در دست طفلي براي گدايي باشد يا در خانه
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289 نوجوان. ساالروند، فاطمه. شعر مجموعه را...: شرط برد تو دل :شابک رقعي. ص.48 .1397. پيدايش: تهران.
9786002965370 

 هنرجومخاطب:
 ازدهم كاردانشاي، ي اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدي:
 ها عاشقانه و لطيف است. همچنين زبان  اي از اشعار نو و كوتاه بوده و مضمون همه آن كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

و « هاي ماه عاشقانه»، «تنهايي»، «دليل»، «دعا»، «قول»، «هاي كوچک دلخوشي»شعرها ساده و روان و صميمي است. 
كشد. او عشق پروانه  نام برخي از اين اشعار است. شاعر انتظار، دوستي، طبيعت، خيال، لحظه ديدار و... را به تصوير مي« شرط»

ببين منِ »: آمده است« شرط»داند و يک احوالپرسي كوچک را باعث دلخوشي. در شعر  آاليش مي به گل را ساده و بي
 .«دل تو باز برد شرط را... پرت را، دوباره باختم،  حواس

 

290 شعر. نيکوي، پونه. مجموعه تنهایي6410: روز :شابک رقعي. ص.72 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145547 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 واع ادبي، شعر، غزلانکلماتکلیدي:
كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است. ازجمله اين شعرها، غزلي است كه به معرفيکتاب:

پرسم از خدا  فروش، مي اي شبيه به يک مرد گل خوابيده»... هاي همسرش تقديم شده است،  و عاشقانه« عباس بابايي»شهيد 
سرلشکر »شاعر غزل ديگري را به آزادگان وطن تقديم كرده است و غزلي به همسر شهيد .«  كه خدا جنگ جاي ماست؟ ...

اي  سال حسرتِ نوشيدن جرعه 18كه يادآور روزهاي اسارت اوست، يعني « روز تنهايي 6410»، به نام «آزاده، حسين لشکري
 آب خنک و يک لقمه نان....

 

291 شعر. باقري، عباس. مجموعه بنفش: از نیامدهبعد که اي :شابک رقعي. ص.152 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145806 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدي:
بعد از »، «روها پياده»، «اين همه اگراز »اشعاري است كه در قالب شعر نو سروده شده است.   اين كتاب مجموعهمعرفيکتاب:

نام بعضي از اين شعرهاست. در شعر اول شاعر عقيده دارد كه شعر به چه كار « بامدادي»و « تركيب تلخ»، «اي كه نيامد بنفشه
وافق برسد يا هاي ساحل به ت پشت نتواند پيش از مّد دريا، با ماسه آيد، اگر پرنده نتواند روي شاخه آفتاب بنشيند يا اگر الک مي

ها  رسد، باران مزاج برگ دهد، خورشيد به منطق روشني مي روها رخ مي ها در پياده در شعر دوم، به نظر شاعر، همه اتفاق. اگر...
 ها. ها و ترانه رودخانه گويد و شکفتن گل خواند... و در شعر سوم، از بهار مي اش را براي درخت مي فهمد، باد بيانيه را مي

 

292 شعر. ادي، محمدمر. مجموعه درنگ: رنگ به :شابک رقعي. ص.104 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145509 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
: اند. نام برخي از اين شعرها به اين ترتيب است ر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شدهكتاب حاضمعرفيکتاب:

شاعر شعرهاي اول و دوم را براي دخترانش سروده است. شعر «. روايت»و « برائت»، «حبيب»، «مصير»، «مسيح»، «تکرار»
، براي مردم «برائت»ع حرم و انتظار كودكانشان. غزل ، تصنيفي به مناسبت بهار است و شعر بعدي براي شهيدان مداف«مصير»

 تصنيف اربعين است. سروده شده و شعر آخر نوحه« يمن»مظلوم 
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293 شعر. وحيدزاده، محمدرضا. مجموعه پیشواز: :شابک رقعي. ص.72 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145912 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه رفهدهم فني و حپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
اند. اولين غزل درباره آخرين شبي است كه  اي از اشعار است كه در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

، شاعر مبارز «القرمزي آيات»ه امام رضا )ع( است. غزلي درباره حضرت علي )ع( مهمان دخترش بوده است. يکي از شعرها دربار
علي »همچنين شاعر غزلي درباره دكتر «. سليماني»و شعري درباره سردار « احمدي روشن»بحريني، غزلي درباره شهيد 

 سروده است.« امت و امامت»و سخنان او در كتابِ « شريعتي

 

 9786008145554:شابک رقعي. ص.80 .1397. شهرستان ادب: رانته.حاشا:مجموعهشعر. يزداني، رضا.294
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر فارسي، ادبيات فارسيکلماتکلیدي:
پنج بخش مختلف سروده شده است، رباعي و دوبيتي، نيمايي، غزل،  اين كتاب مجموعه اشعاري است كه درمعرفيکتاب:

، نام بعضي از اشعاري كه به سبک نيمايي «مرگ ذوق»و « تنهايي»، «اتفاق»، «قهر»، «عکس كودكي»بند و قصيده.  ترجيع
اين اشعار آمده هاست. در بخش رباعي و دوبيتي  ، نام برخي از غزل«خبر داغ»و « گرد كوچه»، «محبس»سروده شده است. 

به يارانش »نام دارد و « يوسفِ ليال»و.... شعري كه در قالب قصيده سروده شده است، « شوخي»، «حسرت»، «افسوس»: است
 بند. در قالب ترجيع« بفرماييد

 

295 شعر. رضا قزوه، علي. مجموعه مي: باران کلماتم بارددر :شابک رقعي. ص.84 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145172 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر نو، ادبيات فارسيکلماتکلیدي:
 چسبد اين  ن نميبه م»، «از دست ما»اند.  اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب شعر نو سروده شدهمعرفيکتاب:

، نام برخي از اين اشعار است. در شعر اول، شاعر از مادر زمين «نمايش غزه»و « ميان اين همه جادو»، «ها اين كوه»، «فروردين
ايم. در شعر دوم، فروردين و آمدن بهار براي شاعر  گويد و اينکه فرزندان خلفي براي اين مادر نبوده و ناسپاسي آدميان مي

ها نباشند، مانند چايي است  سين، خرچنگ در تُنگ است و عيدي كه در آن مادربزرگ چراكه در سفره هفتدلچسب نيست؛ 
 كه سرد شده باشد. در شعر بعدي....

 

296 شعر. مهدي موسوي، سيد. مجموعه صاد: با سفرنامه :شابک رقعي. ص.72 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145257 

 زهنرجو/ هنرآمومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعرکلماتکلیدي:
 سفر به كربال، زائران : كتاب حاضر حاوي چهل شعر بوده كه بعضي از مضامين اين اشعار به اين ترتيب استمعرفيکتاب:

اند و همچنين جانبازان شيمايي،  ي كه دست و پاي خود را در راه دفاع از ميهن فدا كردهحرم امام حسين)ع(، ازجمله جانبازان
پرچم »، «رسند ات مي زائران به بارگاه قدسي»، «هاي بين راه گاهواره»شهيدان مدافع حرم، دختر سه ساله امام حسين)ع( و.... 

 ازجمله شعرهاي اين كتاب است.، «ايم ما به قله فنا رسيده»و « امتداد بوسه خدا»، «سياه و سرخ
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297 شعر. زارعي، مهدي. مجموعه هايشکستهکابوسشاخه: :شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786006889511 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:

 انواع ادبي، شعر، عاشورادي:کلماتکلی
 كتاب حاضر مجموعه اشعار عاشورايي است. اين شعرها برمبناي رويايي كه حضرت زينب)س( در كودكي معرفيکتاب:

جا را گرفته  بينند كه توفان شديدي همه اند. حضرت زينب در خواب مي ص(، سروده شده«)پيامبر اكرم»بينند و تعبير  مي
آورد. او دستش  سال را هم از ريشه درمي قدر پرقدرت است كه درخت كهن دهد؛ اما توفان آن پناه مي است، درخت پيري او را

شکند، در همين موقع دخترک هراسان از خواب  ها را هم مي گيرد؛ ولي توفان آن شاخه هاي مانده از درخت مي را به شاخه
 شود و.... بيدار مي

 

298 شعر. شفيعي، كمال. مجموعه : بودهکفشم گاو زماني :شابک رقعي. ص.60 .1397. پيدايش: تهران.
9786002965363 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، نوجوانانکلماتکلیدي:
 ، «بهار»، «زندگي»، «نوجواني»ها ساده و روان است.  و زبان آن اي از اشعار كوتاه است كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

برهم زدني پريده و  داند كه چشم اي مي اش را مانند پرنده نام بعضي از اين اشعار است. شاعر كودكي« مرزها»و « صلح»، «بازي»
خورد از  تند و افسوس ميرفته است. او صلح را به عروسک زيبايي تشبيه كرده است كه كودكان بسياري در حسرت آن هس

 گشايد و... . اينکه هيچ تفنگي دهان به صلح نمي

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران.لوحعقیق)متنزیبایيوعشق(:مجموعهشعر. فر، مصطفي خليلي.299
 9786009870714:شابک رقعي. ص.128

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش ردانش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم كا دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر مذهبي، امامانکلماتکلیدي:
 بندي عاشورايي است كه  شود. فراز اول، تركيب كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه شامل چهار فراز ميمعرفيکتاب:

چهارم دربردارنده اشعار نيمايي و غزل است. در بند هفتم شانزده بند دارد، فراز دوم، دوبيتي، غزل و مثنوي است و فراز سوم و 
نواز و آينه در دست زينب است ـ از بانوان كرببال، اي  عاشق تويي، به عشق تو پابست زينب است، عاشق»: از فراز اول آمده است

ها با آمدن محرم سخن  ي دلتاب هاي فراز دوم از بي در يکي از دوبيتي«. حسين جان! آن زن كه در كمند بال جَست، زينب است
 شود. در فراز سوم... . هايي كه از سنگ و آهن است، با نام حسين )ع( آب مي گويد و اينکه دل مي

 

 9786008145578:شابک رقعي. ص.96 .1396. شهرستان ادب: تهران.واقعه:مجموعهشعر. كافي، غالمرضا.300
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه ي و حرفهدهم فنپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
 ، «كامل كدكن»اند.  اي از سي و چهار شعر است كه همگي در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

، نام بعضي از اين اشعار است. شعر اول درباره «واقعه»و « ترزخم كبود كبو»، «گل موعود»، «اهلل يا رسول»، «شيراز خاتون»
است. شعر سوم.... در شعر آخر، شاعر جهان را در حال « شيراز»است. شعر دوم، شهرآشوبي براي شهر « شفيعي كدكني»دكتر 

يرالمومنين، حضرت تواند دنيا را نجات دهد و آن ام داند و مردمي كه هيچ دستاويزي ندارند. فقط يک نفر مي نابودي مي
 ع( است.«)علي»
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301 غزل. نجفي، محمدحسين. مجموعه بهارخواب: :شابک رقعي. ص.96 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145486 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 واع ادبي، شعر، غزلانکلماتکلیدي:
 در سوک »، «مادر»، «بضاعت مزجات»اند.  اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شدهمعرفيکتاب:

، نام برخي از اين اشعار است. شعر اول درباره حضرت فاطمه)س( است و «بهارخواب»و « شبيه ابر»، «آمد بهار اما»، «ها ماهي
شود. شعر سوم  ها خشک شده و خانه در سکوت غرق مي عر دوم درباره مادر است كه بدون او چشمهدفن كردن شبانه ايشان. ش

 آيند. شعر چهارم.... گويد كه با دست بسته به ميهن مي از غواصان شهيدي مي

 

:شابک .رقعي ص.88 .1396. شهرستان ادب: تهران.کندسرمبهشانهتوفکرمي:مجموعهغزل. پور، فاطمه سليمان.302
9786008145264 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
شعرهاي : شود اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است و به سه بخش تقسيم ميمعرفيکتاب:

اند. اولين شعر  سروده شده 91ــ  94هاي  و شعرهايي كه بين سال 88ــ  90هاي  ، شعرهاي بين سال85ــ  87هاي  بين سال
و عاشق « چنگيز»تقديم شده است. در اين شعر، شاعر خود را دختري از نسل « شفيعي كدكني»از بخش دوم، به دكتر 

خواهند پاسخ گفت، سرها در  ، )سالمت را نمي«مهدي اخوان ثالث»توجه به شعر  داند. يکي از شعرهاي بخش سوم نيز با مي
 گريبان است( سروده شده است.

 

 9786008145639:شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران.همقفسان:مجموعهغزل. عباسلو، مژگان.303
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفهاي،  دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
اند و همگي عاشقانه هستند. به  اي از سي و چهار شعر است كه در قالب غزل سروده شده اين كتاب مجموعهمعرفيکتاب:

دارند. او عشق را  ذارند، عده ديگري آن را از سر برمينظر شاعر، در اين روزگار، عشق مانند كالهي است كه تا برخي بر سر بگ
كند. شاعر عشق را به كوهي تشبيه كرده است كه هركسي به  داند، مانند گيسويي كه باد پريشانش مي ها مي باعث ويراني دل

گاه روي  شق هيچگردند. انسان عا شوند و بازمي قله آن برسد، هنر كرده است؛ چراكه بيشتر افراد در دامنه كوه منصرف مي
 بيند و... آرامش را نمي

 

 9786008145844:شابک رقعي. ص.72 .1397. شهرستان ادب: تهران.مراصداکردي؟. نيا، ليال حسين.304
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شعر، غزل انواع ادبي،کلماتکلیدي:
 سيب »اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده و حاوي سي و يک شعر است. شعر معرفيکتاب:

، درباره عشق و تنهايي است. شاعر آرزو دارد كه كاش يک سيب باشد تا بتواند به راحتي معشوق را بفريبد. او خود را «سرخ
، باران را پيک بشارت براي خاک خشکيده «باران»ي خود دلنشين. شاعر در شعر داند و مرگ را برا غرق در درياي عشق مي

زني »، براي احمد متوسليان سروده شده است و «چشم به راه»داند، بشارتي كه گره از بخت داغ باز كرده است. غزل  زمين مي
 براي مادرش.« چنان كه تويي
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305 است. محمدمهدي شفيعي، سيد. عشق ما مرز :شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: نتهرا.
9786008145530 

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
ارادت به خاندان اهل بيت رنگ غالب در  رباعي. عشق، شهادت و 11غزل و  29اي است از   اين كتاب مجموعهمعرفيکتاب:

شود. شاعر درباره امام حسين )ع(  شعرهاي اين مجموعه است؛ گرچه مضامين عرفاني و اجتماعي نيز در شعرها ديده مي
اي  اي بود سپاهم كه تالوت كردم، آيه ات در نفس باد مکرّر گم شد، گريه تو وسطِ خنده لشکر گم شد ــ سوره ناله»: گويد مي

خورديد/ از خالي دستِ ديگران  از كيسه نامِ اين و آن مي»: هانيز آمده است در يکي از رباعي«. شتِ سرِ آيه ديگر گم شدپ
 «.خورديد خورديد/ يک عده پيِ نان شبِ خود بودند/ روزي كه به نرخِ روز نان مي مي

 

 9786008145745:شابک ي.رقع ص.80 .1397. شهرستان ادب: تهران.مالحظات. نژاد، اميد مهدي.306
 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، غزلکلماتکلیدي:
ن آخر نقطه چي»كتاب حاضر مجموعه اي است از اشعار عاشقانه در قالب غزل كه درسه بخش سروده شده اند. معرفيکتاب:

نام اين بخش هاست. شاعر معتقد است كه هميشه حرفهايي وجود دارند كه از « شايد صدايي»و« ، حق با سپيدار است«خط
دل بر نمي آيند. او در شک و ترديد به سر مي برد و از اين تشويق رنج مي كشد. به نظر شاعر هميشه حق با اكثريت نيست. 

 و ....« محسن نفر»، موسيقي استاد«يورت»ادي مي كند از كارگران معدنگاهي ناچيز موفق تر است. در بخش سوم ي

 

307 بهمنهفت. سري، حميدرضا شکار. در ماهسین :شابک رقعي. ص.68 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145271 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، انقالب اسالميکلماتکلیدي:
ها بودند، به  در خيابان 57اي از اشعار انقالبي است. شاعر مردم انقالبي را كه در زمستان  كتاب حاضر مجموعهمعرفيکتاب:

گويد  ها پخش شدند. او مي و در خيابانها هزارپاره  هايي كه با آمدن سربازها و شليک گلوله آيينه تشبيه كرده است، آيينه
نشست، مغز  اي كه بر سينه مردم مي باتون، شکنجه و گلوله درد داشت؛ اما طعم آزادي شيرين بود. او عقيده دارد با هر گلوله

 شکست و بهار رسيد، بهاري كه در زمستان آمد و.... هاي يخ  شد و با فريادهاي مردم، كوه ديکتاتور پريشان مي

 

308 گل. اميري اسفندقه، مرتضي. خوابهیس! اندها :شابک رقعي. ص.168 .1396. شهرستان ادب: تهران.
9786008145929 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعرکلماتکلیدي:
واره گذاشته  ها را نيمايي اند و شاعر نام آن اشعاري است كه در قالب شعر نيمايي سروده شده  كتاب مجموعه اينمعرفيکتاب:

: ها به اين ترتيب است واره واره و هشت رباعي نيز هست. نام بعضي از نيمايي است؛ البته فصل پنجم كتاب دربردارنده سه غزل
نه »، «سرگرم ندارد به پر خويش خروس«. »درود و دعا»و « محله»، «ها فواره»: ها واره و نام غزل« شعر»، «وقت»، «شناسنامه»

واره اول، شاعر  ، نام سه رباعي از اين مجموعه است. در نيمايي«اي آتش! اي شکوه شاد و روشن»و « ام كه نعل وارونه بزنم آمده
هاي ناگهاني  ويري، آنجا كه مزد زندگاني، مرگكند. او از سوي مادر سبز و سيراب است و از سوي پدر ك خودش را معرفي مي

 است!
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 9786008145646:شابک جيبي. ص.58 .1397. شهرستان ادب: تهران.یادآوري. سيار، محمدمهدي.309
 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، شعر، ادبيات فارسي:کلماتکلیدي
ها به اين ترتيب  كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب رباعي سروده شده است. نام برخي از اين رباعيمعرفيکتاب:

در رباعي اول، شاعر از عشقِ معشوق «. وجو جست»و « درغربت»، «فردا»، «تنهايي»، «ترديد»، «تاب بي»، «ياد»، «غرور»: است
شود. اين قلب و عشق، هر دو مغرورند. در شعر  شود و قلب خودش كه اسير هر غمي نمي گويد كه به هر دلي محرم نمي يم

كند كه چقدر راحت او را از ياد برده است. در شعر سوم، خود را مانند گل آفتابگردان، در شب  دوم، از معشوق شکايت مي
 محروم شده است.بيند؛ چون او هم از ديدار محبوب  سرگردان مي

 علوم تربین  

 

310 بدانند. ميرزائي، حسين. باید مدارس مدیران آنچه :شابک وزيري. ص.278 .1397. انديشه عصر: تهران.
9786004211901 

 هنرآموزمخاطب:
 اي، حقوق مديران، اخالق حرفهکلماتکلیدي:
اندركاران آموزش ضرورت دارد. در  ها براي دست مديران مدرسهاطالع از قوانين و مقررات مورد نياز و استفادۀ معرفيکتاب:

هاي مديران و مديريت  است، ويژگي هاي دولتي و غيردولتي تدوين شده اين كتاب كه به عنوان مرجعي براي مديران مدرسه
قانون مديريت  اند. متن كامل سند تحول، قانون رسيدگي به تخلفات اداري، آموزشي و مباني حقوقي تعليم و تربيت آمده

 خدمات كشوري و آيين نامۀ اجرايي مدارس، بخشي از محتواي اين كتاب هستند.

 

انجمن : تهران. صغرا ابراهيمي قوام ارتقايپیشرفتتحصیليپسران)راهنمايوالدینومعلمان(.. ويلسون، گري.311
 9789644512490:شابک رقعي. ص.112 .1397. اوليا و مربيان
 ي/ هنرآموزمربمخاطب:

 پيشرفت تحصيلي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدي:
 كند چگونگي برخورد با هر دسته را بهتر  هاي پسران با دختران به والدين و مربيان كمک مي دانستن تفاوتمعرفيکتاب:

ع پيشرفت پسران هاي ميان تربيت و آموزش پسران، موان است ضمن تأكيد بر تفاوت درک كنند. نويسندۀ كتاب حاضر كوشيده
هايي در ارتقاي سطح آموزشي  در دوران قبل از مدرسه، اوايل مدرسه و حين مدرسه را بررسي كند. اين كتاب نه تنها به جنبه

 پردازد. اجتماعي پسران نيز مي -كرده است، بلکه به لحاظ پرورشي به جنبۀ رشد هيجاني پسران اشاه

 

312 کاراستراتژي. ور، ميکلجاكوبز، جورج/ رنانديا، ويلي/ پا. و محور.آمدبرايآموزشدانشهایيساده انسيه  آموز
 9786005313697:شابک رقعي. ص.236 .1397. سيمرغ خراسان: مشهد. نسب فياضي

 هنرآموزمخاطب:
 محور، يادگيري آموز دانشکلماتکلیدي:
 آموز محور در   ياز دارد. در اين كتاب شيوۀ دانشتغيير در شيوۀ آموزش از مفاهيمي است كه به بررسي نمعرفيکتاب:

است تا بتوانند در  شود. نويسنده راهبردهايي كارامد براي معلمان ارائه داده آموز مطرح مي ترشدن دانش آموزش، به معناي فعال
ها  كتاب يکي از آن آموز محور را پياده كنند. اين شيوه ده عنصر اساسي دارد كه در هر فصل از آموزش و تدريس، شيوۀ دانش

 اند. بررسي شده
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 .1397. نوانديشان دنياي علم: تهران.بیستاصلمهمدرموفقیتمعاوناجرایيدبیرستان. مصدق صدقي، زهرا.313
 9786009976638:شابک رقعي. ص.340

 مربي/ هنرآموزمخاطب:
 رفتار در مدرسه، مديريت و سازماندهيکلماتکلیدي:
 ر مدرسه افراد بسياري مشغول كارند. روي سخن اين كتاب با چنين افرادي است كه مسئول تعالي روحي دمعرفيکتاب:
آموزان هستند. نويسنده كه تجربۀ چندين ساله در ادارۀ مدرسه دارد، بيست اصلي را كه به نظر او الزم است در  واخالقي دانش

شده را مثال زده و  هايي تجربه يل شرح داده است. در هر مورد، نمونهآموزان بدانيم، به تفص  داري و كار با دانش امور مدرسه
 است. راهکارهاي خويش را در برخورد با اين موارد آورده

 

314 تفکر. پور اصل، جليل ندائي. ابزار جعبه جانبي)خالقیت(: تفکر  خشتي. ص.86 .1397. پور اصل جليل ندائي: .

 9786220006428:شابک
 هنرآموز هنرجو/مخاطب:

تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ
 دوازدهم كاردانش
 مديريت و سازماندهي، انديشه و تفکرکلماتکلیدي:
ن و زباني ساده، به طور عملي و كوشد با بيا اي شش جلدي است كه مي كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعهمعرفيکتاب:

هاي مختلف  درس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت 60در قالب 
ها و  شود. مثال ابزار تفکر است. جلد چهارم روي خالقيت و تفکر جانبي متمركز مي 10متفکران بهتري باشند. هر جلد شامل 

ها به يک  كنند. مخاطب براي يادگيري و تمرين درس اند و تصويرها نيز خواننده را همراهي مي شده بومي هاي مطرح شچال
 تسهيلگر آموزشي نياز دارد.

 

315 تفکر. پور اصل، جليل ندائي. ابزار جعبه عمل: میدان :شابک خشتي. ص.86 .1397. پور اصل جليل ندائي: .
9786220006442 

 نرجو/ هنرآموزهمخاطب:
تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ

 دوازدهم كاردانش
 مديريت و سازماندهي، انديشه و تفکرکلماتکلیدي:
كوشد با بيان و زباني ساده و به  ت كه ميشش جلدي جعبه ابزار تفکر اس  كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعهمعرفيکتاب:

هاي مختلف متفکران بهتري  طور عملي، به كودكان و نوجوانان بياموزد كه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت
 دهد و هدف اصلي آن نيز نوشتن يک برنامۀ حلي عملياتي ارائه مي ابزار تفکر است. جلد ششم راه 10باشند. هر جلد شامل 

ها به يک  باشند. مخاطب براي يادگيري و تمرين درس  شده بومي هاي مطرح ها و چالش عملياتي است. كوشش شده مثال
 تسهيلگر آموزشي نياز دارد.

 

316 برسید. شرايتر، تام. دوستانه رابطه و نفوذ باور، اعتماد، به فوراً چگونه راه13: از باز ذهن برايایجاد راه
 9786008237297:شابک رقعي. ص.96 .1396. آموخته: اصفهان. امير انصاري آگاه.ناخودگوباضمیروگفت

 مديرمخاطب:
 فردي خريد و فروش، روابط بينکلماتکلیدي:
تواند بر كل فرآيند فروش شما تاثيرگذار  ايجاد حس اعتماد و باورسازي در چند ثانيه اول ارتباط با مشتري ميمعرفيکتاب:

گيري مغز يا همان ضمير ناخودآگاه شويد. نويسنده  وگوي مستقيم با بخش تصميم اي ايجاد حس اعتماد بايد وارد گفتباشد. بر
سازد. ايجاد  هاي تاثيرگذاري سريع بر مشتريان آشنا مي در اين كتاب با چند عبارت كوتاه و چند تکنيک ساده شما را با روش

براي برقراري رابطه دوستانه، تمجيد صميمانه و سواالت نابودكننده از جمله مطالب رابطه دوستانه، استفاده از كلمات جادويي 
 كتاب حاضر است.
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: تهران.هايآموزشي)بارویکردتطبیقي(فرهنگيدرنظامچند. رهنما، اكبر/ بخشي، حامد/ صباغ اسماعيلي، رعنا.317
 9786003093829:شابک رقعي. ص.184 .1397. آواي نور
 مدير/ كارشناسان:مخاطب

 ريزي آموزشي مديريت آموزش و پرورش، برنامهکلماتکلیدي:
آموزان داراي مليت، طبقه، مذهب  آموزش چند فرهنگي مفهومي است كه در آن نتايج آموزش براي همه دانشمعرفيکتاب:

به عدالت آموزشي است.  يابي شود. هدف اساسي آموزش چند فرهنگي دست و گروه اجتماعي مختلف بهبود بخشيده مي
گرايي و  اند. تعريف فرهنگ، تنوع فرهنگي، كثرت نويسندگان در ضمن هشت فصل آموزش چند فرهنگي را بررسي كرده

آموزش چند فرهنگي از مباحث چهار بخش ابتدايي است. در چهار بخش انتهايي نيز آموزش چند فرهنگي در نظام آموزشي 
 ررسي قرار گرفته است.ايران، آلمان و استراليا مورد ب

 

: تهران. المحمد طاهري عبد ها.خالقیت،نوآوريوکارآفرینيبینفرهنگ. دوبينا، ايگورا .ان/ كارايانيس، الياس.جي.318
 9786003093607:شابک وزيري. ص.238 .1397. آواي نور
 مدير/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 يمطالعات فرهنگي، كارآفرينکلماتکلیدي:
ها راهگشا باشد. كتاب حاضر با  تواند در حل آن ها در برخورد با مسائل مي هاي ذهني هر يک از فرهنگ خالقيتمعرفيکتاب:

فصل تنظيم شده است. در شش فصل ابتدايي فرهنگ به عنوان  12فرهنگي در كارآفريني در  هدف بيان اهميت مباحث بين
خالقيت جهاني و چندين مطالعه موردي پيرامون نسبت فرهنگ و خالقيت ها،  نيروي محرک، خالقيت از دريچه فرهنگ

هاي چندفرهنگي براي مديريت نوآوري و  هاي مديريت و فرهنگ، چالش شود. سپس به مباحثي مانند ارتباط شيوه تشريح مي
 هاي فرهنگي در كارآفريني اشاره شده است. پايه

 

 9786000802301:شابک رقعي. ص.304 .1397. قدياني: تهران.آموزيدرستایشهیچ. كريمي، عبدالعظيم.319
 هنرآموزمخاطب:

 هاي مذهبي، تعليم و تربيت خودسازي، آموزش و پرورش، جنبهکلماتکلیدي:
نويسندۀ اين كتاب رويکرد نويني را بر مبناي نظرات پيشوايان ديني و ديدگاه عارفان مسلمان به تعليم و تربيت معرفيکتاب:

شود و شناخت  هايي است كه موجب قفل ذهني مي كند. حرف اصلي در اين كتاب خالي كردن ذهن از آموخته رسي ميبر
كند. كتاب حاضر شامل  هاي قبلي با هدف گشودگي روح و پيوند با عالم روحاني و فرامادي مطرح مي اي را بر شناخت دوباره

آموزي، تربيت سلبي، فراتر از  نگاري، دانش سلبي، فراتر از هيچا شش بخش با عناويني چون فرايند سخن، فراتر از هيچ
 معنايي تدوين شده است. گويي و معنادرماني سلبي، فراتر از بي كاري، ارتباط سلبي، در ستايش هيچ هيچ

 

. صادق موسوي، اعظم معتمدي جمعیت.هايدرسبزرگوپرراهنمايعمليتدریسدرکالس. سازمان يونسکو.320
 9786003093683:شابک رقعي. ص.96 .1397. آواي نور: انتهر

 دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:
 كالس درس، تدريس اثربخشکلماتکلیدي:
 شود و در اين ميان آموزش با كيفيت اهميت بسياري دارد.  آموزش از حقوق اساسي هر انساني محسوب ميمعرفيکتاب:

هاي پرجمعيت به منظور آموزش با كيفيت نگارش شده است.  راي تدريس در كالسكتاب حاضر با هدف كمک به معلمان ب
زا، محتواي راهنما، شروع فرآيند تدريس، مديريت كالس، سازماندهي محيط فيزيکي و محيط رواني از جمله  هاي چالش فرصت

هاي درون كالس،  راني، تمرينچنين نويسنده به مباحثي مانند راهبردهاي يادگيري فعال، روش سخن مطالب كتاب است. هم
 كند. دهي و آزمون نيز اشاره مي ارزشيابي و بازخورد، تکليف
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پور  حسن نادعلي راهنمايعمليسنجشمیزاندانایيوتوانایيفراگیران.:سنجشعملکرد. بروكهارت، سوزان.321
 9786005022995:شابک وزيري. ص.240 .1397. مؤسسه كورش چاپ: تهران. پلکي

 مربي/ مدير/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:
 ها، آموزش و پرورش آزمونکلماتکلیدي:
شود. كتاب پيش رو در بستر  هاي درس محسوب مي سنجش و ارزشيابي آموزشي از جمله عناصر مهم كالسمعرفيکتاب:

هايي متنوع از دورۀ دبستان تا  رائه كرده و مثالهاي نظري، راهکارهايي عملي ا روش سنجش عملکرد، ضمن ارائۀ بحث
گذاري جديدي  هاي عملکرد و طراحي نظام نمره دبيرستان و در موضوعات متفاوت آورده است. تقسيم بندي نويني از سنجش

ايند شده در فر هايي عملياتي از سنجش تکويني جاسازي هاي آن است. مثال به نام راهنماي توصيف عملکرد، از جمله ويژگي
 اند. تدريس و يادگيري نيز در كتاب آمده

 

:شابک وزيري. ص.384 .1396. آواي نور: تهران.طراحيآموزشيراهنمايعملدرکالسدرس. بيات، محسن.322
9786003093409 

 دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:
 آموزش و يادگيري، طراحي آموزشيکلماتکلیدي:
ش اثربخش بودن آموزش به نقشه آموزش و طراحي آموزشي نيازمنديم. نويسنده در كتاب حاضر از براي افزايمعرفيکتاب:

شوند. از  براي طراحي آموزشي بهره برده است. بر اين اساس عناصر پيش، حين و پس از تدريس تبيين مي« اشور»الگوي 
توان نام برد. طراحي و نوشتن  ارزيابي را ميجمله اقدامات قبل از تدريس تحليل مخاطب، تعيين روش تدريس و تعيين روش 

 سناريوي تدريس و اجراي آن از اقدامات حين تدريس و ارزشيابي آموزش و اصالح آن از مراحل بعد از تدريس است.

 

ابوالفضل بختياري، شوكت عباسقلي شهرياري، بهزاد  )یادگیريمشهود(.:فرهنگآموزشویادگیري. هتي، جان.323
 9786003093713:شابک وزيري. ص.250 .1397. آواي نور: تهران. كار يما شعلهقباخلو، ش
 دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:

 آموزش و يادگيري، راهنماي تدريسکلماتکلیدي:
وند. ش هاي نو درک، تقويت يا اصالح مي ها و انتخاب يادگيري كاركردي است كه با آن دانش، رفتارها، توانمنديمعرفيکتاب:

فصل تدوين شده  9نويسنده در كتاب حاضر، در پي آشنا كردن مخاطبان با مفاهيم و اصول يادگيري مشهود است. كتاب در 
است. منبع ايده، نقش معلمان، بازيگران اصلي فرآيند آموزش، معلم برانگيخته و معيارهاي موفقيت درسي از جمله مطالب 

آموزان به درون  حثي مانند مراحل يادگيري، آماده سازي درس، خوداستنادي دانشچنين به مبا كتاب حاضر است. نويسنده هم
 كند. درس و جايگاه بازخورد نيز اشاره مي

 

:شابک رقعي. ص.288 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. حيدر توراني قوانینمدیریت.. تمپالر، ريچارد.324
9789640815830 

 كارشناسان مدير/ هنرآموز/مخاطب:
 مديريت، عناصر مديريتکلماتکلیدي:
شود.  دانند كه موفق به دريافت نتيجه توسط ديگران مي مديريت، هم علم است و هم هنر. مدير را شخصي ميمعرفيکتاب:

مديريت را كنند. نويسنده در كتاب حاضر قوانين  ها در طول روز مسائل مختلفي را مديريت مي ها مدير هستند، آن همه انسان
اند. در بخش ابتدايي قوانين مربوط به مديريت  بندي شده به زباني ساده ارائه كرده است. اين قوانين در چهار بخش تقسيم

 گروه، در بخش دوم مديريت خود، در بخش سوم قوانيني براي كارآفرينان و در بخش انتهايي قوانين زندگي بيان شده است.
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هايدکترسعیدبهشتي،استادهايمنازکالسهاوبرداشتاندوخته:کالسبهشتي. اهلل كريمي خويگاني، روح.325
 9789640814536:شابک رقعي. ص.80 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.دانشگاهعالمهطباطبایي

 دانشجومعلمانمخاطب:
 روش تدريس، آموزش و پرورشکلماتکلیدي:
تواند منبعي مناسب براي هنرآموزان و دانشجومعلمان باشد. كتاب حاضر نيز با نگاه  روش تدريس ميهاي  كتابمعرفيکتاب:

هاي خود را از  پديدارشناسي، سعي در روايت روش تدريس يکي از مدرسان دانشگاه دارد. نويسنده در اين كتاب برداشت
يت خود از روش تدريس استاد، به مباحثي مانند كند. مؤلف در ضمن روا هاي دانشگاه دكتر سعيد بهشتي روايت مي كالس

 كند. كرامت، مشاركت فراگير، راهنمايي و مشاوره، نحوه تعامل و نظم و روش ارزشيابي او اشاره مي

 

326 مدارسشاد. جو كيم، گوانگ. زندگيدانشهایيتجربهچارچوب: و بهپویيیادگیري براي درشده آموزان
 ص.152 .1397. مدار پيشگامان پژوهش: تهران. نوري  مرتضي مجدفر، مهناز ابوالکاشف .پاسیفیک-مدارسحوزۀآسیا

 9786008529101:شابک رحلي.
 مربي/ هنرآموزمخاطب:

 ها شادي، آموزش و پرورش، مدرسهکلماتکلیدي:
 ا كه روابط مهم بين ه كتاب حاضر ترجمۀ گزارشي است از نتايج اقدامات بخشي از پروژۀ شادسازي مدرسهمعرفيکتاب:

هاي آموزشي را به نگاهي فراتر از قلمروهاي سنتي  شناسد. نويسندۀ كتاب، نظام شادي و كيفيت آموزش را به رسميت مي
هاي زيستۀ فراواني  كند تا به مخاطبان خود كمک كنند به موفقيت و شادماني دست يابند. اين كتاب تجربه يادگيري دعوت مي

 دهد. ارائه مي ها به مخاطب از مدرسه

 

327 مرآتمدارسیاد. زاده، محرم آقازاده، محرم/ نقي. گیرنده درس: نگارشطرح عملي راهنماي مؤسسه : تهران.
 9786229902141:شابک رحلي. ص.176 .1397. مدارس يادگيرنده مرآت

 مربي/ هنرآموزمخاطب:
 برنامه ريزي درسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدي:

هاي اول كتاب، كليات مربوط به  كوشد به مخاطب بياموزد چگونه طرح درس بنويسد. فصل كتاب پيش رو مياب:معرفيکت
به بررسي ساختار طرح درس اختصاص دارد. نحوۀ نوشتن اهداف طرح درس در  3است. فصل  طرح درس و تدريس را ارائه داده

هاي تدريس متناسب با اهداف  ط مي شود. انتخاب روشدهي محتوا مربو است. فصل پنجم كتاب به سازمان آمده 4فصل 
هايي از طرح  است. نمونه شده  به بحث گذاشته 8ها در فصل  و سنجش آموخته 7يادگيري و توليد مواد كمک آموزشي در فصل

 آمده و فصل آخر كتاب نيز دوسويه، غيرمکتوب و مجازي است. 9شدۀ معلمان در فصل  هاي نوشته درس

 

328 بهداشترواني. رضا ، محمد/ جواديان، سيد يا، وهاب/ سبزين علي. مددکارياجتماعيبالینيو . آواي نور: تهران.
 9786003092662:شابک وزيري. ص.400 .1396

 مشاور/ هنرآموزمخاطب:
 ها، مددكاران بهداشت رواني، بيماريکلماتکلیدي:
 داده كه  قرن اخير نشان  است. تحقيقات بهداشت رواني در نيم داشته بيماري رواني از بدو پيدايش بشر وجودمعرفيکتاب:

آگاهي به مددكاران اجتماعي  كوشد با دادن گيري و درمان هستند. كتاب حاضر مي هاي رواني قابل پيش بيماري
راهکارهاي  هاي علمي و ها، تجربه دربارۀدستاوردهاي علمي و نظري در بهداشت روان، عالوه بر بيان رويکردها و نظريه

اي را نيز مطرح كند. بهداشت رواني در مراحل رشد از دو بعد سالمت رواني افراد خاص و سالمت رواني جمعيت  مداخله
 اند. ساالن و سالمندان، همگي در اين كتاب بررسي شده عمومي، و بهداشت رواني كودكان و نوجوانان، بزرگ
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329 یادگیرنده. سنگه، پيتر. مدرسه جامعه.خلقمحی: مدرسه، کالس، در : تهران. حسين ليلي محمد طیادگیرنده
 9786006475608:شابک رقعي. ص.240 .1397. منظومه خرد
 مدير/ مشاور/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 ها يادگيري سازماني، مدرسهکلماتکلیدي:
 كنند تا كل مجموعۀ مدرسه بتوانند لذت  هاي يادگيرنده فضايي امن براي دانش آموزان فراهم مي مدرسهمعرفيکتاب:

پردازد و  يادگيري را در كنار هم تجربه كنند. كتاب حاضر به موضوع خلق محيط يادگيرنده در كالس، مدرسه و جامعه مي
ها چگونه با استفاده از ابزار،  دهد مدرسه هاي عيني، نشان مي كند. همچنين، با مثال مقدمات ايجاد اين محيط را ذكر مي

هاي دنياي امروز تطبيق  توانند رشد و تغيير كنند و خود را با تغييرات و چالش شده در اين كتاب مي ها و منابع ارائه کنيکت
 دهند.

 

330 قانون. احمدي، رضا. مدار بر مدارس مدیریت :شابک وزيري. ص.288 .1397. ضريح آفتاب: مشهد.
9786004762311 

 ارشناسانمدير/ مشاور/ هنرآموز/ كمخاطب:
 مديريت آموزش و پرورش، قوانينکلماتکلیدي:
 وري  شود، همين عامل در افزايش بهره مدار در افراد مي احاطه بر قوانين شغلي موجب ايجاد نگرش قانونمعرفيکتاب:

ادارات در  هاي قانوني به مديران مدارس و مسئولين ها و ظرفيت سازمان تاثيرگذار است. كتاب حاضر با هدف آموزش فرصت
شود. در بخش دوم مقررات تأسيس و  هاي قانوني مدارس اشاره مي سه بخش تنظيم شده است. در بخش نخست به بايسته

اداره مدارس غيردولتي تبيين شده است. بخش سوم مربوط به اهم موازين حقوقي و كيفري مرتبط با شغل مديريت مدارس و 
 هاي دولتي و غيردولتي است. آموزشگاه

 

331 مدیریتمراکزیادگیري. زارعي زواركي، اسماعيل/ ابوالقاسمي، ابراهيم. مرکزیادگیريدانشگاه: . آواي نور: تهران.
 9786003093195:شابک وزيري. ص.176 .1396

 دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:
 ها، مديريت دانشگاهکلماتکلیدي:
فصل پيرامون  5ن يکي از منابع يادگيري مطرح هستند. در كتاب حاضر ضمن امروزه مراكز يادگيري، به عنوامعرفيکتاب:

مركز يادگيري دانشگاه، چگونگي ايجاد و نقش آن بحث شده است. كليات مركز يادگيري، تکنولوژي آموزشي، انواع مركز 
مراكز يادگيري مباحث دو فصل هاي  يادگيري، كاركرد مركز يادگيري در جوامع امروزي، نيازهاي اطالعاتي و مزايا و محدوديت

هاي مركز يادگيري دانشگاه، چارت سازماني  دهد. در سه فصل انتهايي نيز مركز يادگيري دانشگاه، مولفه ابتدايي را تشکيل مي
 شود. ها، مواد و تجهيزات اين مركز تشريح مي آن، رسانه

 

پيما، فرزانه معتمدي،  زاده، سکينه راه منصوره كريم ي.ریزيبرايدوراناولیهکودکمدیریتوبرنامه. كليک، فيليس.332
 9786002501783:شابک رحلي. ص.580 .1397. دانژه: تهران. جاني سيامک طهماسبي، آمنه ولي

 مدير/ دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 ها كودكان، مدرسهکلماتکلیدي:
ند و هدفدار است كه در جريان آن افراد براساس خصوصيات و آموزش كودكان در سنين ابتدايي آموزشي قانونممعرفيکتاب:

هاي فرهنگي  بينند. در جريان آموزش پيشرفت جسماني، شناختي و عاطفي كودكان در مسير ارزش سطح رشدشان آموزش مي
اقبت از هاي مر شود. كتاب در پنج بخش تنظيم شده است. در دو بخش ابتدايي به مديريت مدارس، برنامه جامعه هدايت مي
شود. در سه بخش انتهايي پيرامون مديريت و آموزش كاركنان مدارس، بودجه و  ريزي آموزش اشاره مي كودكان و برنامه

 مشاركت والدين و جامعه بحث شده است.
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 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.یادنامهاستادعبدالمجیدرشیدپور:معلممحبوب. دشتي، محمد.333
 9789640814697:شابک وزيري. .ص288

 مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:
 معلمان، ادبيات كودک و نوجوان، آموزش و پرورشکلماتکلیدي:
 هاي علمي و تربيتي آموزش و پرورش به نام آقاي عبدالمجيد  اين كتاب در بارۀ يکي از معلمان و شخصيتمعرفيکتاب:

هايي با چند نفر از مربيان آموزش و پرورش، كارشناسان، اساتيد و معلماني كه از نزديک با  ر ابتدا مصاحبهرشيد پور است. د
هاي اين معلم اختصاص دارد.  ها و مقاله هايي از كتاب اند آورده شده است. بخش ديگر به معرفي آثار و بخش ايشان همکار بوده

 تي از اين معلم نقل قول شده است.هاي تربيتي و يا خاطرا در پايان كتاب داستان

 

334 بد. تاجيک اسماعيلي، سميه/ ميرزايي، محمد. خوبیا همراه تلفنهمراهبررسيآسیب: هاي مؤسسه : تهران.
 9786229501214:شابک رقعي. ص.80 .1397. فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان

 مربي/ والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:
 هاي ارتباطي، روابط اجتماعي ن، مهارتنوجواناکلماتکلیدي:
 ارزاني خطوط و دسترسي آسان به تلفن همراه در ميان قشرهاي جامعه، باعث ورود اين وسيله ارتباطي به معرفيکتاب:

مدارس ابتدايي و راهنمايي كشور نيز شده است. عدم آگاهي و آموزش نحوه استفاده درست از گوشي همراه در ميان نوجوانان 
رسان اين پديده است. در اين نوشتار تحقيقي، تأثير تلفن همراه بر عملکرد تحصيلي، افت تحصيلي،  يامدهاي آسيباز پ

شناسي، تأثيرات اين فناوري  هاي جامعه آموزان بررسي شده است. همچنين با استناد به ديدگاه مدگرايي و انضباط فردي دانش
 شناسي شده است. نوين در زندگي اجتماعي آسيب

 

سيدنادر  آموزاندشوار.گاممدیریتموفقکالسدرسراهنمايمعلماندربرخوردبادانش8. كاپالکا، جورج.335
 9786003093911:شابک وزيري. ص.232 .1397. آواي نور: تهران. آزادصفت
 مدير/ هنرآموزمخاطب:

 مديريت آموزشي، كالس درسکلماتکلیدي:
آيد. نويسنده در  هاي دشوار تدريس براي بسياري از معلمان به حساب مي رس يکي از جنبهمديريت كالس دمعرفيکتاب:

كند. در چهار گام ابتدايي به صادر كردن دستورات موثر،  رو مديريت كالس درس را در قالب هشت گام تشريح مي كتاب پيش
ده است. در چهار گام بعدي مديريت كردن ها و تدوين قرارداد رفتاري اشاره ش خلقي دادن هشدارهاي موثر، مديريت كج

اي موثر براي  هاي خارج از كالس و تدوين برنامه ها، جلوگيري از قطع صحبت و كار ديگران، بهبود رفتار در محيط انتقال
 تکاليف منزل تشريح شده است.

 علوم و فنون دریان  

 

336 انقالبانرژي. پپاس، لين.  وزيري. ص.32 .1397. شركت انتشارات فني ايران: انتهر. بهرام معلمي انرژيامواج.:

 9789643899141:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 محيط زيستکلماتکلیدي:
 شود. البته انسان با توليد و مصرف بيش از اندازه،  اي محسوب مي مصرف انرژي عامل حيات هر موجود زندهمعرفيکتاب:

هاي  توليد و مصرف انرژي»اي چندجلدي كه به موضوع  است. كتاب حاضر از مجموعه ت را در معرض خطر قرار دادهمحيط زيس
سازي آب، امواج آينده، جزرو مدهاي مفيد، و  كند. انرژي آب، ذخيره اختصاص دارد، دربارۀ انرژي امواج صحبت مي« پاک

ستند. در نهايت نيز مخاطب به تغيير رويه و استفادۀ بهتر از انرژي تاريخچۀ نيروي آب، از جمله مطالب مطرح شده در كتاب ه
 شود. امواج تشويق مي
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یک فن    فی  

 

 وزيري. ص.32 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. بهرام معلمي انرژيخورشیدي.:انقالبانرژي. واكر، نيکي.337

 9789643899158:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي زدهم فني و حرفهياپایۀتحصیلي:
 محيط زيستکلماتکلیدي:
 شود. البته انسان با توليد و مصرف بيش از اندازه،  اي محسوب مي مصرف انرژي عامل حيات هر موجود زندهمعرفيکتاب:

ي ها توليد و مصرف انرژي»اي چندجلدي كه به موضوع  است. كتاب حاضر از مجموعه محيط زيست را در معرض خطر قرار داده
هايي براي  كند. چگونگي جذب و مهار آفتاب، و راهنمايي صحبت مي« خورشيدي»اختصاص دارد، دربارۀ انرژي « پاک

هاي انرژي خورشيدي نيز  هاي خورشيدي، و محدوديت ها و صفحه ها، از جمله موارد كتاب هستند. نيروگاه جويي از انرژي صرفه
 شود. رويه و استفادۀ بهتر از انرژي زيست توده تشويق مي اند. در نهايت نيز مخاطب به تغيير معرفي شده

 

 ص.32 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. بهرام معلمي هايفسیلي.آیندهسوخت:انقالبانرژي. راجر، الن.338

 9789643897857:شابک وزيري.
 هنرجومخاطب:

 اي يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نگري حيط زيست، آلودگي زمين، آيندهمکلماتکلیدي:
 شود. البته انسان با توليد و مصرف بيش از اندازه،  اي محسوب مي مصرف انرژي عامل حيات هر موجود زندهمعرفيکتاب:

هاي  توليد و مصرف انرژي»اي چندجلدي كه به موضوع  است. كتاب حاضر از مجموعه محيط زيست را در معرض خطر قرارداده
كند. سپس  صاص دارد، مخاطب را با چيستي انرژي، مصرف آن، گذشتۀ فسيلي و محيط زيست در خطر آشنا مياخت« پاک

هاي  جويي در مصرف انرژي و انرژي گويد و در نهايت با طرح موضوع صرفه هاي نو سخن مي دربارۀ آيندۀ زغال سنگ و فناوري
 .كند جايگزين، چگونگي ايجاد تغيير در اين رويه را مطرح مي

 

 9786226009041:شابک رحلي. ص.104 .1397. طاليي: تهران. حسين طاليي پهپادها.. دوئرتي، مارتين جي..339
 هنرجومخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
  المعارف ونقل هوايي، دايرۀ وسايل حملکلماتکلیدي:
شوند. كتاب حاضر دايرۀ المعارفي است از انواع پهپادها.  اي هستند كه از راه دور كنترل مي پهپادها وسايل نقليه:معرفيکتاب

ها را به  پهپادهاي نظامي و غير نظامي هر كدام انواعي دارند كه اين كتاب به طور دقيق و با تصويرهاي واضح و بزرگ آن
اي الفبايي  نامه و نمايه دهد. در انتهاي كتاب نيز واژه تفاده از آن را شرح ميكند و طرز كار و موارد اس مخاطب معرفي مي

 است. شده گنجانده

 

340 محیط. باركر، جف. با زیستهمگام . شركت انتشارات فني ايران: تهران. فاطمه باغستاني هايتجدیدپذیر.انرژي:
 9789643897673:شابک وزيري. ص.32 .1397

 هنرجومخاطب:
 اي يازدهم فني و حرفهۀتحصیلي:پای

 محيط زيستکلماتکلیدي:
 هاي تجديدپذير را راهکاري مناسب جلوه  گيري از انرژي هاي فسيلي در زمين، بهره كاهش ذخيرۀ سوختمعرفيکتاب:

گويي  براي پاسخهاي انرژي تجديدپذير  شوند و فناوري هاي تجديدناپذير معرفي مي دهد. در كتاب حاضر، منابع فعلي انرژي مي
 شوند. ها شناسانده مي كردن ساختمان به نيازهاي رو به افزايش انرژي مانند تأمين سوخت خودروها يا گرم
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 کشاورزی

 

سرویسکارونگهدارتراکتورو:هايشغليافزایشمهارت. بيگم فريدوني برزآباد، داريوش/ مرادي شکوريان، زهرا.341
 9786001246258:شابک وزيري. ص.172 .1396. هنري ديباگران تهران مؤسسه فرهنگي: تهران.تیلر

 هنرجومخاطب:
 دهم كاردانشپایۀتحصیلي:
 هاي شغلي كشاورزي، مهارتکلماتکلیدي:
ها شده و از اتالف  ها، موجب افزايش طول عمر مفيد آن سرويس و نگهداري ماشين آالت عالوه بر كاهش هزينهمعرفيکتاب:

هاي خود را در زمينه سرويس و نگهداري تراكتور و تيلر  كند. خوانندگان با مطالعه كتاب حاضر مهارت وگيري ميزمان جل
چنين تخليه و پر كردن آب  سازي و سوار كردن قطعات تراكتور و هم دهند. در سه فصل ابتدايي پيرامون پياده افزايش مي

كاري، پنچرگيري و آچاركشي  كاري، روغن نتهايي نيز توانايي گريسرادياتور و محلول ضد يخ بحث شده است. در سه فصل ا
 تشريح شده است.

 

342 شغليافزایشمهارت. شريفي مالواجردي، احمد/ گرامي، كريم. هاي کشاورزي: ادوات و آالت ماشین کارور
خاک)ماشین ورزي(هاي :شابک وزيري. ص.126 .1396. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.

9786001247453 
 هنرجومخاطب:

 دهم كاردانشپایۀتحصیلي:
 كشاورزي، فنون و ابزارکلماتکلیدي:
هاي نو در كشاورزي از اهميت بااليي برخوردار است؛ ماشين آالت كشاورزي به عنوان  امروزه استفاده از فناوريمعرفيکتاب:

فصل اين ماشين آالت پيشرفته را به مخاطبان  16در كتاب حاضر در  شود. نويسنده ها محسوب مي ركن اساسي اين فناوري
ها، انجام شخم و شناخت مراحل  هاي آن، شناخت و كاربري انواع كشنده هاي زراعي و ويژگي كند. شناخت خاک معرفي مي

ي ديسک، كاربري ها، كاربر چنين كاربري گاوآهن، كاربري غلطک ورزي از جمله مباحث كتاب است. هم مختلف عمليات خاک
 مرزكش و كاربري نهركن از ديگر مطالب كتاب است.

 

. هنر اول: تبريز.PreGnRh + ovsynchشدهبررسيمیزانباروريگاوهايآنستروسدرمان. طباطبايي، وحيد.343
 9786007460603:شابک رقعي. ص.80 .1397

 هنرآموزمخاطب:
 ها دامپروري، بيماريکلماتکلیدي:

معرفي بروز آنستروس يکي از معضالت در پرورش گاوهاي شيري به صورت صنعتي است. هدف نويسنده در كتاب کتاب:
در گاوهاي مبتال به آنستروس است. كتاب در چهار فصل  PreGnRh + Ovsynchحاضر بررسي ميزان تاثير روش درماني 

شود. در فصل دوم به هر يک از داروهاي  اده بررسي ميتنظيم شده است. در فصل ابتدايي باروري و ناباروري گاوهاي شيري م
گيري آورده شده  مورد استفاده، مکانيسم اثر، موارد مصرف و پرهيز اشاره شده است. در دو فصل انتهايي نيز بحث و نتيجه

 است.

 

344 نگاه. رضا صفت عرباني، مهسا. یک در جعفري گل :کشاب رقعي. ص.156 .1397. سيب صادق)ع(: تهران.
9786226138062 

 هنرآموزمخاطب:
 وهوايي جانوران و گياهان، مناطق آبکلماتکلیدي:
ها و گسترش فضاي سبز شهرها  ضرورت استفاده از گياهان مي تواند بستري مناسب در ارتقاي سالمت انسانمعرفيکتاب:

ائد آن انديشيده شده است. هم چنين اجراي باشد. در كتاب حاضر در پنج فصل راهکارهايي ساده براي تنوع گل جعفري و فو
 آزمايشي در گلخانه و تحقيقاتي در صفات فيزيولوژيکي و اندازه گيري اين گياه نيز انجام گشته است.
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 مدیریت خانواده

 

:شابک وزيري. ص.216 .1397. آواي نور: تهران.اصولوفنونهمسریابيدختران. مهدي حسيني بيرجندي، سيد.345
9786003093744 

 هنرجومخاطب:
 دهم كاردانش، دوازدهم كاردانشپایۀتحصیلي:
 هاي اجتماعي ازدواج، مهارتکلماتکلیدي:
شناسان مناسب است. عالوه بر آن، دختران و زنان مجرد نيز جامعۀ  كتاب حاضر براي مشاوان خانواده و روانمعرفيکتاب:

اصول مشاوره در همسريابي دختران، جذابيت، عوامل : فصلي است از جملهشوند. كتاب شامل مباحث م هدف آن محسوب مي
هاي مجازي و  ها و نقش رسانه هاي دختران، نقش طنز در همسر يابي، كاربرد رسانه هاي همسريابي، عرضۀ جاذبه دفع، عرصه

 حقيقي در اين باره، و همسريابي در رابطه با سن يا امور فرهنگي، و خطاهاي همسريابي.

 

346 سیستمي. كيم، دانيل.اچ. 1الگوهاي اهرمي.عارضه: اقدامات طراحي و حميدرضا قبادي، ليال  یابيسیستمي
 9786008693482:شابک رقعي. ص.152 .1397. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. كردگاري
 مربي/ مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 گيري، تفکر تصميمکلماتکلیدي:
 اند، اين  ها به الگوهاي ثابت رفتاري در ساختارها و وجود مشکالت مشابه پي برده حققان با بررسي سازمانممعرفيکتاب:

ها مشخص  گيري و نتايج آن هاي متداول تصميم اند. با مطالعه الگوها برخي از روش الگوها به الگوهاي سيستمي معروف شده
ها را به كار گرفت. الگوي تغيير تدريجي اهداف، الگوي  حل رترين راهدهنده را شناسايي و موث توان ساختار تشکيل شده و مي

هاي موفقيت، الگوي انتقال فشار، اعتياد سازماني و الگوي تراژدي منابع مشترک  گذاري پايين، الگوي محدوديت رشد و سرمايه
 كند. ها اشاره مي از جمله الگوهايي است كه نويسنده به آن

 

347 ریزامورتغذیهخانوادهبرنامه. خوان نيلچي، هاجرحاجيان، مهديه/ ا.  .1397. نگين ايران پويش انديشه/: اصفهان.
 9789645443236:شابک وزيري. ص.312

 هنرآموزمخاطب:
 تغذيه، خانوادهکلماتکلیدي:
شود.  عمر بيشتر مينياز انسان به خوراک يکي از احتياجات ذاتي است. تغذيه صحيح موجب رشد بهتر و طول معرفيکتاب:

كند.  هاي پخت مواد غذايي اشاره مي هاي چاقي و الغري و روش نويسنده در كتاب حاضر به مفهوم تغذيه مناسب، رژيم
دهد. در فصل  هاي سرد و گرم، غذاهاي خميري، ساالد، دسر، شکالت و شيريني را شرح مي چنين روش تهيه انواع سس هم

نگي، انجام پروژه كسب و كار، تعهدات و قراردادها و نحوه نگارش طرح كسب و كار تشريح انتهايي نيز مفهوم كسب و كار خا
 شود. مي

 

. آرايان: تهران. فهيمه فتحي خواهیدتابهآنبرسید.بایدبدانیدچهمي:بنویستااتفاقبیفتد. آن كالوسر، هنريت.348
 9786008688594:شابک رقعي. ص.256 .1397

 هنرجومخاطب:
 اي اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شناسي ريزي، روان برنامهکلماتکلیدي:
 خواهيم، انديشيدن به آن است. نويسندۀ اين كتاب معتقد است نوشتن  بهترين كار براي رسيدن به آنچه ميمعرفيکتاب:

دهد چگونه هدف خود را تعيين  اين كتاب به مخاطب توضيح ميهاست. از اين رو، در  آرزوها اولين گام در برآورده ساختن آن
ها و احساس دروني خود را بنويسد، آرزوهايش را فهرست كند، بر نتيجه  كند، براي خودش صندوق پيشنهاد بسازد، ترس

 خواهد برسد. ها را مهار كند تا به آنچه مي متمركز شود، وقايع روزمره را بنويسد و در نهايت شکست
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 .1396. آرايان: تهران. صميمي پرنديس پور هايزندگيروزمره.هنرمهارکردنعادت:بهترازقبل. روبين، گرچن.349
 9786008688389:شابک رقعي. ص.460

 مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ليشناسي تحو ها، روان عادتکلماتکلیدي:
 هاست. البته عادت  ها در زندگي روزمره نقش پررنگي دارند. اين كتاب به دنبال راهي براي تغيير عادت عادتمعرفيکتاب:

ها ممکن است. نويسنده در ابتدا به موضوع آگاهي از  آموزد تغيير عادت كند، بلکه به مخاطب مي خاصي را تحميل نمي
ها و پس از آن بهترين زمان شروع  يش را بهتر بشناسد. سپس محور اصلي عادتهاي خو پردازد تا مخاطب عادت خويشتن مي

 گويد. ها مي كردن از آن ها و چگونگي امتناع هاي بعد هم دربارۀ يافتن خواسته شود. در فصل تغيير عادت را يادآور مي

 

. پور محله حسن صادقي، سولماز عباسكريم بابايي،  آوريدرنوجوانانراهنماياستقامت.تاب. فلدمن، كارن باروخ.350
 9786003093904:شابک وزيري. ص.132 .1397. آواي نور: تهران

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شناسي نوجوان، موفقيت، تمرين روانکلماتکلیدي:
 کتاب: شود. اين كتاب  هاي رشد محسوب مي ترين مرحله نان، تعيين هدف و دستيابي به آن از مهمبراي نوجوامعرفي

كوشد راهنمايي از استقامت ارائه دهد. روشي براي تفکر به  كند و مي هاي رشد و موفقيت عنوان مي استقامت را يکي از راه
يريت استرس از جمله موارد كتاب هستند. مفهوم گيري، رهنمودهايي براي تبديل استقامت به عادت روزانه و مد منظور هدف

هايي عملي آموزش  ها و فعاليت استقامت، ايجاد نگرش استقامتي، توسعۀ رفتار استقامتي و غلبه بر موانع استقامت، با تمرين
 اند. داده شده

 

صدف  رامتحولکند.تانوحتيدنیاکارهايکوچکيکهشایدزندگي:تختترامرتبکن. اچ مک ريون، ويليام.351
 9786008237631:شابک رقعي. ص.96 .1397. آموخته: اصفهان. زاده حکيمي

 هنرجومخاطب:
 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 راه و روش، شيوۀ زندگيکلماتکلیدي:
 ها اصل را كه در  ۀ اين كتاب ده ويسندشوند. ن مي بعضي كارهاي خيلي كوچک مقدمات كارهاي خيلي بزرگمعرفيکتاب:

شدن خود و  گذارد، به اين خاطر كه عقيده دارد اين اصول به بهتر است، با ديگران به اشتراک مي هاي دريانوردي آموخته دوره
است،  هايي كه او متحمل شده ها و سختي اند. داستان واقعي زندگي نويسنده و فراز و نشيب جهان پيرامونش كمک كرده

 بخش زندگي خواهند بود. لهاما

 

 هافراموشنشود.ثانیهیکسخنرانيانجامدهیدکهسال30درکمتراز:گويجادويبداهه. سدنيف، آندري.352

 9786008237471:شابک رقعي. ص.128 .1397. آموخته: اصفهان. زاده صدف حکيمي
 هنرآموزمخاطب:

 طيهاي ارتبا ، مهارت سخنرانيکلماتکلیدي:
 کتاب: ها و  گويي ذاتي نيست؛ شيوه كند. بداهه عيار تبديل مي گويي افراد را به يک سخنران عمومي تمام بداههمعرفي

هاي بداهه نگارش شده است.  گام سخنراني به هاي آن قابل يادگيري است. كتاب حاضر با هدف آموزش جامع و گام روش
هاي تفکر سريع و موثر،  يابي به عملکرد بهتر، روش هاي دست گويي، روش بداهه نويسنده در اين كتاب به مباحثي مانند رازهاي

گويي،  توان به انتخاب موضع، سطوح بداهه كند. از ديگر مباحث كتاب مي گويي اشاره مي تغيير جهت و ساختار بداهه
 طبعي اشاره كرد. گويي و شوخ گويي، بيان داستان، ترس از بداهه هاي بداهه چارچوب
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353 مصرف.جامعه. كاريگان، پيتر. :شابک رقعي. ص.344 .1396. گل آذين: تهران. سعيد صدراالشرافي شناسي
9786006414720 

 هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:
 شناسي، رفتار اجتماعي جامعهکلماتکلیدي:
ر است كه در يک مقياس بزرگ به با وجود اينکه مصرف امري مختص جوامع انساني است، اما تنها در قرن اخيمعرفيکتاب:

هاي بنيادين جامعه ظهور كرده است. نويسنده در كتاب حاضر رابطه بين توليد و مصرف در جوامع  عنوان يکي از ويژگي
داري متاخر را مورد تحليل قرار داده است. ظهور جامعه مصرفي، رويکردهاي نظري به مصرف، كاال و غيركاال، فروشگاه  سرمايه

 ها بحث شده است. ردشگري، بدن، مد، لباس و تبليغات از جمله مباحثي است كه در كتاب پيرامون آنو خريد، گ

 

354 :شابک وزيري. ص.434 .1396. آوند دانش: تهران. مريم مهذب .ForDummiesشناسيجرم. بريگز، استيون.
9786008668343 

 هنرآموزمخاطب:
 شناسي، جرم و جنايت  جرمکلماتکلیدي:
 شود. كتاب حاضر با هدف آشنايي خوانندگان با  شناسي علمي است كه در آن رفتار مجرمانه بررسي مي جرممعرفيکتاب:

شناسي، بزهکاري و عدالت كيفري، در شش بخش تنظيم شده است. در دو بخش ابتدايي پيرامون تعريف جرم و انواع آن،  جرم
ث شده است. عوامل ارتکاب جرم، مبارزه با بزهکاري، فرايند رسيدگي به جرائم ديدگان بح نحوه ارزيابي جرائم و كمک به آسيب

نشده مورد  و مجازات مجرمان از ديگر مطالب كتاب است. در فصل انتهايي نيز ده شغل حوزه عدالت كيفري و ده پرونده حل
 اند. بررسي قرار گرفته

 

:شابک خشتي. ص.86 .1397. پور اصل جليل ندائي: .احساساتاطالعاتو:جعبهابزارتفکر. پور اصل، جليل ندائي.355
9786220006435 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ

 دوازدهم كاردانش
 و تفکر، اطالعات، احساساتمديريت و سازماندهي، انديشه کلماتکلیدي:
كوشد با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  اي شش جلدي است كه مي كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعهمعرفيکتاب:

هاي مختلف  درس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت 60در قالب 
كند و  ابزار تفکر است. جلد پنجم اثر اطالعات و احساسات را در جريان تفکر وارد مي 10باشند. هر جلد شامل  متفکران بهتري

اند و تصويرها نيز خواننده را  شده بومي هاي مطرح ها و چالش گويد. مثال ها سخن مي از مواردي مثل باورها، تناقض و سرنخ
 ها به يک تسهيلگر آموزشي نياز دارد. درس كنند. مخاطب براي يادگيري و تمرين همراهي مي

 

356 تفکر. پور اصل، جليل ندائي. ابزار جعبه مناظره: بحثو :شابک خشتي. ص.98 .1397. پور اصل جليل ندائي: .
9786220006411 

 هنرجومخاطب:
 اردانش، يازدهم كاردانشاي، دهم ك اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها مديريت و سازماندهي، انديشه و تفکر، مناظرهکلماتکلیدي:
كوشد با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  اي شش جلدي است كه مي كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعهمعرفيکتاب:

هاي مختلف  ار خود را مديريت كنند و در موقعيتدرس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افک 60در قالب 
هاي الزم براي موقعيت بحث و مناظره است.  ابزار تفکر است. جلد سوم شامل مهارت 10متفکران بهتري باشند. هر جلد شامل 

ها  ين درسكنند. مخاطب براي يادگيري و تمر اند و تصويرها نيز خواننده را همراهي مي شده بومي هاي مطرح ها و چالش مثال
 به يک تسهيلگر آموزشي نياز دارد.
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357 جعبهابزارتفکر. پور اصل، جليل ندائي. سازماندهيذهن: :شابک خشتي. ص.86 .1397. پور اصل جليل ندائي: .
9786220006404 

 هنرجومخاطب:
 نشاي، يازدهم كاردا اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 مديريت و سازماندهي، انديشه و تفکرکلماتکلیدي:
كوشد با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  اي شش جلدي است كه مي كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعهمعرفيکتاب:

هاي مختلف  يتدرس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقع 60در قالب 
بخشي به ذهن اختصاص  دهي و نظم ابزار تفکر است و جلد دوم به ابزارهاي سازمان 10متفکران بهتري باشند. هر جلد شامل 

سازي و  كردن، تمركز، يکپارچه هاي ديگر، شروع، مرتب تشخيص، تجزيه، مقايسه، انتخاب، يافتن راه: اند از دارد كه عبارت
 گيري. نتيجه

 

358 تفکر. پور اصل، جليل ئيندا. ابزار جعبه تازه: هواي :شابک خشتي. ص.94 .1397. پور اصل جليل ندائي: .
9786220006398 

 هنرجومخاطب:
تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ

 دوازدهم كاردانش
 انديشه و تفکر، مديريت و سازماندهيکلماتکلیدي:
كوشد با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  اي شش جلدي است كه مي كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعهمعرفيکتاب:

هاي مختلف  درس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت 60در قالب 
ها و  است. مثال شده منظور جلب توجه مخاطب طراحي ابزار تفکر است. جلد اول به 10ران بهتري باشند. هر جلد شامل متفک

ها به يک  كنند. مخاطب براي يادگيري و تمرين درس اند و تصويرها نيز خواننده را همراهي مي شده بومي هاي مطرح چالش
 گر آموزشي نياز دارد. تسهيل

 

: تهران.شناسيفرهنگياززنوشوهريتاتربیتفرزندانخانوادهایرانيبارویکردآسیب. ابراهيماصالني، .359
 9789644513275:شابک رقعي. ص.248 .1397. انجمن اوليا و مربيان

 مشاورمخاطب:
 خانواده، تربيتکلماتکلیدي:
 هاي زندگي ما را تحت تاثير قرار  تغييرات همه جنبهسرعت تغييرات در جامعه امروزي بسيار زياد است. اين معرفيکتاب:

ترين نهاد اجتماعي از اين تغييرات در امان نمانده است. افراد خانواده در مواجه با وضعيت  داده است. خانواده به عنوان مهم
رز محبت، نقش جديد دچار چالش شده و نيازمند شناختي درست از روابط خانوادگي و مباحث تربيتي جديد هستند. حد و م

 زن و شوهري، نقش پدر و مادري، مسائل انگيزشي در تربيت و مسائل تحصيلي فرزندان از جمله مباحث كتاب حاضر است.

 

: تهران.شناسيفرهنگيخانوادهنیازهايامروزومسائلفرداخانوادهایرانيبارویکردآسیب. اصالني، ابراهيم.360
 9789644513299:شابک رقعي. ص.248 .1397. انجمن اوليا و مربيان

 مشاورمخاطب:
 خانواده، تربيتکلماتکلیدي:
 هاي زندگي ما را تحت تاثير قرار  سرعت تغييرات در جامعه امروزي بسيار زياد است. اين تغييرات همه جنبهمعرفيکتاب:

نمانده است. افراد خانواده در مواجه با وضعيت  ترين نهاد اجتماعي از اين تغييرات در امان داده است. خانواده به عنوان مهم
جديد دچار چالش شده و نيازمند شناختي درست از روابط خانوادگي و مباحث تربيتي جديد هستند. نيازها و مسائل امروزي، 

ب روي خانواده ايراني از جمله مباحث كتا هاي پيش اوقات فراغت و فضاي مجازي، تربيت شهروندي، دانش جنسي و چالش
 حاضر است.
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 ص.120 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.آدابزندگيبراينوجوانان:راهزندگي. اميني پويا، حسين.361

 9789640814413:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي اي، يازدهم فني و حرفه اي، دوازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي رفتاري، شيوۀ زندگي مهارتکلماتکلیدي:
است. در اين كتاب، برخي از  هاي ديني اصول و آداب صحيح انجام هر كار در ابعاد گوناگون بيان شده در آموزهمعرفيکتاب:

آداب فردي، آداب اجتماعي و »اند. مطالب در سه بخش كلي شده ها مطرح ترين آداب زندگي با نگاهي به اين آموزه مهم
كردن، حضور در مراسم و اماكن  زدن، تفريح رفتن، خوابيدن، غذاخوردن، مسواک اند. راه شده بندي وري دستهارتباطات و فنا

 كردن از جمله مطالب كتاب هستند. مذهبي و عمومي، سوار تاكسي شدن، عيادت و تلفن

 

362 زناندرعلم. ايگنوتوفسکي، راشل. تغییردادند.50: را کهدنیا مؤسسه : تهران. نا فرهاديانماندا پیشگامجسور
 9789643189839:شابک وزيري. ص.128 .1397. فرهنگي فاطمي

 هنرجومخاطب:
تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ

 دوازدهم كاردانش
 نزنان، تاريخ جهان، دانشمنداکلماتکلیدي:
اند. كتاب حاضر به معرفي شرح حال و چگونگي  زناني هستند كه كارهاي بزرگي كرده و در تاريخ مشهور شدهمعرفيکتاب:

مشهور شدن بعضي از زنان بزرگ تاريخ اختصاص دارد. ماري كوري، مريم ميرزاخاني، ليليان گيلبرت، دوروتي هاجکين، 
 است. نان هستند. كتاب با تصويرهايي فانتزي از اين زنان همراه شدهبرن از جملۀ اين ز سيلويا ارل و اليزابت بلک

 

:شابک رقعي. ص.184 .1396. دريا: تهران.تدبیرزندگيخانوادگي:سبکزندگينبوي. دلشاد تهراني، مصطفي.363
9789647313650 

 هنرآموزمخاطب:
 سيره نبوي، زندگي اسالميکلماتکلیدي:
سالمي روش و منش پيامبر اكرم )ص( الگو و نمونه مسلمانان است. به همين دليل نويسنده در كتاب در سنت امعرفيکتاب:

حاضر در پي استخراج اصول اساسي سبک زندگي پيامبر اكرم )ص( در زمينه تدبير زندگي خانوادگي است. از ديدگاه نويسنده 
يي و بردباري، تدبير امور و حفظ و استحکام خانواده است. ترين اين اصول همکاري در امور خانه، صراحت و صداقت، شکيبا مهم

 هاي رعايت اين مالزمات در ذيل هر عنوان تشريح شده است. هر يک از اين اصول با مالزماتي همرا ه است. روش

 

364 رفتاريدرخانوادهنیک:سبکزندگينبوي:سبکزندگينبوي. دلشاد تهراني، مصطفي.  .1396. دريا: تهران.
 9789647313667:شابک رقعي. ص.148

 هنرآموزمخاطب:
 سيره نبوي، رفتارکلماتکلیدي:
 در فرهنگ اسالمي سبک زندگي يا سيره پيامبر اكرم )ص(، سرمشق و الگويي براي رفتار مسلمانان در تمام معرفيکتاب:

رفتاري پيامبر اكرم )ص( در  ه تصويري از نيکادوار تاريخي است. نويسنده در كتاب حاضر با كاوش در سيره نبوي در پي ارائ
رفتاري با اصول ديگري چون تکريم همسر و فرزندان، تفاهم و توافق، مدارا و سازگاري كامل شده و  محيط خانواده است. نيک

 هاي كتاب هر يک از اين مفاهيم تشريح شده است. شود. در هر يک از بخش گر مي به تمامي جلوه
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365 سبکزندگينبوي. ني، مصطفيدلشاد تهرا. خانواده: مهرورزيدر :شابک رقعي. ص.176 .1396. دريا: تهران.
9789647313674 

 هنرآموزمخاطب:
 مهرباني، سيره نبويکلماتکلیدي:
ال اي وا اي نيکو براي پيروي معرفي شده است. سبک زندگي ايشان نمونه در قرآن كريم، پيامبر اكرم )ص( اسوهمعرفيکتاب:

از سبک زندگي ايماني است. مهرورزي در خانواده از اصول اساسي سبک زندگي پيامبر اكرم )ص( است. بر همين اساس 
نويسنده در كتاب حاضر در پي ارائه راه و رسم زندگي پيامبر اكرم )ص( در محيط خانه است. جايگاه تشکيل خانواده در سنت 

 ق و ماليمت در سيره نبوي از مطالب كتاب است.پيامبر)ص(، مودت و رحمت در محيط خانه و رف

 

 .1397. صفار: تهران. پرويز احمدي انتفاعي.هايعموميوغیرسنجشعملکرددرسازمان. .اچ  پويستر، تئودور.366
 9789643885571:شابک وزيري. ص.372

 مديرمخاطب:
 سازمان، مديريتکلماتکلیدي:
گيري عملکرد را فرآيند تعريف، پايش و  ها دغدغه اساسي مديران است. اندازه د در سازمانامروزه سنجش عملکرمعرفيکتاب:

دانند. كتاب حاضر در چهار بخش تنظيم شده است. در فصل ابتدايي به سير تطور  هاي عيني عملکرد مي استفاده از شاخص
شود. در ادامه پيرامون تعيين اهداف  هاي سنجش عملکرد اشاره مي سنجش عملکرد، اهداف سنجش و مراحل ايجاد سيستم

هاي عملکرد بحث شده است. در فصل انتهايي فرايند كلي طراحي و  هاي عملکرد و پردازش داده عملياتي برنامه، تعيين شاخص
 شود. هاي شناسايي مسائل سيستم تشريح مي گيري و راه هاي اندازه سازي سيسستم پياده

 

 .1397. تايماز: تهران.آموزانوراهکارهايپیشگیريازآنمجازيدربیندانشهايشیوعآسیب. ديني، مريم.367
 9786004033725:شابک وزيري. ص.148

 مشاور/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:
 شناسي اينترنت، آسيبکلماتکلیدي:
ها در جوامع  مشکالت و آسيب هاي نوين عالوه بر مزاياي بسيار، موجب پديدار شدن برخي از گسترش فناوريمعرفيکتاب:

ها در بين كاربران با سطح سن پايين از اهميت بيشتري برخوردار است. بر همين اساس  انساني شده است. شيوع اين آسيب
كند. اهميت سواد  ها بحث مي ها و راهکارهاي پيشگيري از آن نويسنده در كتاب حاضر پيرامون عوامل موثر در شيوع اين آسيب

شناسي فضاي مجازي و راهکارهاي عملي جهت  هاي فضاي مجازي، آسيب آموزان و والدين، ماهيت و ويژگي انشاطالعاتي د
 كاهش آسيب از جمله مطالب كتاب است.

 

 .1397. پرنيان انديش: تهران.)راهکارهايسادهبرايهمه(:هايزندگيجویيدرهزینهصرفه. انصاري، مهرنوش.368
 9786008239147:شابک جيبي. ص.96

 هنرجومخاطب:
 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 مديريت مالي، شيوۀ زندگيکلماتکلیدي:
دهد كه با توجه  هايي را نشان مي اي از راه اي دارد. اين كتاب مجموعه جويي كردن راهکارهاي بسيار ساده صرفهمعرفيکتاب:

جويي و نيز از هدررفت منابع طبيعي جلوگيري كرد. راهکارها  هاي زندگي صرفه توان در هزينه ميكردنشان  ها و رعايت به آن
 نکردن از بعضي لوازم يکبار مصرف. هاي برقي در شب يا استفاده بسيار ساده و ابتدايي هستند؛ مثل از برق كشيدن دوشاخه
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گرایانهبرايپرورشذهندرحالراهکارتحول12تربیتمغزوذهنکودکان،:فرزندپروري. سيگل، دانيل.جي.369
 9786002501738:شابک رقعي. ص.248 .1397. دانژه: تهران. سعيد صيادلو رشدکودک.

 هنرآموزمخاطب:
 فرزندپروري، آموزش والدينکلماتکلیدي:
رو در خصوص  است. در كتاب پيش رشد ذهني كودكان همواره براي والدين و مربيان از اهميت بااليي برخوردارمعرفيکتاب:

رويکرد مغز يکپارچه و راهبردهاي متنوع براي شاد و سالم زيستن كودكان بحث شده است. مفهوم والدين متمركز بر مغز، 
سازي حافظه مطالب چهار بخش  يکپارچگي و توجه همزمان بر دو نيمکره راست و چپ مغز، مغز زيرين و زبرين و يکپارچه

بندي مطالب اشاره شده  مندانه با ديگران و جمع سه بخش پاياني نيز به آگاهي بر حاالت ذهني، ارتباط رضايت ابتدايي است. در
 است.

 

شکوه  سازي.هايیکپارچهودرمانهمتادرمان:درمانيفنونخانواده. كارلسون، جان/ اسپري، لن/ لويس، جوديث.370
 9789644513244:شابک وزيري. ص.356 .1397. مربيانانجمن اوليا و : تهران. نژاد، حسن مخلص نوابي

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 درماني خانواده، روانکلماتکلیدي:
 هاي مختلفي است. درمانگر با اطالع از فنون مختلف، توانايي بيشتري براي  درماني داراي استراتژي خانوادهمعرفيکتاب:

كند. در  درماني را تشريح مي واهد داشت. نويسنده در كتاب حاضر در نه فصل فنون خانوادهگويي به نيازهاي هر خانواده خ پاسخ
سازي  درماني، درمان يکپارچه و مفهوم هاي خانواده درماني در دنياي جديد، نظريه پنج فصل ابتدايي به مباحثي مانند خانواده

هاي تحت استرس،  متاسازي، درمان همتاسازي با خانوادهشود. در چهار فصل انتهايي نيز پيرامون ه مورد باليني اشاره مي
 ها، وفاداري به درمان و پيشگيري از بازگشت بحث شده است. درمان همتاسازي نگراني

 

. آموخته: اصفهان. زاده صدف حکيمي ها.بازوبرخوردباآندرکافراددغل:گرگدرلباسمیش. سايمون، جرج.371
 9786008237662:شابک رقعي. ص.176 .1397

 مشاور/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:
 اي يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شناسي، رفتار اجتماعي، كنترل روانکلماتکلیدي:
 كوشد با  هاي بين فردي جاي دارد. نويسنده در كتاب حاضر مي بازي پرخاشگري نهفته در قلب بيشتر دغلمعرفيکتاب:

بازي را معرفي كند و  هاي فراوان انواع دغل بازان را به طور كامل بررسي كند، با مثال ، رفتار دغلبازي تمركز روي موضوع دغل
 ها چه رفتاري در پيش بگيرد. در نهايت به مخاطب ياد بدهد چگونه از تيررس اين افراد در امان بماند يا با آن

 

 ص.158 .1397. مرسل: كاشان.هکارهايروابطهمسرانگنجینهرا. اهلل/ پورمدني، حسينعلي سقازاده آراني، نعمت.372

 9789649723891:شابک رقعي.
 والدين/ هنرآموزمخاطب:

 آداب معاشرت، زندگي اسالمي، شيوۀ زندگيکلماتکلیدي:
 تشکيل خانواده، مسئوليتي سنگين است و نياز دارد پيش از آن از مقدمات ازدواج آگاهي يافت. به نظر معرفيکتاب:

رشناسان، مهم ترين تصميم گيري زندگي انتخاب همسر و شروع زندگي مشترک است. زندگي مشترک رازها و هم چنين كا
بايد و نبايدهايي دارد. در اين ميان زنان و مردان بايد به مسائل و دانستني هاي زندگي مشترک آگاهي يابند و از نظر مشاوران 

زمينه و در سه فصل به راهکارهاي روابط همسران، رسيدن به آرامش، شناخت و  با تجربه استفاده كنند. كتاب حاضر در همين
 شادي آفريني در خانواده اشاره دارد.
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373 اثر. چم آسماني، معصومه. درسمدیریت کالس بخش :شابک وزيري. ص.92 .1397. مبتکران: تهران.
9789640727362 

 مدير/ هنرآموزمخاطب:
 وزشي، كالس درسمديريت آمکلماتکلیدي:
 مديريت كالس درس اولين سطح مديريت آموزشي است و در شکل دادن به فرايند آموزش نقش اساسي را معرفيکتاب:

هاي مديريت  برعهده دارد. كتاب حاضر در سه بخش تنظيم شده است. در بخش اول به تعريف، ضرورت، اهميت و ويژگي
شود.  هاي مديريت كالس درس بحث مي تعريف، ضرورت، رويکردها و سبک آموزشي اشاره شده است. در بخش دوم پيرامون

هاي  در بخش آخر نيز مطالبي درباره عوامل كليدي مديريت اثربخش مانند شخصيت معلم، تدريس اثر بخش و فعاليت
 شوند. انگيزشي بيان مي

 

374 ا. رضا صفرزاده، حسين/ احمدي شريف، محمود/ ذاكري، علي. عمل(مدیریتمنابع تا تئوري )از نساني : تهران.
 9786006594989:شابک وزيري. ص.300 .1396. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 مديرمخاطب:
 مديريت مشاغل، مديريت نيروي انسانيکلماتکلیدي:
 اهداف است. كتاب مديريت منابع انساني به معناي استفاده بهينه از نيروي انساني سازمان، جهت رسيدن به معرفيکتاب:

شود.  پيش رو در هشت فصل تدوين شده است. در فصول ابتدايي تاريخچه مديريت منابع انساني و وظايف آن بررسي مي
هاي حقوق و دستمزد از ديگر مطالب كتاب است.  ريزي نيروي انساني و نظريه هاي برنامه تجزيه و تحليل شغل، فرآيندها و مدل

هاي اطالعاتي منابع انساني، مديريت آموزش كاركنان و  هاي جبران خدمت كاركنان، سيستم ريههمچنين نويسنده پيرامون نظ
 كند. مديريت و ارزيابي عملکرد بحث مي

 

هاو)مفاهیم،نظریه:مدیریتمنابعانسانيپیشرفته. رضا صفرزاده، حسين/ احمدي شريف، محمود/ ذاكري، علي.375
 9786006594996:شابک وزيري. ص.286 .1396. يت دبير شهيد رجائيدانشگاه ترب: تهران.کاربردها(
 مديرمخاطب:

 مديريت نيروي انساني، مديريت مشاغلکلماتکلیدي:
 ها و كاربردهاي مديريت منابع انساني پيشرفته در  نويسنده در كتاب پيش رو در پي تبيين مفاهيم، نظريهمعرفيکتاب:

تدوين شده است. در اين كتاب پيرامون مباحث مديريت مسير پيشرفت شغلي، مديريت هاست. كتاب در نه فصل  سازمان
پروري، حسابداري منابع انساني و استراتژي منابع انساني مطالبي عرضه شده است. همچنين استاندارد  استعداديابي و جانشين

سپاري در منابع انساني و  و سازماني، برون اي پرورش منابع انساني، مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي، اخالق حرفه
 جايزه تعالي منابع انساني از ديگر مطالب كتاب است.

 

376 حضرتآیتمنتخبمفاتیح. سعيدي، رضا. آمليالحیاۀ اهللجوادي  وزيري. ص.176 .1397. نوروزي: گرگان.

 9786004498951:شابک
 هنرجومخاطب:

تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفه اي، دهم فني و حرفهپایۀ
 دوازدهم كاردانش
 اسالم، آداب و رسوم مذهبيکلماتکلیدي:
است، اما  الجنان راه سلوک بندگان و ارتباط انسان با خدا را در سه بخش نماز، دعا و زيارات هموار كرده مفاتيحمعرفيکتاب:

الجنان مرتبط  هاي وحياني مفاتيح تاب حاضر معتقد است كتابي ديگر الزم است تا شؤون دنيايي بندگان را با آموزنويسندۀ ك
نوعان، با  تعامل انسان با خود، با هم»فصل كتاب به موضوعات  34است. پنج بخش و  سازد. از اين رو كتاب حاضر را تأليف كرده

 پردازند. مي« مردم و نظام اسالمي حيوان و با خلقت زيست محيطي و نيز تعامل
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 ص.200 .1397. آواي نور: تهران.هايقبلازازدواجورضامنديبعدازازدواجمهارت. شعاع كاظمي، مهرانگيز.377

 9786003093522:شابک وزيري.
 مشاورمخاطب:

 ازدواج، روان شناسي خانوادهکلماتکلیدي:
 تواند در رضامندي بعد از ازدواج اثرگذار باشد. كتاب حاضر با هدف  قبل از ازدواج ميهاي  آشنايي با مهارتمعرفيکتاب:
هاي قبل از ازدواج در پنج فصل تنظيم شده است. در دو فصل ابتدايي به مباحثي مانند نگرش اسالم به ازدواج،  آموزش مهارت

مت روان اشاره شده است. در سه فصل انتهايي نيز هاي آشنايي و سال شناسي، نظريه شناسي و روان ازدواج از ديدگاه جامعه
پويشي تبيين  شناختي آن، رضايت زناشويي و عوامل آن، تنهايي اجتماعي و عاطفي و نظريه روان احساس تنهايي و عوامل روان

 شده است.

 

 .1397. رخ نيکانمؤسسه فرهنگي هنري سيب س: تهران.هايمطالعهمهارت. اهلل رجبي، محمود/ ميردريکوند، فضل.378
 9786229958551:شابک پالتويي. ص.120

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 مهارت، يادگيريکلماتکلیدي:
رسد. در  هاي مطالعه ضروري به نظر مي در عصر اطالعات براي بهبود يادگيري و درک مطلب، آموزش مهارتمعرفيکتاب:

اين كتاب با هدف افزايش اطالعات و تعميق يادگيري و كمک به فراگيران نکاتي براي تقويت حافظه و انگيزش يادگيري بيان 
 ها شرح داده شده است. هاي مربوط به آزمون هاي يادگيري و مهارت شده و سبک

 

 ص.844 .1397. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران.شدهدرتولیدوصنعتنگاهيبهراهطي. عبدالصمدي، محمد.379

 9786009870486:شابک وزيري.
 مدير/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 خاطره نويسي، مديريت مشاغلکلماتکلیدي:
 ها و عدم  كاري رهتجربه به اندازه علم ارزش دارد. فقر ما ايرانيان در نگارش كتاب خاطرات يکي از علل دوبامعرفيکتاب:

پيشرفت در حوزه صنعت است. نويسنده در كتاب حاضر خاطرات خود در حوزه صنعت را گردآوري كرده است. پيشينه كاري و 
ها،  شود. سپس نويسنده به فراخور موضوع فصل هاي سياسي و فکري نويسنده در دو فصل ابتدايي تشريح مي تحصيلي و گرايش

ها و  هاي الزم براي مدير و برداشت يت در مديريت، اخالق مديريت، سازماندهي، توليد، خصلتبه خاطرات خود پيرامون خالق
 كند. هاي قرآني اشاره مي آموزه

 

380 نگرشیعنيهمهچیز. كلر، جف. تغییردهیدتازندگي: : تهران. نژاد نگار عباس تاندگرگونشود.نگرشتانرا
 9786008688556:شابک رقعي. ص.176 .1397. آرايان

 هنرجومخاطب:
 اي اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 شناسي، ارتباط، الگوي مثبت روانکلماتکلیدي:
در سه بخش « نگرش يعني همه چيز»هر موفقيت يا شکستي به طرز نگرش بستگي دارد. اين كتاب با شعار معرفيکتاب:

نيروي نگرش و ايمان براي ساختن سرنوشت تمركز شده است و اينکه موفقيت در گرو  در بخش اول، روي: است تنظيم شده
تواند انسان را به  هاي مثبت مي كردن تمركز شده است و اينکه چگونه حرف طرز تفکر ماست.در بخش دوم، بر نحوۀ صحبت

 دار و عملش همراه باشد.آموزد كه انديشه و گفتارش بايد با كر سمت اهدافش سوق دهد. در بخش سوم، مخاطب مي
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381 نوآوران. گرنت، آدام. متحولميچگونهسنت: را  .1397. آرايان: تهران. اميرحسين ميرزائيان کنند.شکناندنیا
 9786009879052:شابک رقعي. ص.392

 مدير/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:
 نوآوري، خالقيتکلماتکلیدي:
اند؛ اما نويسنده در  روي از جمع زاده شده اند كه افکار نوآورانه اندكي دارند و براي دنباله ردهبيشتر مردم باور كمعرفيکتاب:

توان به خطرپذيري  توانند خالقيت خود را شکوفا كنند. از جمله مباحث كتاب مي دهد كه همه افراد مي رو نشان مي كتاب پيش
بندي درست و تعويق استراتژيک اشاره  ورانه، مواجهه با حقيقت، زمانهاي نوآ در نوآوري و بازار سهام، هنر و علم تشخيص ايده

 گرايي است. زدگي و فرقه كرد. از ديگر مطالبي كه خوانندگان با آن آشنا خواهند شد ايجاد و حفظ تعادل، پرهيز از گروه

 

 9786008237402:ابکش رقعي. ص.240 .1396. آموخته: اصفهان. الهه قديري ارتباطات.:هاروارد. هاروارد.382
 هنرآموزمخاطب:

 هاي ارتباطي، سازمان مهارتکلماتکلیدي:
چنان ارتباط  رغم ابزارهاي گسترده ارتباطي، هم كنيم كه به عصر ارتباطات مشهور است، به در عصري زندگي ميمعرفيکتاب:

ها در موفقيت آن موثر بوده و سازمان را در  دهد. ارتباطات سازنده در سازمان رودرور بخش مهمي از روابط ما را شکل مي
رساند. كتاب حاضر شامل ده مقاله برتر نشريه كسب و كار هاروارد در زمينه ارتباطات است. از جمله  رسيدن به هدف ياري مي

 وگوهاي سرايي، هنر ضروري متقاعدسازي و چگونگي حذف استرس از گفت وگو، داستان توان به قدرت گفت اين مقاالت مي
 زا اشاره كرد. استرس

 

383 موفق. فرهنگي، عبداهلل. ازدواج براي گام هشت :شابک وزيري. ص.290 .1397. ريحاني گرگان: گرگان.
9786008516422 

 مشاور/ دانشجومعلمانمخاطب:
 ازدواج، روان شناسي خانوادهکلماتکلیدي:
رو در  انتخاب درست همسر است. نويسنده در كتاب پيش خوشبختي حق طبيعي هر انساني است و اين نتيجهمعرفيکتاب:

كند. در دو فصل ابتدايي به نقش مشاوره پيش از ازدواج و ازدواج  هايي براي موفقيت در ازدواج را ارائه مي فصل، گام 17ضمن 
ده شده است. در گانه ازدواج موفق توضيح دا هاي هشت هاي سوم تا هفتم گام شود. در فصل از منظر دين اسالم اشاره مي

هاي  هاي آشنايي و شيوه ها، علل اشتباهات، موقعيت هاي هشتم تا هفدهم نيز پيرامون اشتباهات موثر در شکست ازدواج فصل
 شود. شناخت بحث مي

 مرجع

 

384 نوجوانان. شوراي كتاب كودک. فرهنگنامهکودکانو نوجوانانجلدهفدهم: فرهنگنامهکودکانو ش،-س:
شابیزکسیو-سورنا شیميفیزیک-طي،  ص.274 .1396. نامه كودكان و نوجوانان شركت تهيه و نشر فرهنگ: تهران.

 9789646356177:شابک رحلي.
 هنرجومخاطب:

تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ
 دوازدهم كاردانش

 دانشنامه، ادبيات كودک و نوجوان، ادبيات فارسياتکلیدي:کلم
 است. اين فرهنگنامه به زبان فارسي همراه با  "فرهنگنامۀ كودكان و نوجوانان"كتاب حاضر جلد هفدهم از معرفيکتاب:

هاي  مدخل ٔ  مهازجمله سورنا و سيوطي و ه« س»هايي از حرف  است. جلد هفدهم اين دانشنامه مَدخل  تصاوير، تأليف شده
نقشه  18تصوير،  402مدخل ارجاعي،  48مقاله،  269فيزيک را دربردارد. اين جلد شامل - مانند شابيزک و شيمي« ش»حرف 

 جدول و نمودار است. 25و 
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 مکاترونیک

 

385 . شيرزاد، محمدجواد/ صادقي، مرضيه. مکانیکتکمیليرباتها 1الکترو حسابي: روبو  .1396. ني نگار: مشهد.

 9786008800217:شابک رقعي. ص.134
 هنرجومخاطب:

 اي دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي بااحساس، راهنماي آموزشي ماشينکلماتکلیدي:
 دهد و ممکن است قدرت  اي را انجام مي ربات ماشين هوشمندي است كه در شرايط خاص، كار تعريف شدهمعرفيکتاب:

. كتاب پيش رو در پنج فصل تدوين شده است. در دو فصل ابتدايي خوانندگان با كليات علم گيري نيز داشته باشد تصميم
شوند. در دو فصل  چنين كليات الکترونيک، مدارها و قطعات الکتريکي آشنا مي رباتيک، تاريخچه، تعاريف و كاربردهاي آن و هم

ل انتهايي نيز مراحل ساخت ربات فوتباليست آموزش داده شود. در فص ها از مقدماتي تا پيشرفته تشريح مي بعدي مکانيک ربات
 شود. مي

 

دامیزبرايکودکانونوجوانان. مک كيو، كميل.386 . آوند دانش: تهران. حسين سليماني آشنایيباعلممهندسي.:
 9786008668299:شابک رقعي. ص.132 .1396

 هنرجومخاطب:
 اي اي، دوازدهم فني و حرفه فني و حرفه اي، يازدهم دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها، مهندسي آزمايشکلماتکلیدي:
است به مخاطب فرصت دهد هم كار ذهني انجام دهد و هم  است. كتاب حاضر كوشيده  مهندسي كاري عمليمعرفيکتاب:

مواد غذايي و برخي اقالم هاي اين كتاب و داشتن تجهيزاتي مثل كامپيوتر، اينترنت پرسرعت، بعضي  كار عملي. با آموزش
هايي  سازي تواند شبيه هاي صنايع دستي مثل فوم و چسب، و بعضي تجهيزات ايمني و يک دفتر طراحي، مخاطب مي فروشگاه

 انجام دهد و مانند مهندسان طراحي كند.

 

387 نوجوانان. كوم، گوردون مک. و برايکودکان دامیز  .1396. د دانشآون: تهران. حسين سليماني ساختربات.:

 9786008668268:شابک رقعي. ص.118
 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 اختراعات علمي، پروژه علمي، علم رايانهکلماتکلیدي:
گيرد. براي ساخت ربات بايد چگونگي  هاي زيادي را دربرمي که مهارتساخت ربات فقط يک مهارت نيست، بلمعرفيکتاب:

استفاده از ابزارها را آموخت، با قطعات موجود يا مواد خام چيزهاي جديد ساخت و مفاهيم پايۀ الکتريسيته را در موتورها و 
برس ربات، موش ربات و ربات  تواند هاي كتاب حاضر مي ها و انجام فعاليت كليدها به كاربرد. مخاطب با همراهي تمرين

 شده بسازد. هک
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 مکانیک

 

: تهران.2تعمیرکارخودروهايتجاري)سنگینونیمهسنگین(درجه:هايشغليافزایشمهارت. مرادي، جواد.388
 9786001248863:شابک وزيري. ص.524 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

 هنرجومخاطب:
 هم كاردانش، يازدهم كاردانشدپایۀتحصیلي:
 ها هاي شغلي، كاميون مهارتکلماتکلیدي:
يابي و سوار كردن كليه قطعات  شود كه توانايي باز كردن، عيب تعميركار خودروهاي تجاري به فردي اطالق ميمعرفيکتاب:

دگان با اين نوع تعميركار، مطالبي سنگين را داشته باشد. در كتاب حاضر با هدف آشنا كردن خوانن خودروهاي سنگين و نيمه
كاري،  كاري، سوراخ كاري، پرداخت كاري، سوهان شود. در دو فصل ابتدايي كلياتي درباره قوانين كار، برش در چهار فصل ارائه مي

كاري بيان شده است. در دو فصل انتهايي نيز نويسنده پيرامون سيستم انتقال قدرت،  رساني، برق و خنک سيستم سوخت
 كند. سي و بدنه بحث ميشا

 

389 شغليافزایشمهارت. مرادي، جواد. هاي سنگینتعمیر: نیمه قدرتخودروهاي انتقال سیستم کار : تهران.
 9786001249624:شابک وزيري. ص.298 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

 هنرجومخاطب:
 دهم كاردانش، يازدهم كاردانشپایۀتحصیلي:

 راهنماي آموزشي، رانندگيتکلیدي:کلما
ها است. كتاب حاضر در هشت فصل تدوين  تعمير سيستم انتقال قدرت شامل رفع هر گونه عيب از اين سيستممعرفيکتاب:

ريزي و سريس  شده است. خوانندگان در چهار فصل ابتدايي با ضوابط و بهداشت كار در محيط كار، ابزارهاي كار، برنامه
شوند. در چهار فصل انتهايي پيرامون سيستم جعبه دنده، سيستم ميل  سنگين و سيستم كالچ آشنا مي يمهخودروهاي ن

چنين  شود. هم سنگين بحث مي گاردان، سيستم ديفرانسيل و متون تخصصي و فني سيستم انتقال قدرت در خودروهاي نيمه
 نامه انگليسي به فارسي گنجانده شده است. در انتهاي كتاب واژه

 

390 هايشغليافزایشمهارت. نياز، يعقوب آباد، علي/ بي فريدوني برزآباد، داريوش/ رضوان حسن. آپ)تنظیمکارتون:
 9786001247163:شابک وزيري. ص.304 .1396. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.(2درجه-موتور

 هنرجومخاطب:
 يازدهم كاردانشپایۀتحصیلي:

 هاي شغلي، مهندسي مهارتکلیدي:کلمات
 فصل تنظيم شده است. در پنج فصل  11تون آپ به معني تنظيم كار موتور خودرو است. كتاب حاضر در معرفيکتاب:

كاري، اجزاي  كاري، برش كاري، سوراخ ابتدايي نويسنده به مطالبي مانند ايمني و بهداشت در محيط كار، فلزكاري و سوهان
كاري، رادياتور و  كاري، سيستم خنک كند. سيستم روغن ها اشاره مي گيري و فيلرگيري سوپاپ آن، كمپرس موتور و متعلقات

زني از جمله مطالب شش فصل  ياب و سيستم جرقه هاي عيب خواني مدارات، دستگاه رساني، نقشه ترموستات، سيستم سوخت
 انتهايي كتاب است.
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391  ص.540 .1396. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران. كامران مبيني ائي.جانتقالحرارتجابه. بجان، ادرين.

 9786009966905:شابک وزيري.
 هنرآموزمخاطب:

 هاي فيزيک فيزيک، پژوهشکلماتکلیدي:
 تر به جايي، يکي از سه روش انتقال حرارت است كه در آن حرارت از محيط گرم انتقال حرارت به روش جابهمعرفيکتاب:

شود. در مقدمه كتاب تعاريف اوليه و مفاهيم مقدماتي تشريح شده است. در سه فصل ابتدايي پيرامون  محيط سردتر منتقل مي
حايي  شود. در ادامه نويسنده به مباحثي مانند جابه  اصول بنيادي، جريان اليه مرزي آرام و جريان آرام درون مجاري بحث مي

 كند. چنين گذر به آشفتگي اشاره مي ه داخلي، جريان اليه مرزي آشفته و همطبيعي خارجي و داخلي، جريان آشفت

 

392 شومز. اشپيگل، موراي. رمز )وابسته به : تهران. كامبيز خالقي، سلمي محمدپور نظریهومسائلمکانیکتحلیلي.:
 9789648547207:شابک وزيري. ص.714 .1397. شركت منظومه انديشه خالقي(

 وزهنرآممخاطب:
 ها فيزيک، تمرينکلماتکلیدي:
 كند. نويسنده در  اي از علم فيزيک است كه پيرامون حركت و تغيير موقعيت اشياء بحث مي مکانيک شاخهمعرفيکتاب:

هايي ساده براي حل مسائل مکانيک نيوتني جمع آوري كرده است. در تدوين كتاب به هر دو زمينه  رو روش كتاب پيش
توجه شده است. در هر فصل ابتدا تعاريف، اصول و قوانين آورده شده و سپس به مسائل حل شده و اثبات  آموزش و حل مسئله

 هاي عددي براي مرور فصل گردآوري شده است. شود. در انتهاي هر فصل هم مسائل تکميلي همراه با پاسخ قضايا اشاره مي

 

393 فعالیتکار. دارائي، مهدي/ مطهري، رسول. و گاهيبخشانتقالقدرتخودروهايسواريکتابکار : همدان.
 9786002192004:شابک رحلي. ص.110 .1397. فراگير هگمتانه

 هنرآموزمخاطب:
 راهنماي آموزشي، آموزش و يادگيريکلماتکلیدي:
شود. كتاب  بخش انتقال قدرت در خودروهاي سواري شامل كالچ، جعبه دنده، گاردان، ديفرانسيل و پلوس ميمعرفيکتاب:

حاضر مربوط به كار و فعاليت كارگاهي بخش انتقال قدرت خودروهاي سواري براي هنرآموزان رشته مکانيک خودرو است. هر 
هاي سيستم انتقال قدرت خودروهاي سواري پيکان، پژو و سمند اختصاص داده شده  هاي كتاب به يکي از بخش يک از فصل

گسترده اجزاي هر سيستم به صورت رنگي، جدول راهنماي مشخصات فني، گشتاور  است. هر فصل شامل مواردي مانند نقشه
 شود. ها و فرآيند پياده كردن اجزا مي مجاز پيچ

 ادنی و خاطره
 نیر

 

394 شد!. قائديان، سمانه/ حسيني، فخرالسادات. مادرم اسماعیل شهید: سردار مادر احمدیان عصمت خاطرات
 9789642421626:شابک رقعي. ص.264 .1397. سلسله: قم.ابراهیمفرجوانياسماعیلفرجوانيوشهیدحاج

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 جنگ ايران و عراق، خاطره نويسي، ادبيات جنگکلماتکلیدي:
ساله اهوازي كه امروز مادر دو پسر شهيد، يک  است. عروس يازده« صمت احمديانع»اين كتاب خاطرات خانم معرفيکتاب:

اش، از  گويد كه سخت و جانکاه سپري شده است، از كودكي دختر جانباز و مادربزرگ دو نوه شيميايي است. او از روزهايي مي
گويد به دهه چهارم زندگي  اندازد. او مي مي اش جدايي هايش و درنهايت از روزهاي جنگ. روزهايي كه بين او و خانواده عاشقانه

 نرسيده، دو فرزندش را تقديم دفاع مقدس كرده است و... .
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 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي هايمکه.بربلندي. الهدي صدر، بنت.395
 9786005676198:شابک رقعي. ص.76

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفه:پایۀتحصیلي

 ها، آداب و رسوم مذهبي، ادبيات ملل سفرنامهکلماتکلیدي:
كرد كه تاكنون خوشبختي و لذت وصال را چشيده بودند و  هايي را بيان مي هاي ما شرح حال دل آخرين نگاه»معرفيکتاب:

اين كتاب سفرنامه حج نويسنده است و روايت اعمالي كه انجام .« كردند...  دشواري فراق را تحمل مي از آن پس بايد تلخي و
گويد و كلماتي كه براي مُحرم شدن به زبان آورده است و تا وداعش از آن  شود مي داده است. او از زماني كه راهي اين سفر مي

شايان ذكر است كه يکي از اشعار نويسنده در كتاب آمده . نش و...ها و رفتار و حركات همسفرا سرزمين. از برخورد سعودي
 است.

 

دفتر نشر فرهنگ : تهران.پیمایياربعینگزارشيازراه:بهصحراشدم،عشقباریدهبود.... حداد عادل، غالمعلي.396
 9789644309939:شابک جيبي. ص.104 .1397. اسالمي

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه ي و حرفهدهم فنپایۀتحصیلي:
 ها امامان، خاطره نويسي، زيارتگاهکلماتکلیدي:
گويد؛ از مردمي كه  ست. نويسنده از كيفيت سفر مي«كربال»پيمايي روز اربعين، به طرف  كتاب حاضر درباره راهمعرفيکتاب:

هايي )اقامتگاه( كه در طول اين مسير ساخته شده است، از مناجات و دعاهاي  از موكبكنند،  تا كربال را طي مي« نجف»از 
هاي مختلفي كه در ميان جمعيت هستند و از سبکروحي و آرامش معنويِ همراه بودنِ با اين رودخانه زالل  مردم، از مليت

پيمايي اربعين، بازار  در يک كالم، راه»: ده است، آم«به صحرا شدم... »هاي مختلفي دارد و در بخشي به نام  انساني. كتاب بخش
 «اند. گرم و پر داد و ستد عاشقي است. اينجا مهمان و ميزبان، هر دو عاشق

 

تاریخشفاهي. قزويني، حميد.397 مؤسسه فرهنگي : تهران.خاطراتاستادسیدهاديخسروشاهي:حدیثروزگار:
 9786005676303:شابک رقعي. ص.260 .1397. تحقيقاتي امام موسي صدر

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نويسي ها، خاطره نويسي، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدي:
 العات مهم تاريخي، خود و اط« صدر موسي»بر سابقه دوستي طوالني با امام  عالوه« سيدهادي خسروشاهي»معرفيکتاب:

نگاري زندگي امام صدر است. در متن پيش رو تالش شده است مباحث از ترتيب زماني و موضوعي  يکي از پيشکسوتان تاريخ
مشخصي برخوردار باشند و از تکرار و اطناب پرهيز شود. اسامي افراد و رويدادها و اماكن در حد توان با درج توضيحاتي در 

نوشت كتاب آمده است. همچنين شماري از اسناد و  نامه مختصر برخي از اسامي نيز در پي شده است. زندگي سازي پاورقي گويا
 تصاوير مرتبط با متن خاطرات هم در انتهاي كتاب آمده است.

 

398 تاریخشفاهي. قزويني، حميد. یارانموافق: اهللسیدمرتضيمستجابيخاطراتآیت: مؤسسه فرهنگي : تهران.
 9786005676440:شابک رقعي. ص.428 .1395. قاتي امام موسي صدرتحقي

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نويسي ها، خاطره نويسي، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدي:
است. گروه تاريخ « صدر موسي»و از دوستان نزديک امام « صدر»خاندان يکي از برجستگان « مستجابي»استاد معرفيکتاب:

صدر، خاطرات ايشان را ضبط و منتشر كرده است. اثر حاضر در بخش  شفاهي موسسه فرهنگي ــ تحقيقاتي امام موسي
صدر و سجاده  موسي خاطرات، شامل تولد، خانواده و اولين هجرت، خاندان صدر، ورود به سلک روحانيت، مبارزات سياسي، امام

بندي و منتشر  صدر، تصاوير و اسناد، دسته هاي امام موسي ها، نامه نامه شعر است. همچنين در بخش ملحقات كتاب، ذيل زندگي
 شده است.
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399 توفیقطنز. انصاري، سپهر/ گلزاز، عصمت. طنزتوفیق(شماره)خنده: 1346سال37درمانيبا پرنيان : تهران.
 9786008239383:شابک رقعي. ص.100 .1397. انديش

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، طنز، سياستکلماتکلیدي:
 رشيدي، به صورت خو 1350تا  1302اي فکاهي و طنز است كه در مدت نيم قرن، از سال  نشريه« توفيق»معرفيکتاب:

هاي  كه با عنوان 1346مجله توفيق، از سال  37نامه و ماهنامه منتشر شده است. اين كتاب مروري است بر شماره  هفته
و... ارائه شده است. در مطالب اين كتاب با نگاهي انتقادي، اوضاع اجتماعي آن سال، مانند « هيوال»، «حق تقدم»، «زبان»

 ي، فقر، نبود مساوات و... بيان شده است.عدالت گراني و بيکاري، بي

 

 رقعي. ص.144 .1397. كتاب ابرار: تهران.هايطنزژورنالیستيمجموعهیادداشت:خطویژه. شرفشاهي، كامران.400

 9786007790342:شابک
 هنرجومخاطب:

 ردانشاي، يازدهم كا اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 انواع ادبي، طنز، يادداشتکلماتکلیدي:
يادداشت طنز ژورناليستي از پيشينه چندان دور و درازي برخوردار نيست و سابقه حيات آن نزديک به ظهور »معرفيکتاب:

ي كه شايد هاي طنز قالب مناسبي است براي بعضي از افکار يا موضوعات نگاري در ايران است. همچنين يادداشت پديده روزنامه
اي از بيست يادداشت طنز است كه در نشريات گوناگون اعم از  هاي ديگر موثر يا قابل طرح نباشد. اين كتاب گزيده در قالب

 «نامه و ماهنامه در طول سال گذشته چاپ و منتشر شده است. روزنامه، هفته

 

 ص.248 .1397. حماسه ياران: قم.افعحرمهايخواندنيازشهدايمدروایت:دمعشق،دمشق. طهماسبي، عالمه.401

 9786007874615:شابک رقعي.
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها، خاطره نويسي، جنگ نامه سرگذشتکلماتکلیدي:
 از شهيدان مدافع حرم، اعم از ايراني، افغانستاني و پاكستاني است. اين كتاب زندگي و خاطرات پانزده نفر معرفيکتاب:

گر منش و سيره شهيداني باشد كه با وجود روزمرگي و  نويسنده سعي كرده است با نقل خاطراتي ساده و روان، روايت
مهدي »، «سجاد روشنايي»، «جواد اكبري»اند. شهيد  اهلل را طي كرده الي  هاي زندگي مادي امروزي، مسير تکامل و قرب غفلت

 از جمله اين شهيدان هستند.« مصطفي موسوي سيد»و « ابراهيم رضايي»، «حسيني

 

: تهران.نامهجانبازشهیدحمیدرضامدنيقمصريبراساسخاطراتوزندگي:زندهعشق. حاتمي تفرشي، زهرا.402
 9786006594835:شابک خشتي. ص.72 .1396. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها، جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ نامه سرگذشتکلماتکلیدي:
آغاز جنگ، به عضويت بسيج درآمد و با  1358، در سال 1342، متولد سال «حميدرضا مدني قمصري»شهيد معرفيکتاب:

جا ماند. او پس از جنگ، با بدني مجروح و مسموم به خانه بازگشت و در مهر  هاي آخر جنگ در آن ها شد و تا سال عازم جبهه
دهد. سپس خاطرات او از زبان همسر و يکي از  درصد را شرح مي 75به شهادت رسيد. كتاب حاضر زندگي اين جانباز  1371

ان، خاطرات روزنگار او و وقايع اعزام به جبهه تا پايان مأموريت و چگونگي شهادتش، با استفاده شود. در پاي دوستانش روايت مي
 از تصاوير بازگو شده است.
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حماسه : قم.روایتحسینکاجياززندگيشهیدمحمدرضاشفیعي:شانزدهسالبعد. حسيني مهرآبادي، زهرا.403
 9786007874554:شابک رقعي. ص.212 .1397. ياران

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها نامه جنگ ايران و عراق، خاطره نويسي، زندگيکلماتکلیدي:
كربالي »ات )ع( بود كه در عملي« طالب ابي بن علي» 17از رزمندگان واحد تخريب لشکر « محمدرضا شفيعي»معرفيکتاب:

هاي اُسرا در عراق، به شهادت  پس از مجروح شدن، به اسارت دشمن درآمد و چند روز بعد از انتقال به يکي از اردوگاه« چهار
گردد؛ پيکري كه در  رسيد. شروع داستان از آنجاست كه پيکر محمدرضا، شانزده سال بعد از شهادت، به ميهن اسالمي باز مي

گذارند. اين داستان، روايت سردار  قدر كه حتي در هنگام دفن، عقيقي را براي تبرک زير زبانش مي آنعين ناباوري سالم است، 
اش در قبر، شرح حيراني او از اين اتفاق و كنکاش در  همرزم شهيد است از لحظه مالقات دوباره رفيق ديرينه« حسين كاجي»

 زه بزرگ خداوندي را كشف كند.خاطرات گذشته خود با محمدرضا تا شايد بتواند علت اين معج

 

 9786007874622:شابک رقعي. ص.312 .1397. حماسه ياران: قم.الدینشهیدمهديزین. قرباني، مهدي.404
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 دبيات جنگ، خاطره نويسيجنگ ايران و عراق، اکلماتکلیدي:
 کتاب:  17، فرمانده لشگر (1363ــ  1338« )الدين مهدي زين»موضوع اين كتاب زندگي و شهادت سردار معرفي

طالب است. خاطرات ارائه شده، درباره زندگي و رزم و شهادت او از زبان خانواده، همسر و همرزمانش است. در بخشي  ابي بن علي
خوام براشون صحبت كنم. نگران گفتم آقا مهدي حرف از موندن  ت اعالم كن همه جمع بشن، ميگف»: از كتاب آمده است

 .«هاي خدا از بس سختي كشيدن و براي عمليات امروز و فردا شنيدن، خسته شدن...  بزني، خودت رو سبک كرديا، اين بنده

 

. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران.موسيصدرروایتخصوصياززندگيسید7. جعفريان، حبيبه.405
 9786007746196:شابک رقعي. ص.194 .1393

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 نويسي ها، خاطره نويسي، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدي:
هايي است كه نويسنده در  است كه دربردارنده مصاحبه« صدر موسي»روايت از زندگي امام  كتاب حاضر هفتمعرفيکتاب:

ها با همسر، فرزندان، خواهرها و دوست خانوادگي امام  ، با خانواده او انجام داده است. اين مصاحبه«لبنان»سفرش به 
  اش را سر آن اي بزرگ ساخته شده بود، زندگيگويد، او آدم بزرگي بود كه براي كاره صدر انجام شده است. همسرش مي موسي

 تر شود. كردم تا طي اين راه براي او آسان كارها گذاشته بود و من هر كاري مي

 نامه لمیف-نامه شینما

 

406 فیلم. كازراني، عبدالصمد. آسان نویسينامهروش :شابک وزيري. ص.242 .1397. ضريح آفتاب: مشهد.
9786004761482 

 نرآموزهمخاطب:
 نويسي فيلمسازي، فيلمنامهکلماتکلیدي:
 نامه نويسي در يازده بخش تنظيم شده است. سه بخش ابتدايي به  كتاب حاضر با هدف آموزش آسان فيلممعرفيکتاب:

ختصر چنين نويسنده به نحوه ساختن طرح م هاي نوشتن ايده اوليه، موضوع و داستان سه خطي ايده اصلي اشاره دارد. هم  شيوه
هاي فرعي اشاره  بندي ماجراهاي هر پرده، تبيين الگوي نردباني براي نوشتن طرح اصلي و طرح نامه، تقسيم و كامل فيلم

نامه و شکل ظاهري آن از ديگر مباحث كتاب  هاي اول، دوم و سوم، نوشتن فيلم كند. خلق شخصيت، ساختاربندي پرده مي
 است.
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 .1397. كتاب نيستان: تهران.فیلمنامهمستنددربارهفیلمناتمامعليحاتمي:انمرشدوپهلو. قرباني، حامد.407
 9789643379889:شابک رقعي. ص.124

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 ها، فيلمسازي نامه انواع ادبي، فيلمکلماتکلیدي:

است كه « جهان پهلوان تختي»، با نام «علي حاتمي»اي مستند، درباره آخرين فيلم مرحوم  نامه اين كتاب فيلمعرفيکتاب:م
گيري اين ايده را در ذهن علي حاتمي بررسي كند و  كوشد چرايي شکل ، ساخت آن ناتمام ماند. نويسنده مي1375در سال 

هايي رفته كه علي حاتمي در آن به دنيا آمده است  ي به سراغ بازنمايي لوكيشنپرده از راز درگذشت تختي بردارد. همچنين و
شود و سراغ  و بسياري از آثار خود را در سوداي چنين جغرافيايي، ثبت و ضبط كرده است. مستندساز وارد باشگاه كُشتي مي

اي بعد گويي زمان تمرين پايان  حظهاي از جوانان روي تشک مشغول تمرين هستند. ل گيرد، عده مربي قديمي كُشتي را مي
 نشينند و... . روي صفحه تلويزيون بزرگي مي گيران روبه يافته است، كشتي

 هی  

 

. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران.آرامشدرخانهایراني. اشرف طاهر طلوع دل، محمدصادق/ سادات، سيده.408
 9786009966998:شابک وزيري. ص.214 .1397

 هنرآموزمخاطب:
 هاي شخصي، معماري خانهکلماتکلیدي:
 كند. خانه امکاني براي تحقق  ها دوري مي خانه محلي است كه در آن انسان تجديد حيات كرده و از تنشمعرفيکتاب:

است كه در آن تر خانه محلي  كند. به بياني دقيق رو فراهم مي ها و آشکارسازي قواي آدمي براي حل مشکالت پيش ريزي برنامه
كند.  ها را بررسي مي ها و آرامش حاصل از آن رسد. نويسنده در كتاب حاضر ارتباط ميان معماري خانه آدمي به آرامش مي

 هاي معماري ايراني از جمله مطالب كتاب است. مفهوم سکونت و خانه در فرهنگ ايراني و اسالم، ارزش مکاني خانه و ويژگي

 

409 سادهآم. رحماني، عباس. تحریري شکسته خط وزش :شابک وزيري. ص.80 .1396. عباس رحماني.
9786000486730 

 هنرجومخاطب:
تحصیلي: اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀ

 دوازدهم كاردانش
 خط، هنرهاي زيبا، خوشنويسيکلماتکلیدي:

اي زيبا و ظريف از خط، همواره  نويسي ايراني قدمتي هزارساله دارد و قلم شکسته، به عنوان نمونه هنر خوشعرفيکتاب:م
دهد.  مطرح بوده است. كتاب حاضر خط شکستۀ تحريري ساده را با گردش حروف و كلمات در بيضي طاليي آموزش مي

هايي از طرز استفاده از  در كتاب خطاطي كرده و در انتها نيز نمونه« بيضيشابلون »هايي از حروف و كلمات را با  نويسنده نمونه
 است. شابلون را آورده

 

 ص.88 .1396. دوست فرهاد نظري: .کاريآشنایيباهنرمعرق:آموزشمعرقخطبرجسته. نظري دوست، فرهاد.410

 9786000494100:شابک رقعي.
 هنرآموزمخاطب:

 هاي هنري، راهنماي آموزشي فعاليتکلماتکلیدي:
 گردد. اين هنر در طول تاريخ خود دستخوش تغيير شده  سال پيش برمي 5000پيشينه هنر معرق كاري به معرفيکتاب:

است. نويسنده در كتاب حاضر به دنبال آموزش معرق خط برجسته است. كتاب در سه بخش تنظيم شده است. در بخش 
ها اشاره شده است. در بخش دوم پيرامون ابزارهاي مورد استفاده بحث  چوب و ويژگي آنابتدايي به مواد اوليه و شناخت 

 هاي ساخت معرق خط برجسته اختصاص داده شده است. شود. بخش سوم به مباني و روش مي
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411 تکنیک. رمنفرد، سميه پو. هايعکاسيمجالساصولعکاسيو . مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.
 9786001248870:شابک وزيري. ص.200 .1397

 هنرجومخاطب:
 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 عکاسي، اصول و مبانيکلماتکلیدي:
 عکاسي داراي سه جنبه علمي، صنعتي و هنري است، به عنوان يک پديده علمي متولد شد، به شکل يک معرفيکتاب:

شناسي و نظر  ان هنر تثبيت شد. در كتاب حاضر نويسنده عالوه بر اشاره به اصول زيباييصنعت گسترش يافت و به عنو
ها و  كند. تکنيک هاي عکاسي نيز اشاره مي فيلسوفان درباره عکاسي، به انواع دوربين، تجهيزات مربوط به آن و مکاتب و سبک

از مجالس و بازاريابي از ديگر مطالب كتاب حاضر اي مورد استفاده در عکاسي  هاي حرفه تجارب عکاسي از مجالس، تکنيک
 است.

 

. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.اصولفیلمبرداريبارویکردفیلمبرداريمجالس. رمنفرد، سميه پو.412
 9786001249013:شابک وزيري. ص.286 .1397

 هنرجومخاطب:
 شاي، دهم كاردان دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 اصول و مباني، راهنماي آموزشيکلماتکلیدي:
برداري از مجالس  هاي كاربردي فيلم برداري و تکنيک كتاب حاضر با هدف آشنايي مخاطبان با اصول اوليه فيلممعرفيکتاب:

يي شناسي در برداري و تاريخچه آن و انواع فيلم اشاره كرده، سپس زيبا نگارش شده است. نويسنده در ابتدا به تعريف فيلم
برداري و  برداري، تجهيزات فيلم برداري، انواع لنزها، اصول فيلم هاي فيلم كند. آشنايي با انواع دوربين برداري را تشريح مي فيلم
برداري، انواع مجالس  اي فيلم هاي حرفه چنين انواع فيلترها از ديگر مباحث كتاب حاضر است. در فصل انتهايي نيز تکنيک هم

 شود. برداري تشريح مي برداري و نکات كاربردي فيلم جهت فيلم

 

413 متحرک. گلدبرگ، اريک. پیشرفته.اصول مفاهیم کاراکتر مؤسسه فرهنگي هنري : تهران. حامد صفاري سازي
 9786001249181:شابک وزيري. ص.260 .1397. ديباگران تهران

 هنرآموزمخاطب:
 يفيلم هاي كارتون، فيلمسازکلماتکلیدي:
هاي پيشرفته متحرک  نامند. كتاب حاضر نيز با هدف تبيين مهارت متحرک سازي را قلب دنياي انيميشن ميمعرفيکتاب:

ها، طراحي كاراكتر و ساختار دست و چهره از  سازي كاراكتر، تدوين شده است. پوزهاي رفتاري، بازيگري در انيميشن، ديالوگ
بندي و فاصله گذاري، كشش و فشردگي نيز اشاره  بندي و صحنه پردازي، زمان طرحچنين به  جمله مباحث اين كتاب است. هم

هاي ماده،  پوشاني در حركت، وزن، تعادل، توده، حجم، ويژگي هاي انتهايي نيز پيرامون هم شده است. نويسنده در فصل
 كند. سازي بحث مي هاي چهره، ليپسينک و متحرک حالت

 

مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران : تهران. حامد صفاري هايپایه.سازيکاراکترمهارتحرکاصولمت. رابرتز، استيو.414
 9786001249174:شابک وزيري. ص.458 .1397. تهران

 دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:
 سينما، فيلم هاي كارتونکلماتکلیدي:
 کتاب: ده در كتاب حاضر در دوازده فصل، اصول سازي است. نويسن يکي از عناصر مهم انيميشن، هنر متحرکمعرفي

كند. آشنايي با انيميشن دو بعدي، انيميشن اشياي غير متحرک، ساختار يک كاراكتر ساده،  سازي را تشريح مي متحرک
بندي، فرارفت، قدم زدن، دويدن و حركت انسان و حيوان مباحث شش فصل ابتدايي را تشکيل  بندي و تعادل، زمان مفصل

سازي بازيگري و زبان بدن، حالت  سازي پرندگان، متحرک ها، متحرک شش فصل انتهايي نيز حركت مارها و ماهيدهند. در  مي
 چهره و ليپسينک اشاره شده است.
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:شابک وزيري. ص.181 .1396. ارمگان: تهران.هايصحیحدرمرمتقاليانتخابشیوه. اكرم سيده. اوليايي طبايي.415
9789647480437 

 هنرآموز:مخاطب
 هاي هنري بافي، فعاليت قاليکلماتکلیدي:
 شود، به همين دليل حفظ، نگهداري، مرمت و بازسازي  فرش ايراني در زمره آثار ملي با ارزش محسوب ميمعرفيکتاب:

يخچه، فصل تدوين شده است. در دو فصل ابتدايي پيرامون تار 10هاي قديمي آن اهميت خاصي دارد. كتاب حاضر در  نمونه
شود. همچنين پيرامون مرمت معايب نقش قالي، مرمت آسيب ديدگي ريشه، مرمت  تعاريف و اهداف مرمت مباحثي ارائه مي

ها از ديگر  پارگي و پوسيدگي قالي و مرمت رنگ در فرش بحث شده است. عمليات تکميلي پس از مرمت قالي و پاک كننده
 مباحث كتاب حاضر است.

 

416 سیستم. كبرا عظمتي، علي. و مکانیکي همراهتأسیسات به معماري دانشجویان براي مطبوع تهویه هاي
نمونه پروژه یک طراحي و محاسبات :شابک وزيري. ص.212 .1397. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران.

9786009966950 
 هنرآموزمخاطب:

 معماري، بهداشت روانيکلماتکلیدي:
 گذارد. امکان تهويه هواي  حيط و فضاي زيست انسان، تاثير بسيار زيادي بر وضعيت رواني وي ميشرايط ممعرفيکتاب:

ها با وضعيت مطلوب و قابل كنترل در سالمت رواني انسان اهميت فراواني دارد. كتاب حاضر در هشت فصل تنظيم  ساختمان
ها، اجزاي  ختلف و تاسيسات مکانيکي مناسب آنهاي م شده است. تعاريف مقدماتي در مورد اصطالحات هوا، معرفي اقليم

هاي سرمايش و تهويه مطبوع از جمله  هاي دفع فاضالب، تجهيزات حرارت مركزي و سيستم هاي آبرساني، سيستم سيستم
 ها اشاره شده است. مطالبي است كه در كتاب به آن

 

 .1396. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران.تکنولوژيومعماريبومي. اشرف ضرغامي، اسماعيل/ سادات، سيده.417
 9786006594941:شابک وزيري. ص.228

 هنرآموزمخاطب:
 معماري، تکنولوژيکلماتکلیدي:
هاي محيطي بوده و در جهت رفع نيازهاي انسان آن محيط به  معماري بومي، معماري است كه متأثر از ويژگيمعرفيکتاب:

شناسي و رابطه معماري بومي و  هاي ابتدايي مباني و تعريف بوم فصل تدوين شده است. در فصل رود. كتاب در پنج كار مي
هاي  فرهنگ بررسي شده است. همچنين تعريف تکنولوژي و رابطه آن با معماري بومي از ديگر مطالب كتاب است. در فصل

 اند. در ايران مورد بررسي و تحليل قرار گرفته گرا هاي بوم انتهايي نيز رابطه اقليم و معماري پايدار و مصاديق معماري

 

2:دوزي،دختراننازک:جلداول:جوانبهروشمولرخودآموزالگووبرشلباسکودکونو. فر، منير اميري.418
 9786009965809:شابک رحلي. ص.184 .1396. فر اميري: تهران.سال17سالتا2:سال،پسران14سالتا
 آموزهنرمخاطب:

 هاي هنري راهنماي آموزشي، فعاليتکلماتکلیدي:
هاي پيشرفته و بهينه خياطي است كه به دليل سادگي آن كاربرد دارد. كتاب حاضر، خودآموز  روش مولر ازروشمعرفيکتاب:

. دامن، الگوهاي شود دوزي بحث مي الگو و برش لباس كودک و نوجوان به روش مولر است. در اين مجلد از كتاب پيرامون نازک
سازي بلوز و پيراهن به روش مولر  پايه باال تنه و پيراهن، الگوي پايه آستين و انواع آن، پيراهن پسرانه و آستين پيراهن و مدل

 ها اشاره شده است. از جمله مطالبي است كه در كتاب به آن
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2:دوزي،دخترانضخیم:جلددوم:وشمولرجوانبهرخودآموزالگووبرشلباسکودکونو. فر، منير اميري.419
 9786009965823:شابک رحلي. ص.192 .1396. فر اميري: تهران.سال17سالتا2:سال،پسران14سالتا
 هنرآموزمخاطب:

 هاي هنري، راهنماي آموزشي فعاليتکلماتکلیدي:
ي خياطي است، كه به دليل سادگي آن بسيار كاربرد دارد. ها ترين روش ترين و بهينه روش مولر يکي از پيشرفتهمعرفيکتاب:

دوزي بحث  كتاب حاضر، خودآموز الگو و برش لباس كودک و نوجوان به روش مولر است. در اين مجلد از كتاب پيرامون ضخيم
انواع يقه و آستين كت و سازي  شود. الگوهاي پايه كت، پالتو، مانتو و جليقه، شلوار دختران و پسران، انواع كاله، شنل و مدل مي

 ها اشاره شده است. پالتو به روش مولر از جمله مطالبي است كه در كتاب به آن

 

420 . تيلور، لسي. گلدوزي جامع :شابک رحلي. ص.72 .1396. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري .7خودآموز
9786002770875 

 هنرجومخاطب:
 يازدهم كاردانشپایۀتحصیلي:

 هاي هنري، خودآموزها فعاليتلماتکلیدي:ک
شوند. نويسنده در كتاب  هاي مختلف به وسيله نخ بر روي پارچه دوخته مي گلدوزي هنري است كه در آن طرحمعرفيکتاب:

نياز هاي مورد  سازد. در ابتدا لوازم مورد نياز گلدوزي، آموزش دوخت هاي مختلف گلدوزي آشنا مي حاضر خوانندگان را با روش
ها  نوع گل همراه با نخ 16گلدوزي همراه با تصاوير و روش انتقال طرح روي پارچه آموزش داده شده است. سپس روش دوخت 

 نوع گل آورده شده است. 16هاي اين  هاي مورد نياز تشريح شده است. در انتهاي كتاب نيز طرح و دوخت

 

421 برطراحيمسکنسالمدرآمدي. حسيني، سيدباقر/ ناصر ترابي، ابراهيم. . دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران.
 9786009966967:شابک خشتي. ص.232 .1397

 هنرآموزمخاطب:
 معماري، سالمتکلماتکلیدي:
اي از معماري پايدار است. در معماري پايدار يکي از اصول مهم، همگامي با  محور زير مجموعه معماري سالمتمعرفيکتاب:

نگر و توازن و تعادل انسان در ارتباط با كل سيستم محيط زيست او  آفرينش است. سالمتي انسان نتيجه رويکردي كل نظام
است. در كتاب حاضر از دو ديدگاه علم نوين معماري و دانش كهن معماري ايراني پيرامون مسکن سالم بحث شده است. در 

چنين در دانش كهن معماري ايراني فضا متناسب با مزاج افراد   رد. همهاي مشخصي براي خانه سالم وجود دا علم نوين شاخص
 شود. طراحي مي

 

422 دنیايهنر. پاگسن، كاترين. باچرم:  ص.80 .1396. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري .1خودآموزجامعکار

 9786002770868:شابک رحلي.
 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانشپایۀتحصیلي:
 هاي هنري، خودآموزها فعاليتکلماتکلیدي:
هاي كار با  آيد. نويسنده در كتاب حاضر روش چرم از دباغي پوست جانوران به ويژه گاو و گوسفند به دست ميمعرفيکتاب:

مه آماده هاي آن تشريح شده است. در ادا دهد. در فصل ابتدايي مقدمات كار با چرم، وسايل مورد نياز و روش چرم را آموزش مي
كردن چرم براي دوخت، انواع دوخت چرم و روش تهيه انواع كيف و صندل چرمي آموزش داده شده است. در دو فصل انتهايي 

 نيز مباحث مربوط به رنگ زدن، پانچ كردن، استامپ زدن، حکاكي و تزئين آورده شده است.
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 رحلي. ص.80 .1397. المللي حافظ بين: تهران. م ذاكرياكر .2خودآموزجامعکارباچرم:دنیايهنر. هريان، اما.423

 9786002771001:شابک
 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانشپایۀتحصیلي:
 هاي هنري خودآموزها، فعاليتکلماتکلیدي:
حاضر با كنند. كتاب  دوزي هنري است كه در آن به وسيله پوست دباغي شده، انواع محصوالت را توليد مي چرممعرفيکتاب:

هاي برش و ابزارهاي آن، چسب زدن و رنگ  هدف آموزش كار با چرم در چهار فصل نگارش شده است. در فصل ابتدايي روش
شود. در فصل  بند، جاكليدي و كمربند آموزش داده مي بند، دست هاي توليد گردن زدن تشريح شده است. در فصل دوم روش

هاي توليد جامدادي آشنا  است و در فصل انتهايي نيز خوانندگان با روش هاي ساخت انواع كيف گنجانده شده سوم روش
 شوند. مي

 

دنیايهنر. ليرنر، ميکال.424  رحلي. ص.72 .1396. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري .9خودآموزجامعگلدوزي:

 9786002770899:شابک
 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اردانش، يازدهم فني و حرفهاي، دهم ك دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي هنري، هنر فعاليتکلماتکلیدي:
هاي زيبا، موتيف  گلدوزي هنر تزيين پارچه با نخ و سوزن است. خوانندگان با مطالعه كتاب حاضر با انواع حاشيهمعرفيکتاب:
هاي  هاي مورد استفاده گلدوزي، دوخت د نياز گلدوزي، نخشوند. لوازم مور هاي مورد نياز قدم به قدم آشنا مي و انواع دوخت

مورد نياز گلدوزي، روش انتقال طرح روي پارچه و روش استفاده از كارگاه از جمله مباحث مقدماتي كتاب است. از جمله 
و درخت  گردان توان به حاشيه گل، حاشيه شاخ و برگ، حاشيه پروانه، حاشيه گل آفتاب هاي آموزش داده شده مي حاشيه

 كريسمس اشاره كرد.

 

425 دنیايهنر. سيلوي، بلوندو. جامعگل: : تهران. اكرم ذاكري ايبهسبکژاپني)کانزاشي(.هايپارچهخودآموز
 9786002770929:شابک رحلي. ص.72 .1397. المللي حافظ بين

 هنرجومخاطب:
 اي، يازدهم كاردانش و حرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم فني دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 هاي هنري خودآموزها، فعاليتکلماتکلیدي:
ها  شود. از اين گل اي ساخته شده به سبک سنتي اطالق مي هاي پارچه اي ژاپني است كه به گل كانزاشي كلمهمعرفيکتاب:

ها براي تزئين انواع لباس،  ساخت اين گلهاي  شود. خوانندگان با مطالعه كتاب حاضر با روش در تزئين انواع پارچه استفاده مي
مدل گل را همراه  16روميزي، گردنبند، دستبند، انگشتر، سنجاق سر و وسايل ديگر آشنا خواهند شد. نويسنده روش ساخت 

هاي آويز ژاپني و كيف لوازم هنري  چنين روش ساخت جاي حلقه، ستاره دهد. هم با تصاوير مرحله به مرحله آموزش مي
 اده شده است.آموزش د

 

426 دنیايهنر.  ص.60 .1397. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري )کوئیلینگ(.2خودآموزجامعملیلهکاغذي:

 9786002771049:شابک رحلي.
 هنرجومخاطب:

 اي دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 كاردستي با كاغذ، خودآموزهاکلماتکلیدي:
كنند.  هاي خالقانه ايجاد مي شکلي از هنر است كه در آن به وسيله نوارهاي باريک كاغذي طرحمليله كاغذي معرفيکتاب:

دهد.  هاي ايجاد حيوانات كاغذي را از مبتدي تا پيشرفته آموزش مي نويسنده در كتاب حاضر به صورت مرحله به مرحله روش
يه ساخت اشکال از جمله مطالب كتاب است. از جمله لوازم مورد نياز كار مليله كاغذي، روش برش دادن كاغذ و مراحل اول

 توان به روباه، موش، زرافه، فيل و شتر اشاره كرد. شوند مي ها آشنا مي حيوانات كاغذي كه خوانندگان با روش ساخت آن
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427 دنیايهنر. كارستيو، آماندا. نمد: با کار  رحلي. ص.80 .1396. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري .1خودآموز

 9786002770905:شابک
 هنرجومخاطب:

 دهم كاردانش، يازدهم كاردانشپایۀتحصیلي:
 هاي هنري خودآموزها، فعاليتکلماتکلیدي:
 هاي  شود. نويسنده در كتاب حاضر، خوانندگان را با روش نمد نوعي بافته سنتي است كه از پشم ساخته ميمعرفيکتاب:

دوزي، اتصال حلقه و روش  ر ابتدا روش آماده كردن نخ گلدوزي، انتقال طرح بر روي نمد، روش تکهكند. د نمددوزي آشنا مي
اي، دوخت شالل، دوخت پشت سر هم و  گلدوزي روي نمد تشريح شده است. در ادامه روش دوخت مرواريدي، دوخت ستاره

رليواني، كوسن، دستکش و روفرشي از چنين مراحل ساخت خرس عروسکي، زي شود. هم دوخت همانند پر آموزش داده مي
 ديگر مطالب كتاب است.

 

 ص.84 .1397. پرنيان انديش: تهران.بازيدخترانمکران(بلوچستان)عروسک:دهتوکگوازي. بخش، گلناز شه.428

 9786008239123:شابک وزيري.
 هنرجومخاطب:

 اي اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 سازي، هنرهاي نمايشي عروسکماتکلیدي:کل

 هاي عروسکي در ايران قدمتي طوالني دارد. كتاب حاضر با هدف معرفي عروسک بازي  عروسک و نمايشمعرفيکتاب:
دختران مکران در سه بخش تدوين شده است. در بخش نخست سير تاريخي نمايش عروسکي در ايران و جهان بررسي 

شود. در بخش دوم انواع عروسک و عروسک باز  هاي شفاهي مباحثي ارائه مي وم فولکلور و سنتشود، سپس پيرامون مفه مي
هاي عروسک  ها و ترانه شود. در بخش انتهايي نيز عروسک بازي دختران بلوچستان، مراحل آماده سازي عروسک معرفي مي

 ها بيان شده است. بازي همراه با معني فارسي آن

 

دانشگاه تربيت : تهران.هايبتنآرمهتسلیحشدهبامیلگردهايکامپوزیتپلیمريسازه. غروطني اسکويي، اص.429
 9786006594880:شابک وزيري. ص.290 .1396. دبير شهيد رجائي

 هنرآموزمخاطب:
 معماري، طراحيکلماتکلیدي:
كم و مقاومت باال رشد كرده است. نويسنده  هاي اخير استفاده از الياف كامپوزيت پليمري به دليل وزن در سالمعرفيکتاب:

كند. در چهار فصل ابتدايي  هاي تسليح شده با ميلگردهاي كامپوزيت پليمري ارائه مي در هشت فصل اطالعاتي پيرامون سازه
حوري ها، ميلگردهاي كامپوزيتي، طراحي تير با ميلگرد كامپوزيت پليمري و طراحي اعضاي تحت بار م مواد و مصالح كامپوزيت

تشريح شده است. در چهار فصل انتهايي به ديوار برشي تسليح شده با ميلگردهاي كامپوزيت پليمري، پيوستگي اين ميلگردها 
 هاي منفرد اشاره شده است. و شالوده

 

430 اللهي، فاطمه  مسعود عليمرداني، كسري كتاب انگارهشهري.شهرهايرویایيشاکلهجهاندرهفت. گراهام، ويد.
 9786006594958:شابک رحلي. ص.262 .1396. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران. الصالحين ينز

 كارشناسانمخاطب:
 معماري، تاريخکلماتکلیدي:
گيري شهرها در غرب تدوين شده  هاي شهرسازي موثر بر شکل كتاب پيش رو با هدف بررسي و شناسايي انگارهمعرفيکتاب:
توان در قالب هفت انگاره متصور شد. كتاب مشتمل بر هفت فصل است و  نويسنده تمامي شهرهاي جهان را مي است. به اعتقاد

ها به ترتيب  هر فصل تشريح كننده يک انگاره معماري و شهرسازي است كه توسعه و رشد شهرها مبتني بر آن است. انگاره
فني  –گر، شهر فروشگاهي و شهر اكولوژيکي  ، شهرهاي خودسازمانها، آثار تاريخي، شهر منطقي، ناشهرگرايي تقدم زماني قلعه

 باشند. مي
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431 انگیزشهرهايشگفت. دانلد، استيو مک. :شابک خشتي. ص.62 .1396. شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران.
9786004364430 

 هنرآموزمخاطب:
 طراحي، هنرکلماتکلیدي:
 گيري از مهارت ويژه خود در طراحي نماهاي هوايي زيباترين  يسنده كتاب حاضر، با بهرهاستيو مک دانلد نومعرفيکتاب:

ها  شهرهاي جهان را در اين مجموعه از كارهاي خود به معرض نمايش گذاشته است. از جمله شهرهايي كه او نماهاي هوايي آن
ملبورن و آمستردام اشاره كرد. نويسنده عالوه بر  توان به نيويورک، لندن، پاريس، استانبول، توكيو، را طراحي كرده است مي

ها، حس آرامش و به پرواز در آوردن قوه خيال را در مخاطبان ايجاد  آميزي آن هاي زيبا با ايجاد امکاني براي رنگ ايجاد طرح
 كند. مي

 

432 عکاسيپرتره. خونساري، شهريار. :شابک وزيري. ص.168 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.
9786001248719 

 هنرجومخاطب:
 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش دهم فني و حرفهپایۀتحصیلي:
 عکاسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدي:
كتاب حاضر راهنمايي عملي و مفيد براي راه اندازي يک استوديو پرتره است. نويسنده در اين كتاب به انواع معرفيکتاب:

ها، اصول كار فيلترها و انواع آن، ضريب جذب  كند. تکنيک فالش ربين، عمق ميدان وضوح، تنظيم رنگ و نورسنج اشاره ميدو
چنين پيرامون تاريکخانه ديجيتال، عکاسي پرتره و  ها از ديگر مباحث كتاب است. هم نور، انواع لنزهاي دوربين و كاربرد آن
 نوع از عکاسي، كچ اليت و الگوهاي اصلي پرتره نيز بحث شده است. مسايل حقوقي آن، لوازم مورد نياز اين

 

نقاشيومجسمه.:فرهنگمختصرتصویريهنر. وايلوک، سونيا/ شيلز، مور پامال.433 . توكا ملکي تحلیلوتصویر،
 9786002513786:شابک رحلي. ص.146 .1397. قدياني: تهران

 هنرآموزمخاطب:
 رهاي زيباهنر، هنکلماتکلیدي:
سازان مشهور و  هاي مختلف هنري، زندگي و آثار نقاشان و مجسمه خوانندگان با مطالعه كتاب حاضر با سبکمعرفيکتاب:

سازي تقسيم شده  هاي پديد آمدن آثار هنري آشنا خواهند شد. كتاب به سه بخش هنر آغازين، هنر مدرن و مجسمه شيوه
گيري يک اثر هنري و سير تطور آن، آثار  همراه با معرفي سبک و آثار او، نحوه شکلنامه نقاش يا مجسمه ساز  است. زندگي

هاي  ها اطالعات ارائه شده در هر يک از بخش شمار آن هاي هنري مختلف و گاه هنري با موضوعات مشترک و معرفي سبک
 كتاب است.

 

طتصویريزبانوبیانتصویرمباديمباحثکارشناسيطراحيگرافیکدرارتبا. اسدالهي، مصطفي.434 : تهران.
 9786226011136:شابک وزيري. ص.132 .1397. مؤسسه فرهنگي فاطمي

 دانشجومعلمانمخاطب:
 گرافيک، هنرکلماتکلیدي:
اي و جهاني است و طراحي گرافيک در اين ميان نقشي تعيين  امروزه تصوير، اولين ابزار ايجاد ارتباطات منطقهمعرفيکتاب:

هايي، بيان تصوير در گرافيک را  رو در چهار فصل تنظيم شده است. نويسنده در فصل اول با ذكر نمونه نده دارد. كتاب پيشكن
هاي ظاهري و باطني عناصر  هاي تکنيکي مانند تحليل ويژگي دوم و سوم هر يک از مراحل تمرين  كند. در فصل تبيين مي

هاي تصوير و  زمينه تشريح شده است. در فصل پاياني نيز به ويژگي از فضا و پس هاي خطي و استفاده ها، ارزش تصويري، سايه
 شود. ها اشاره مي هايي از آن نمونه
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مبانيطراحيبصريبرايفونت:مباديمباحثکارشناسيطراحيگرافیکدرارتباطتصویري. طاهري، فائزه.435
 9786226011129:شابک يري.وز ص.208 .1397. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران.فارسي

 كارشناسانمخاطب:
 طراحي، هنرکلماتکلیدي:
رو در سه فصل تنظيم  اند. كتاب پيش ها در قرن اخير، ارتباطات بصري نيز گسترش پيدا كرده با گسترش رسانهمعرفيکتاب:

اند. خوانندگان در فصل دوم  هشده است. در فصل اول ابزارهاي بصري، چارچوب، فضاي بصري، خط كرسي و گريد تشريح شد
شوند. در فصل  هاي مختلف آشنا مي ها در ايجاد كيفيت هاي تايپي و نقش آن با عناصر بصري مانند نقطه، خط و سطح در فرم

ها و نقش عناصر  گيري و كاركرد كيفيت هاي بصري مانند چرخش بصري، هارموني و كنتراست و چگونگي شکل سوم كيفيت
 شود. بحث مي

 

مفاهیمپایهدرانرژيومعماري. جواد/ صانعي، آذين/ اسالمي راد، نسيم نژاد، محمد مهدوي.436 دانشگاه تربيت : تهران.
 9786006594873:شابک رحلي. ص.238 .1396. دبير شهيد رجائي

 دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:
 معماري، اصول و مبانيکلماتکلیدي:
ا هدف ارائه مطالب مرتبط با معماري همساز با اقليم و معماري پايدار، در شش فصل تدوين شده كتاب حاضر بمعرفيکتاب:

هاي كارا و چگونگي طراحي و عملکرد آنان، انرژي ساختمان و اقليم سرزميني و نقش آن  است. در سه فصل ابتدايي ساختمان
ها در راستاي  خورشيد و جريان باد و نحوه استفاده از آنهاي چهارم و پنجم پيرامون نور  شوند. در فصل در معماري بررسي مي

 توليد انرژي بحث شده است. موضوع فصل انتهايي نيز نور در فضاهاي داخلي است.

 

437 مجتمع. ضرغامي، اسماعيل. پایدارياجتماعيو هايمسکونينظریه . دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران.
 9786006594934:شابک وزيري. ص.334 .1396

 هنرآموزمخاطب:
 معماري، مطالعات اجتماعيکلماتکلیدي:
 هاي عملکردي پايداري اجتماعي در معماري است. كتاب در شش  نويسنده در اين كتاب در پي تبيين جنبهمعرفيکتاب:

پايداري اجتماعي بررسي فصل تنظيم شده است. ابتدا مفاهيم كلي مسکن، مشکالت اجتماعي در عرصه مسکن و لزوم توجه به 
هاي مسکوني و ارتباط نيازهاي اجتماعي با طراحي مسکن تشريح  اجتماعي مجتمع-هاي كالبدي اند؛ سپس ناهنجاري شده
هاي مسکوني از ديگر مطالب كتاب  هايي از مجتمع هاي مسکوني و بررسي نمونه شوند. اصول پايداري اجتماعي در مجتمع مي

 ايي پيرامون نظريه پايداري اجتماعي در معماري بحث شده است.است. همچنين در فصل انته

 

  



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 120  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 نمایۀ عنوان
 هایياززندگانيشیخابوالحسنآتششوق:داستان

 73 خرقاني

 74 آخرینهدیه 

 361 آدابزندگيبراينوجوانان 

 408 آرامشدرخانهایراني 

 75 دارآرزوهایمرابهامانتنگه 

 386 آشنایيباعلممهندسي 

 262 هايآفتابينایي،طراحيوساختساعتآش 

 روچگونهدنیارابهپیشآفرینشگران:افرادغیردنباله

 14 برند؟مي

 76 خواستعاديباشدآگوستپسريکهمي 

 77 آلیسدرسرزمینعجایب 

 هايمؤثرسازيورزشکارانجوان:تمریناتوبرنامهآماده

 6 (براي:)قدرت،سرعت،توان،چاالکي،چابکي

 409 آموزشخطشکستهتحریريساده 

 410 کاريآموزشمعرقخطبرجسته:آشنایيباهنرمعرق 

 263 جاکهنامينیستآن 

 310 آنچهمدیرانمدارسبایدبدانند 

 215 آوازهايروسي 

 338 هايفسیليآیندهسوخت 

 264 کاريسکوتآیینه 

 214 ابدي 

 1 اپراتوريوتعمیراتپرینترها 

 78 میتزندگيیککاکتوساهاتفاقاتکم 

 تانراچندینبرابراثرمرکب:آهستهوپیوستهموفقیت

 15 کنید

 265 اجازههستبگویمکهدوستتدارم؟ 

 !16 احتیاطدرریسککردناست 

 382 ارتباطات 

 ارتقايپیشرفتتحصیليپسران)راهنمايوالدینو

 311 معلمان(

 17 سازي:داستانيدربارهتعالياردويآماده 

 266 ازآینهتاماه 

 88 ازپشتپنجره 

 267 ازپیلهتاپروانگي 

 89 ها:)مجموعهداستان(هاوسیبازسنگ 

 (:رازکاریابيکهنمي97استخدامآسان)18 دانید 

 آموزآمدبرايآموزشدانشهایيسادهوکاراستراتژي

 312 محور

 استفادهازمهارت(هايشهروندالکترونیکيE-Citizen) 246 

 19 اياسرارفروشندگانحرفه 

 اسماعیلمادرمشد!:خاطراتعصمتاحمدیانمادرسردار

 اسماعیلفرجوانيوشهیدابراهیمفرجوانيشهیدحاج

394 

 247 اسمبلوارتقادهندهکامپیوترهايشخصي 

 90 اشباحجنگلسوخته 

 20 البالغهاصولادارهاموردرنهج 

 411 مجالسهايعکاسياصولعکاسيوتکنیک 

 412 اصولفیلمبرداريبارویکردفیلمبرداريمجالس 

 413 سازيکاراکترمفاهیمپیشرفتهاصولمتحرک 

 414 هايپایهسازيکاراکترمهارتاصولمتحرک 

 345 اصولوفنونهمسریابيدختران 

 355 اطالعاتواحساسات 

 91 الفازایران 

 385 :روبوحسابي1الکترومکانیکتکمیليرباتها 

 هاالکترونیکبرايبچهFor Dummies 248 

 یابيسیستميوطراحي:عارضه1الگوهايسیستمي

 346 اقداماتاهرمي

 92 المپیادشاعرانمشروطه 

 !93 الو...آرزو 

 94 امیلوسهپسردوقلو 

 415 هايصحیحدرمرمتقاليانتخابشیوه 

 391 جائيانتقالحرارتجابه 

 95 1انجمنسريبندیکت 

 97 منیوزهايشریفانج 

 98 اندرحکایتدنیايارتباطات:گروهتحوالتسبکزندگي 

 336 انرژيامواج 

 337 انرژيخورشیدي 



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 121  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 340 هايتجدیدپذیرانرژي 

 اي:چگونهافرادرابهاولینجمالتبرايبازاریابيشبکه

 21 سمتخودجذبکنیم؟

 22 اياولینحلقه:اصولومبانيتکثیردربازاریابيشبکه 

 99 ایستگاهگورخوان 

 200 ایلیاد 

 100 اینکتابراممنوعکنید 

 101 باتصوربخوان 

 بخشباچراشروعکنید:رهبرانبزرگچگونهالهام

 23 شوند؟دیگرانمي

 268 باردیفآب:مجموعهدوبیتيعاشورایي 

 79 درازبابالنگ 

 102 باخانمان 

 196 باددربیدزار 

 بازاریابيFor Dummies 24 

 مانراازاریابيباهکرشد:چگونهبدونبازاریابيمحصولب

 25 بفروشیم؟)بازاریابيکمتر،فروشبیشتر(

 26 بازاریابيواقتصادآموزش 

 2 بازرسفنيجوش 

 103 بازگشتازماه 

 هابهاوجموفقیتببخشوبگیر:چراوچگونهبخشنده

 27 رسند؟مي

 356 بحثومناظره 

 7 لسازيتخصصيوالیبابدن 

 395 هايمکهبربلندي 

 برتريجزئي:تبدیلرفتارهايسادهومنطمبهموفقیتو

 28 شادکاميبزرگ

 شدهبررسيمیزانباروريگاوهايآنستروسدرمان

PreGnRh + ovsynch 343 

 347 ریزامورتغذیهخانوادهبرنامه 

 نویسياندروید)ویژهنوجوانانوجوانان(سطحبرنامه

 251 طمقدماتيومتوس

 :بودن،جذبمشتريواصلبرايمتمایز12/5برندماندگار

 29 العادهایجادیکبرندفوق

 105 برهنهدربرهوت 

 291 ايکهنیامدبعدازبنفشه 

 )106 بعدازتوهیچکس)مجموعههفتروایتداستاني 

 107 آزمایيبلیتبخت 

 آنخواهیدتابهبنویستااتفاقبیفتد:بایدبدانیدچهمي

 348 برسید

 292 بهرنگدرنگ 

 پیمایيبهصحراشدم،عشقباریدهبود:گزارشيازراه

 396 اربعین

 216 بهنامیونس 

 301 بهارخواب 

 349 هايزندگيروزمرهبهترازقبل:هنرمهارکردنعادت 

 80 خانمانبي 

 313 بیستاصلمهمدرموفقیتمعاوناجرایيدبیرستان 

 یابي:کتابهمراهفروشندگانوبیستگفتارفروشوبازار

 30 بازاریان

 108 هزارفرسنگزیردریابیست 

 109 بیگانه 

 110 نظیر،مثلیکفیلبي 

 269 نقابيبي 

 81 بینوایان 

 111 بیهوشي 

 8 بیومکانیکبدنانسان 

 112 خطيهايخطپاورقي 

 217 پسازبیستسال 

 113 پسرآفتاب 

 138 دارپلنگصورتيبال 

 114 بابالونپنجهفتهپرواز 

 339 پهپادها 

 تانراازطریقبازاریابيپولدرساحل:زندگيرویایي

 31 ايبسازیدشبکه

 270 پیشبهسويعقب 

 293 پیشواز 

 271 تاهمینغزل 

 350 آوريدرنوجوانانراهنماياستقامتتاب 

 32 تاخت:ازایدهتاعملبتازید 

 121 تامسایردرغربت 



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 122  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 201، 82 تامسایر 

 هايتهویهمطبوعبرايتمکانیکيوسیستمتأسیسا

دانشجویانمعماريبههمراهمحاسباتوطراحيیک

 416 پروژهنمونه

 218 تحریردیوانگي 

 تانوتختترامرتبکن:کارهايکوچکيکهشایدزندگي

 351 حتيدنیارامتحولکند

 363 تدبیرزندگيخانوادگي 

 رسیدهتابهاینساز:چرااکنونزمانآنترنهوایيثروت

 33 ترنهوایيبپیوندید

 34 ترنهوایيکارآفریني 

 42 گیريدرمدیریتانسانيتصمیم 

 تعمیرکارخودروهايتجاري)سنگینونیمهسنگین(درجه

2 388 

 389 کارسیستمانتقالقدرتخودروهاينیمهسنگینتعمیر 

 3 1کارلوازمخانگيبرقي)حرارتيوگردنده(درجهتعمیر 

 4 2عمیرکارلوازمخانگيبرقي)گردنده،حرارتي(درجهت 

 )314 تفکرجانبي)خالقیت 

 417 تکنولوژيومعماريبومي 

 272 تماشایي 

 9 درماني(تمریندرآب)آب 

 122 تنهایيپرهیاهو 

 شقيپیشبهسويثروت:عاداتفکريوتویککله

 35 تانرادرموردثروتمهارکنیدذهني

 هايپیشبهسويموفقیت:قدرتشقيتویککله

ايداشتهتانرادستکمنگیریدتازندگيمعرکهدروني

 36 باشید

 سال37درمانيباطنزتوفیق(شمارهتوفیقطنز:)خنده

1346 399 

 123 تولددوباره 

 390 (2درجه-آپ)تنظیمکارموتورتون 

 66 تیم 

 190 جادهطالیي 

 نیهیکسخنرانيانجامثا30گوي:درکمترازجادويبداهه

 352 هافراموشنشوددهیدکهسال

 353 شناسيمصرفجامعه 

 شناسيجرمFor Dummies 354 

 124 آمیزاسرارجزیره 

 83 جزیرهگنج 

 125 ايدرآتشجزیره 

 2سال،پسران:14سالتا2دوزي،دختران:جلداول:نازک

 418 سال17سالتا

 سال،پسران:14سالتا2دوزي،دختران:جلددوم:ضخیم

 419 سال17سالتا2

 126 اتراقرضبدهبرادرجمجمه 

 151 جنگلگلخزه 

 جوابمثبتبگیریم:مذاکرهبرايدستیابيبهتوافقبدون

 37 شدنتسلیم

 273 چاپبیروت 

 127 چاه 

 توانیدپولهستیدوچگونهميچرااحمق،بیماروبي

 38 باهوش،سالموپولدارشوید؟

 128 دوپرندچرن 

 164 ماهاهوهايسبزهيچشم 

 :چگونهفوراًبهاعتماد،باور،نفوذورابطهدوستانهبرسید

گوباضمیروراهبرايایجادذهنبازازراهگفت13

 316 آگاهناخود

 249 چگونهلپتاپخودراتعمیرکنیم 

 129 چمدانسفر 

 317 قي(هايآموزشي)بارویکردتطبیفرهنگيدرنظامچند 

 294 حاشا 

 397 حدیثروزگار:خاطراتاستادسیدهاديخسروشاهي 

 39 حسابداريعموميمقدماتي 

 130 حلیه 

 اي:خاطراتيماندگارازعبادترزمندگانخاطراتفیروزه

 131 دردوراندفاعمقدس

 132 خانهمغایرت 

 شناسيفرهنگياززنوخانوادهایرانيبارویکردآسیب

 359 فرزندانشوهريتاتربیت



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 123  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 شناسيفرهنگيخانوادهخانوادهایرانيبارویکردآسیب

 360 نیازهايامروزومسائلفردا

 133 خدالعنتکندسیاوشرا 

 134 خداوندشبانمناست 

 135 خطمرزي 

 400 هايطنزژورنالیستيخطویژه:مجموعهیادداشت 

 318 هاخالقیت،نوآوريوکارآفرینيبینفرهنگ 

 329 ادگیرندهدرکالس،مدرسه،جامعهخلقمحیطی 

 136 خواهرعروسکي 

 :137 داستانبراينوجوانان11خواهرانپینوکیو 

 422 1خودآموزجامعکارباچرم 

 423 2خودآموزجامعکارباچرم 

 420 7خودآموزجامعگلدوزي 

 424 9خودآموزجامعگلدوزي 

 اشي(ايبهسبکژاپني)کانزهايپارچهخودآموزجامعگل 

425 

 426 )کوئیلینگ(2خودآموزجامعملیلهکاغذي 

 427 1خودآموزکاربانمد 

 191 گودخترقصه 

 دخترماه:روایتيداستانياززندگيحضرت

 141 معصومه)س(فاطمه

 142 دختريازچشمه 

 143 درجستجويحقیقت 

 144 هایمدرخواب 

 319 آموزيدرستایشهیچ 

 145 گذرد؟درسیاراتچهمي 

 295 باردرکلماتمبارانميد 

 146 ايدرکناراوفقطتوبوده 

 421 درآمديبرطراحيمسکنسالم 

 147 درختآرزو 

 149 گیرددریاازکسياجازهنمي 

 150 هادزددقیقه 

 156 دارهايمردنقابنوشتهدست 

 157 دشتمتالطم 

 ...289 دلتوبردشرطرا 

 274 دلمتنگتنگاست 

 هايخواندنيازشهدايمدافعیتدمعشق،دمشق:روا

 401 حرم

 158 کران،سالم!دنیايبي 

 428 بازيدخترانمکران(بلوچستاندهتوکگوازي:)عروسک 

 159 دوزنویکمرد 

 275 دوقطرهاشکویکغزل 

 160 دوردنیادرهشتادروز 

 161 دیداردربیمارستان 

 دیداردرپاریس:خاطراتدکترحسنحبیبيوخانم

 120 قهرهیدهشفی

 162 دیدارعروس 

 283 دیگر 

 84 رابینسونکروزو 

 276 راهرهایي 

 40 وکارشخصياندازيکسبراه 

 277 راهبندان 

 115 شاخراهنمايتربیتتک 

 هايدرسبزرگوراهنمايعمليتدریسدرکالس

 320 جمعیتپر

 327 راهنمايعملينگارشطرحدرس 

 10 بسکتبالراهنمايمربیگريمیني 

 116 نمايموجوداتجادویيراه 

 168 رمزگشایيدرآمازون 

 67 رهبري 

 278 روروبه 

 279 روحاندوهگینیکشاعر 

 139 روزبازي 

 169 روزداوري 

 406 نویسينامهروشآسانفیلم 

 وجوينیروهايبالقوه،فروشوساختروشجست

 41 هاايبهکمکداستانکاربازاریابيشبکهوکسب

 219 رویايفاالچي 

 104 سبیلداليبودمزمانيکههم 

 280 زمزمهنبض 

 :362 پیشگامجسورکهدنیاراتغییردادند50زناندرعلم 



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 124  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 85 زنانکوچک 

 نامهجانبازشهیدزندهعشق:براساسخاطراتوزندگي

 402 حمیدرضامدنيقمصري

 170 زیرشمشیرغمش 

 171 ژاکت 

 250 ساختانیمیشندیجیتالي 

 387 ساختربات 

 357 اندهيذهنسازم 

 هايبتنآرمهتسلیحشدهبامیلگردهايکامپوزیتسازه

 429 پلیمري

 172 هايباغمليسایه 

 364 رفتاريدرخانوادهسبکزندگينبوي:نیک 

 44 سرپرستترخیصمحصول 

 165 سرخباد 

 173 سرقتمصلحانهوچندداستاندیگر 

 302 کندسرمبهشانهتوفکرمي 

 174 سرودکریسمس 

 341 یسکارونگهدارتراکتوروتیلرسرو 

 سطحدوICDL 2016 252 

 175 سفربهماه 

 197، 176 سفربهمرکززمین 

 96 سفرپرخطر 

 296 سفرنامهباصاد 

 118 زدهسلحشورانسیاهودژهايدود 

 366 انتفاعيهايعموميوغیرسنجشعملکرددرسازمان 

 يوسنجشعملکرد:راهنمايعمليسنجشمیزاندانای

 321 توانایيفراگیران

 سنگفرشهرخیابانازطالست:راهيبهسويموفقیت

 45 واقعي

 46 ايشویداستاربازاریابيشبکهسوپر 

 177 سوتفاهم 

 117 انگیزهايشگفتسوفيکوایروکتاب 

 281 مستسایهتاکهسیا 

 178 سیذارتا 

 179 سیمرغپدربزرگمنبود 

 180 هاشاخدماغي 

 181 شازدهکوچولو 

 شانزدهسالبعد:روایتحسینکاجياززندگيشهید

 403 محمدرضاشفیعي

 ،شاهکلیدارائهموفق:روشيخالقانهبرايمعرفي

 47 متقاعدسازيوبستنقراردادها

 182، 163، 86 شاهزادهوگدا 

 43 ساالريدرمدیریتانسانيشایسته 

 166 ستارههايبيشب 

 183 زدههايیخشکوفه 

 184 انشمیمبار 

 430 انگارهشهريشهرهايرویایيشاکلهجهاندرهفت 

 431 انگیزشهرهايشگفت 

 404 الدینشهیدمهديزین 

 آموزانوراهکارهايهايمجازيدربیندانششیوعآسیب

 367 پیشگیريازآن

 صبحوشاديباغزل:)مجموعهاشعارشورانگیزدروصف

 282 صبحوسپیده(

 185 صدروزکما 

 هايزندگي:)راهکارهايسادهبرايجویيدرهزینهصرفه

 368 همه(

 186 صورتزخمي 

 322 طراحيآموزشيراهنمايعملدرکالسدرس 

 119 عصرحجرپُرخطر 

 212 عطرعربي 

 432 عکاسيپرتره 

 187 فراري 

 ،راهکار12فرزندپروري:تربیتمغزوذهنکودکان

 369 کگرایانهبرايپرورشذهندرحالرشدکودتحول

 284 ها(هاوتصنیففرشتهمهر)ترانه 

 )323 فرهنگآموزشویادگیري:)یادگیريمشهود 

 فرهنگتوصیفيواژگانواصطالحاتماليوبانکداري

 48 فارسي(-)انگلیسي

 فرهنگمختصرتصویريهنر:تحلیلوتصویر،نقاشيو

 433 مجسمه



18وکاردانششمارهاينامهآموزشدورهفنيوحرفهکتاب 125  

 و كاردانش يو حرفه ا يدوره آموزش فن يمناسب و مرتبط برنامه درس يتيو ترب يآموزش يها فهرست توصيفي كتاب

 ش،-فرهنگنامهکودکانونوجوانانجلدهفدهم:س

 384 شیميفیزیک-سیوطي،شابیزک-ناسور

 هايیکپارچهودرماندرماني:درمانفنونخانواده

 370 سازيهمتا

 148 قبرستانعمودي 

 188 قرارمهنا 

 189 قصهزندگيمن 

 192 هايشبقصه 

 324 قوانینمدیریت 

 297 هايشکستهکابوسشاخه 

 193 کاراگاهتامسایر 

 کاربرICDL 2016 253 

 49 يکاربراموربانک 

 هايکارورماشینآالتوادواتکشاورزي)ماشین

 342 ورزي(خاک

 194 کالوکائین 

 50 کتابجامعیازدهمهنرستانحسابداري 

 51 کتابکارحسابداريحقوقودستمزد 

 کتابکاروفعالیتکارگاهيبخشانتقالقدرتخودروهاي

 393 سواري

 195 کشتيسیراف 

 298 کفشمزمانيگاوبوده 

 هايهايمنازکالسهاوبرداشتشتي:اندوختهکالسبه

 325 دکترسعیدبهشتي،استاددانشگاهعالمهطباطبایي

 :52 تیميشدنبهبهترینهمراهبرايتبدیل21کالهایمني 

 198 هايناراضيکلوپآدم 

 152 کوهآتش 

 199 کوه 

 371 هابازوبرخوردباآنگرگدرلباسمیش:درکافراددغل 

 285 گشایش 

 344 گلجعفريدریکنگاه 

 204 جمال:دوعاشقانهازترکمنصحراگل 

 140 مادرانهايبوگل 

 205 گلولهوپلنگ 

 206 دانندگنامینوهاقدرآدمرانمي 

 372 گنجینهراهکارهايروابطهمسران 

 213 گودالاسماعیلي 

 286 شاپگوزندرکافي 

 202 گوژپشتنتردام 

 207 النهکاغذي 

 208 يسوفیالبخنديبرا 

 287 مالحظههايبيلحظه 

 209 هايشیرینلطیفه 

 )299 لوحعقیق)متنزیبایيوعشق 

 288 لیليآذر 

 153 ماتیاس 

 154 ماتیمیو 

 155 ماریلدژسرخي 

 11 ماساژبرايبهبودعملکردورزشي 

 53 مالکفکرخودباشید 

 210 هاياستریتماهبرفراز 

 226 گرددماهتنهادرآسمانمي 

 ديمباحثکارشناسيطراحيگرافیکدرارتباطمبا

 434 تصویريزبانوبیانتصویر

 مباديمباحثکارشناسيطراحيگرافیکدرارتباط

 435 تصویري:مبانيطراحيبصريبرايفونتفارسي

 12 هاواخالقدرورزشمبانيارزش 

 افزارمبانينظريوعمليتولیدمحتوايالکترونیکي)نرم

 258 آموزشي(

 211 مثلشیشهمثلسفال 

 شدهبرايبهپویيهایيتجربهمدارسشاد:چارچوب

-آموزاندرمدارسحوزۀآسیایادگیريوزندگيدانش

 326 پاسیفیک

 5 مدارهايالکتریکيمبانينظريومفاهیمکاربردي 

 328 مددکارياجتماعيبالینيوبهداشترواني 

 373 بخشکالسدرسمدیریتاثر 

 یيمدیریتاجراForDummies 54 

 68 مدیریتافراد 

 330 مدیریتمدارسبرمدارقانون 

 331 مدیریتمراکزیادگیري:مرکزیادگیريدانشگاه 
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 )374 مدیریتمنابعانساني)ازتئوريتاعمل 

 هاومدیریتمنابعانسانيپیشرفته:)مفاهیم،نظریه

 375 کاربردها(

 332 ودکيریزيبرايدوراناولیهکمدیریتوبرنامه 

 304 مراصداکردي؟ 

 مرجعکاربرديوخودآموزتصویريفتوشاپCC 2018 259 

 مرجعکاملخودآموزتصویريایندیزاینCC 2018از

 260 طراحيتاچاپ

 221 مردبهاري 

 305 مرزماعشقاست 

 مرشدوپهلوان:فیلمنامهمستنددربارهفیلمناتمامعلي

 407 حاتمي

 55 سابرسي)ج.اول(هايحمروريبرپژوهش 

 56 هايحسابرسي)ج.دوم(مروريبرپژوهش 

 57 هايمالي)ج.دوم(مروريبرپژوهش 

 58 هايمالي)ج.اول(مروريبرپژوهش 

 )59 مروريبرتحقیقاتحسابداري)ج.اول 

 )60 مروريبرتحقیقاتحسابداري)ج.دوم 

 222 حیواناتمزرعه 

 223 هاچيمسلسل 

 باشد،لطفاًمجدداًردسترسنميمشترکموردنظرد

 224 گیريبفرماییدشماره

 کارعضویتيدرواندازيمدلکسبمشتريخودکار:راه

 61 همهصنایع

 333 معلممحبوب:یادنامهاستادعبدالمجیدرشیدپور 

 225 معمايجنایت:معمايقتلآقاياحتشامدرساري 

 436 مفاهیمپایهدرانرژيومعماري 

 306 مالحظات 

 227 منپناهندهنیستم 

 228 پشتممنیکالک 

 376 اهللجواديآمليالحیاۀحضرتآیتمنتخبمفاتیح 

 62 منحنيدوم 

 254 مهارتپنجم:استفادهازپایگاهداده 

 255 مهارتچهارم:صفحهگسترده 

 256 پردازمهارتسوم:واژه 

 257 مهارتششم:ارایهمطالب 

 کاربرديوسایلهايزندگيآنالین:آموزشمهارتIOS 261 

 377 هايقبلازازدواجورضامنديبعدازازدواجمهارت 

 378 هايمطالعهمهارت 

 365 مهرورزيدرخانواده 

 )229 موبيدیک)نهنگسفید 

 230 فارسهايخلیجهاوکوسهموج 

 63 هايبازاریابيهاواشتباهموفقیت 

 231 مومو 

 315 میدانعمل 

 232 میشلاستروگف 

 233 تلمووموزهنفرینشدهاسانمین 

 234 ناصرایکسري 

 235 نبردبازندگي 

 236 نشانيرويآبوردکبوترها 

 64 البالغهنظاماداريدرنهج 

 437 هايمسکونينظریهپایدارياجتماعيومجتمع 

 392 نظریهومسائلمکانیکتحلیلي 

 237 هايآلبالویينعلین 

 379 صنعتشدهدرتولیدونگاهيبهراهطي 

 نگرشیعنيهمهچیز:نگرشتانراتغییردهیدتا

 380 تاندگرگونشودزندگي

 نهشنیدن،نردبانموفقیت:دستیابيبهبلههدفاستونه

 65 نردبانرسیدنبهآن

 381 کنندشکناندنیارامتحولمينوآوران:چگونهسنت 

 13 واترپلوبرايبازیکنانومربیان 

 300 واقعه 

 220 عارييوضعیتب 

 238 گیردوقتيتاریخآلزایمرمي 

 239 وقتيمنبچهبودم 

 240، 203، 87 فینهاکلبري 

 241 هجومدریا 

 383 هشتگامبرايازدواجموفق 

 307 ماهسیندربهمنهفت 

 303 همقفسان 
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 334 هايتلفنهمراههمراهخوبیابد:بررسيآسیب 

 69 همکاري 

 :70 هکامیابيگامبرايخلقچرخ5همیشهبرنده 

 358 هوايتازه 

 242 سالههیتيعروسکیکصد 

 243 هايخیسهیزم 

 308 اندهاخوابهیس!گل 

 309 یادآوري 

 398 اهللسیدمرتضيمستجابيیارانموافق:خاطراتآیت 

 71 شکنان:چگونهسرصحبترابازکنیم؟یخ 

 167 یکجورخوشبختي 

 244 یکخوشهانگورسرخ 

 1984 245 

 6410290 هایيروزتن 

 7405 موسيصدرروایتخصوصياززندگيسید 

 8گاممدیریتموفقکالسدرسراهنمايمعلماندر

 335 آموزاندشواربرخوردبادانش

 90اي:چهدرحالشروعیاروزاولدربازاریابيشبکه

 72 کارتانهستیدوشروعمجددکسب
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 نمایۀ پدیدآورندگان
 50 نیکي،طیبهآب 

 ،150 کژوانآبهشت 

 207 آپل،کنت 

 31 آدلر،جردن 

 223 آرقند،بیژن 

 216 آرمین،علي 

 335 آزادصفت،سیدنادر 

 327 آقازاده،محرم 

 234 آقاغفار،علي 

 117 آکسییر،جاناتان 

 177 احمد،جاللآل 

 85 ميآلکوت،لوئیزا 

 231 اِنده،میشائیل 

 97 اباذري،حمید 

 311 ابراهیميقوام،صغرا 

 174 ابراهیمي،حسین 

 24 ابراهیمي،محمدرضا 

 280 ابراهیمیان،حسین 

 331 ابوالقاسمي،ابراهیم 

 326 نوري،مهنازابوالکاشف 

 147 اپلگیت،کاترین 

 219 عشري،فرشتهاثني 

 375، 374 احمديشریف،محمود 

 366 احمدي،پرویز 

 330 احمدي،رضا 

 116 احمدي،عاطفه 

 347 اخواننیلچي،هاجر 

 287 اردستاني،مبین 

 52، 17 دکاني،مریمار 

 370 اسپري،لن 

 96، 95 لياستوارت،ترنتون 

 83 استیونسن،رابرتلوئیس 

 434 اسدالهي،مصطفي 

 233 اسکندري،رضا 

 436 اسالميراد،نسیم 

 286 اسالمي،مریم 

 119، 118 اسماعیلیان،پیمان 

 392 اشپیگل،موراي 

 51 اصغريآراني،زهرا 

 278 اصغري،معین 

 360، 359 اصالني،ابراهیم 

 261 افتخاريدوست،سپیده 

 173 پور،احمداکبر 

 200 اکبرلو،منوچهر 

 26 اکبریه،حمید 

 265 اکرامي،محمود 

 181 ري،آنتواندوسنتاگزوپه 

 54 الن،کتلینآر 

 120 الوندي،پدرام 

 7 امامي،علي 

 111 زاده،نیلوفرامن 

 308، 281 امیرياسفندقه،مرتضي 

 5 امیري،پرویز 

 168، 103 لوفرامیري،نی 

 221 امیریان،داوود 

 419، 418 فر،منیرامیري 

 361 امینيپویا،حسین 

 71، 41، 32، 25، 21 انصاري،امیر ،

316 

 399 انصاري،سپهر 

 368، 18، 18 انصاري،مهرنوش 

 110 اوتمنهاي،لیندا 

 245، 222 اورول،جورج 

 8 اوکونو،امیکو 

 7 ويتياولدنبرگ،اس 

 28 اولسون،جف 

 200 ماستید،کاتلیناول 

 72 اولورا،آنجل 

 415 اکرماولیایيطبایي،سیده 

 70 ایزدي،مرجان 

 362 ایگنوتوفسکي،راشل 

 350 بابایي،کریم 

 210 بابیت،ناتالي 

 340 بارکر،جف 

 192 بازاري،زهرا 

 88 باغاني،نگار 

 131 کاظمباغبانيآراني،محمد 

 340 باغستاني،فاطمه 

 291 باقري،عباس 

 98 زادهمقدم،فرشتهباقري 

 260، 259 باوي،امید 

 391 بجان،ادرین 

 323 بختیاري،ابوالفضل 

 264 بختیاري،نیلوفر 

 317 بخشي،حامد 

 321 بروکهارت،سوزان 

 354 بریگز،استیون 

 250 برین،درک 

 10 چي،شهنازبمبئي 

 92 ردختبهرامي،آذ 

 78 بولینگ،داستي 

 6 بومپا،تئودور 

 194 بویه،کارین 

 322 ،محسنبیات 

 390 نیاز،یعقوببي 

 422 پاگسن،کاترین 

 76 پاالسیو،آر.جي 

 312 پاور،میکل 

 336 پپاس،لین 

 48 پرچ،مهرداد 

 61 زاده،هديپري 

 6 پساوند،پوریا 
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 349 صمیمي،پرندیسپور 

 259 پورعلي،مینا 

 372 پورمدني،حسینعلي 

 412، 411 رمنفرد،سمیهپو 

 366 .اچپویستر،تئودور 

 116، 115 ،جکسونپیرس 

 136 پیري،بهناز 

 98 پیمان،نجمه 

 44 پیمانفر،مهرسا 

 13 الدین،شهابتاج 

 210 تاجدیني،سیمین 

 334 تاجیکاسماعیلي،سمیه 

 88 تامپسون،لیزا 

 127 تایلور،میلدرن 

 324 تمپالر،ریچارد 

 121، 87، 86، 82 تواین،مارک ،

163 ،182 ،193 ،240 

 324 توراني،حیدر 

 40 دامتورن،آ 

 40 تورن،متیو 

 420 تیلور،لسي 

 6 ثالثي،محسن 

 312 جاکوبز،جورج 

 164 جعفري،ریحانه 

 132 جعفري،محمدعلي 

 405 جعفریان،حبیبه 

 266 نسب،جوادجعفري 

 153، 152، 151 جکس،برایان ،

154 ،155 

 220 جاللي،حامد 

 326 جوکیم،گوانگ 

 328 رضاجوادیان،سید 

 373 چمآسماني،معصومه 

 45 ووچونگ،کیم 

 402 حاتميتفرشي،زهرا 

 259 پور،شکوفهحاجت 

 347 حاجیان،مهدیه 

 131 حسیني،حسینحاجي 

 396 حدادعادل،غالمعلي 

 11 زادهگنابادي،عليحسین 

 304 نیا،لیالحسین 

 4، 3 حسینيآذر،مهدي 

 مهديحسینيبیرجندي،سید 

345 

 403 حسینيمهرآبادي،زهرا 

 39 حسیني،الهام 

 49 سیني،رامینح 

 421 حسیني،سیدباقر 

 394 حسیني،فخرالسادات 

 158، 147، 113 حضرتي،آناهیتا ،

243 

 122 حقیقي،فاطمه 

 352، 351، 19 زاده،صدفحکیمي ،

371 

 207 حمیدي،مرجان 

 22، 15، 14 رضاخاکساران،علي ،

23 ،27 ،34 ،38 ،65 

 169 خالقي،سجاد 

 392 خالقي،کامبیز 

 14 خداپناه،بهمن 

 173 خرامان،مصطفي 

 60 خسروي،ناصر 

 239، 94 خلیلي،سپیده 

 299 فر،مصطفيخلیلي 

 227 زاده،اسماخواجه 

 105 خورشاهیان،هادي 

 432 خونساري،شهریار 

 142 خیریان،ندا 

 30 داداشي،علیرضا 

 393 دارائي،مهدي 

 13، 10، 8 عليدارچیني،محسن 

 107 داودپور،فاطمه 

 283، 273 داوودي،علي 

 269 درویشي،حمید 

 333 دشتي،محمد 

 84 دفو،دانیل 

 249، 247 انگیزان،ساالردل 

 42، 20 دلشادتهراني،مصطفي ،

43 ،64 ،363 ،364 ،365 

 128 اکبردهخدا،علي 

 51 دهقاني،حسین 

 318 دوبینا،ایگورا.ان 

 2 شاه،امیندولت 

 .339 دوئرتي،مارتینجي 

 119، 118 دیري،تري 

 174 دیکنز،چارلز 

 367 دیني،مریم 

 204 جي،عبدالرحمندیه 

 424، 423، 422، 420 ذاکري،اکرم ،

425 ،426 ،427 

 375، 374 رضاذاکري،علي 

 414 رابرتز،استیو 

 338 راجر،الن 

 332 پیما،سکینهراه 

 206، 144 راهي،مریم 

 378 رجبي،محمود 

 205، 90 رجبي،مهدي 

 409 رحماني،عباس 

 13 رحیمي،ایمان 

 196 اه،سحرالساداتپنرخصت 

 7 بي،عليرشیديغفار 

 344 رضاصفتعرباني،مهسا 

 138 رضایي،محدثه 

 390 آباد،عليرضوانحسن 

 183 رضواني،علي 

 33 رضیئي،لیال 

 12 نژاد،رحیمرمضاني 

 312 رناندیا،ویلي 
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 317 رهنما،اکبر 

 349 روبین،گرچن 

 267 روزبه،محمدرضا 

 124، 114، 108، 77 ریاحي،مجید ،

125 ،160 ،175 ،176 ،229 ،232 ،

241 

 53 ماب،نگارزادهختمي 

 137 زادهوش،سعیده 

 218 زارع،مهدي 

 331 زارعيزوارکي،اسماعیل 

 297 زارعي،مهدي 

 198 زرنگار،شتیال 

 212 زنوزيجاللي،فیروز 

 276 زورق،محمدحسن 

 282 زورقي،ناصر 

 430 الصالحین،فاطمهزین 

 417، 408 اشرفسادات،سیده 

 320 سازمانیونسکو 

 76 ساساني،کوروش 

 289 ساالروند،فاطمه 

 262 ساوي،دنیس 

 371 سایمون،جرج 

 253، 252 گل،مجیدسبزعلي ،

254 ،255 ،256 ،257 

 328 ،محمدسبزي 

 57، 56، 55 سجادي،سیدحسین ،

58 ،59 ،60 

 352 سدنیف،آندري 

 143، 123، 74 سرحدي،مهدي ،

159 ،161 ،162 ،235 ،395 

 66 رکیسیان،آنگینهس 

 179 سرمشقي،فاطمه 

 288 سعادتمند،اعظم 

 44 سعادتیان،سارا 

 68 سعیدفر،غزل 

 376 سعیدي،رضا 

 372 اهللسقازادهآراني،نعمت 

 231 سلطاني،کتایون 

 24 سرونازسلیلي،سیده 

 302 پور،فاطمهسلیمان 

 244 سلیمانيازندریاني،فاطمه 

 171 سلیمانيمختاري،افسانه 

 387، 386 اني،حسینسلیم 

 329 سنگه،پیتر 

 184 سویزي،مهرانگیز 

 309 سیار،محمدمهدي 

 369 سیگل،دانیل.جي 

 425 سیلوي،بلوندو 

 36، 35 سینسرو،جن 

 23 سینک،سایمون 

 274 شاماني،طیبه 

 148 آبادي،حمیدرضاشاه 

 213 علي،عليشاه 

 69 شاهنگیان،بهنام 

 59 ولي،محمدشاه 

 130 شجاعي،سارا 

 316، 71، 41، 21 یتر،تامشرا 

 400 شرفشاهي،کامران 

 342 شریفيمالواجردي،احمد 

 377 شعاعکاظمي،مهرانگیز 

 127 شعباني،داوود 

 323 کار،شیماشعله 

 99 شفیعي،سعیده 

 305 محمدمهديشفیعي،سید 

 298 شفیعي،کمال 

 307 سري،حمیدرضاشکار 

 117 شکاري،محمدرضا 

 285 فرد،محمدشکري 

 145 اهللر،عنایتشکیباپو 

 428 بخش،گلنازشه 

 385 شیرزاد،محمدجواد 

 433 شیلز،مورپامال 

 248 شیمي،کتلین 

 110 صادق،سپیده 

 350 صادقي،حسن 

 385 صادقي،مرضیه 

 6 پور،حمیدرضاصادقي 

 48 فر،محمدصالحي 

 436 صانعي،آذین 

 317 صباغاسماعیلي،رعنا 

 143، 123، 74 الهديصدر،بنت ،

159 ،161 ،162 ،235 ،395 

 353 صدراالشرافي،سعید 

 414، 413 صفاري،حامد 

 72، 31 صفاهاني،نوشا 

 375، 374 صفرزاده،حسین 

 214 صفري،مهدي 

 93 صمدي،امیر 

 369 صیادلو،سعید 

 437، 417 ضرغامي،اسماعیل 

 408 طاهرطلوعدل،محمدصادق 

 318 المحمدطاهري،عبد 

 435 طاهري،فائزه 

 343 طباطبایي،وحید 

 339 طالیي،حسین 

 332 طهماسبي،سیامک 

 401 طهماسبي،عالمه 

 171 ظریفصنایعي،مرجان 

 227 عاشور،رضوي 

 100 عاشوري،سارا 

 350 پورمحله،سولمازعباس 

 323 عباسقليشهریاري،شوکت 

 303 عباسلو،مژگان 

 380 نژاد،نگارعباس 

 78 عباسي،آیدا 

 379 عبدالصمدي،محمد 

 167 یوانعبیديآشتیاني،ک 
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 277، 272 پور،میالدعرفان 

 141 عرفاني،سارا 

 50 عزیزي،حسن 

 416 اکبرعظمتي،علي 

 10، 8 عظیمي،رضا 

 228 بیگي،عليعلي 

 186 علیخاني،لیال 

 8 رضایي،فاطمهعلي 

 75 شاهرودي،فروغعلي 

 28 مازندراني،غالمحسینعلي 

 430 علیمرداني،مسعود 

 328 نیا،وهابعلي 

 250، 248 ناعمرانلو،سی 

 163 زاده،پرستوعوض 

 170 غفارزادگان،داوود 

 262 غالمي،صمد 

 348، 36، 35 فتحي،فهیمه 

 10 الملليبسکتبالفدراسیونبین 

 8 فراتین،لوسیانو 

 211 فرجادامین،نرگس 

 362 فرهادیان،ماندانا 

 383 فرهنگي،عبداهلل 

 63 فروزنده،بهمن 

 46، 37، 16 فروزنده،مهرداد 

 341 برزآباد،داریوشفریدوني ،

390 

 350 فلدمن،کارنباروخ 

 65 فنتون،ریچارد 

 251 فیاضيمقدم،صدیقه 

 312 نسب،انسیهفیاضي 

 37 فیشر،راجر 

 85، 84، 80 فیضي،سارا 

 242 فیلد،راشل 

 394 قائدیان،سمانه 

 323 قباخلو،بهزاد 

 346 قبادي،حمیدرضا 

 191، 190 قدیاني،سارا 

 382 قدیري،الهه 

 407 اني،حامدقرب 

 404 قرباني،مهدي 

 295 رضاقزوه،علي 

 398، 397 قزویني،حمید 

 153، 152، 151 قصاع،محمد ،

154 ،155 ،201 ،202 ،203 ،242 

 251 قنبري،حمیدرضا 

 187 قندهاري،شقایق 

 284 قهرمان،محمد 

 335 کاپالکا،جورج 

 19 کاپالن،مایک 

 318 کارایانیس،الیاس.جي 

 6 کاررا،مایکل 

 427 رستیو،آمانداکا 

 370 کارلسون،جان 

 77 کارول،لوئیس 

 353 کاریگان،پیتر 

 406 کازراني،عبدالصمد 

 85، 84، 81 کاشي،حمیده 

 300 کافي،غالمرضا 

 177، 109 کامو،آلبر 

 113 کانر،لسلي 

 430 اللهي،کسريکتاب 

 9 کتابچي،جعفر 

 217 کدیور،سلمان 

 126 لو،مرتضاکربالیي 

 346 کردگاري،لیال 

 157 اکبرنژاد،عليکرماني 

 111 کرمن،گردِن 

 46 کریستنسن،مري 

 46 کریستنسن،وین 

 332 زاده،منصورهکریم 

 325 اهللکریميخویگاني،روح 

 319 کریمي،عبدالعظیم 

 56 کزازي،محمد 

 239، 94 کستنر،اریش 

 188 کفاش،مهدي 

 47 کالف،اورن 

 348 آنکالوسر،هنریت 

 243 کالین،کریستینابیکر 

 380 کلر،جف 

 171 کلمنتس،اندرو 

 226، 146 کلهر،فریبا 

 186 کلودمورلوا،ژان 

 158 کلي،ارینانترادا 

 332 کلیک،فیلیس 

 346 کیم،دانیل.اچ 

 67 کیماسي،بهنام 

 342 گرامي،کریم 

 14 گرانت،آدام 

 196 گراهام،کِنِت 

 430 گراهام،وید 

 100 گرتز،الن 

 381، 27 گرنت،آدام 

 187 گري،کیت 

 413 گلدبرگ،اریک 

 134 گلدوست،حسین 

 399 گلزاز،عصمت 

 96، 95 گلکار،آتوسا 

 260، 259 گودرز،سعید 

 230 عليگودیني،محمد 

 52، 17 گوردون،جان 

 12 گوهررستمي،حمیدرضا 

 38، 22، 16 گیج،رندي 

 136 الدویگ،بنجمین 

 209 رضالبش،علي 

 224، 173 لزگي،مهسا 

 167 لگراند،کلر 

 133 گانيدزکي،محمدهلل 
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 150 لوثانو،داوید 

 370 لویس،جودیث 

 424 لیرنر،میکال 

 9 لین،ملیسا 

 233 یرمارتینس،خابي 

 102، 80 مالو،هکتور 

 391 مبیني،کامران 

 101 مثنوي،زهرا 

 326 مجدفر،مرتضي 

 181، 178، 109 مجیدي،شهناز ،

222 ،245 

 392 محمدپور،سلمي 

 329 حسین،لیليمحمد 

 251 ده،سجادمحمدزا 

 بیشه،فاطمهنژادآجمحمدعلي 

106 

 225 محمدنیا،محمدهادي 

 45 محمدي،المیرا 

 279 رضامحمدي،سید 

 182، 121، 102 محمدي،شیما ،

193 ،240 

 258 مخبریان،محمد 

 115 مختاري،فرزانه 

 370 مخلص،حسن 

 215 مدقق،احمد 

 341 بیگممراديشکوریان،زهرا 

 389، 388 مرادي،جواد 

 292 مرادي،محمد 

 93 نیا،حامدمرادي 

 208، 104 مرزوقي،محمدرضا 

 62 مرسلي،نعیمه 

 194 مسیحا،سعید 

 313 مصدقصدقي،زهرا 

 393 مطهري،رسول 

 54 معتقدي،منیره 

 320 معتمدي،اعظم 

 332 معتمدي،فرزانه 

 1 معصومي،حجت 

 338، 337، 336 معلمي،بهرام 

 98 مفتخر،زهرا 

 1 مقیمي،شهاب 

 351 اچون،ویلیاممکری 

 202 مکفادن،دیانا 

 386 مککیو،کمیل 

 431 دانلد،استیومک 

 387 کوم،گوردونمک 

 11 مگیليکادي،مایکل 

 98 زاده،مریمملک 

 433 ملکي،توکا 

 229 ملویل،هرمان 

 7 حسینمنظمي،امیر 

 73 مهاجري،زهرا 

 9 نژاد،رضامهدوي 

 436 جوادنژاد،محمدمهدوي 

 271 معليخاني،غالمهدي 

 306 نژاد،امیدمهدي 

 354 مهذب،مریم 

 270 موسوي،زهرا 

 5 العابدینزینموسوي،سید 

 254، 253، 252 موسوي،سیدعلي ،

255 ،256 ،257 

 296 مهديموسوي،سید 

 180 عذراموسوي،سیده 

 320 موسوي،صادق 

 135 حسیننیا،سیدموسوي 

 199 مولوي،ریحانه 

 191، 190 مونتگمري،ال.ام 

 98 الساداترحسیني،مریممی 

 378 اهللمیردریکوند،فضل 

 5 میرزاجانيدارستاني،محمدصادق 

 334 میرزایي،محمد 

 49 میرزائي،جعفر 

 310 میرزائي،حسین 

 381 میرزائیان،امیرحسین 

 263 میرشکاک،یوسفعلي 

 139 کیاني،محمدمیر 

 149 کیایي،مهديمیر 

 165، 129 میرموسوي،سیدمحمد 

 29 میلر،جرمي 

 189 نادري،شرمین 

 321 پورپلکي،حسننادعلي 

 421 ناصرترابي،ابراهیم 

 246 ناصري،مرتضي 

 13 نبوينیک،حسین 

 197 پور،ثمیننبي 

 32 نپ،جیک 

 185 نجفي،ابراهیم 

 301 نجفي،محمدحسین 

 98 ندافي،لیال 

 315، 314 پوراصل،جلیلندائي ،

355 ،356 ،357 ،358 

 268 نظاري،سیدحبیب 

 86، 83، 82، 79 رآهاري،فاطمهنظ ،

87 

 410 نظريدوست،فرهاد 

 156 اللهي،کامیارنعمت 

 166 نفري،مرضیه 

 327 زاده،محرمنقي 

 370 نژاد،شکوهنوابي 

 237 نورمحمدزاده،مهدي 

 9 نوروزي،کاظم 

 275، 89 نوريصادق،محمد 

 290 نیکوي،پونه 

 61 واریلو،جان 

 337 واکر،نیکي 

 195 اکبرواالیي،علي 

 65 والتز،آندریا 

 70 وایدل،لري 
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 433 وایلوک،سونیا 

 79 وبستر،جین 

 293 وحیدزاده،محمدرضا 

 114، 108، 107، 103 ورن،ژول ،

124 ،125 ،145 ،160 ،168 ،175 ،

176 ،197 ،232 ،241 

 223 وستال،رابرت 

 429 وطنياسکویي،اصغر 

 332 جاني،آمنهولي 

 201 وودساید،مارتین 

 311 ريویلسون،گ 

 63 هارتلي،رابرت 

 34، 33، 15 هاردي،دارن 

 382، 69، 68، 67، 66 هاروارد 

 140 سعیدهاشمي،سید 

 25 هالیدي،رایان 

 323 هتي،جان 

 172 هجري،محسن 

 122 هرابال،بهومیل 

 423 هریان،اما 

 178 هسه،هرمان 

 62 هندي،چارلز 

 203 هو،الیور 

 81 هوگو،ویکتور 

 24 هیام،الکساندر 

 47، 29، 27 احمدي،سعیدیار 

 112 یارجانلي،حسین 

 236 تپه،زهرهپناهقرهیزدان 

 294 یزداني،رضا 

 40 یوسفي،سارا 

 238، 91 یوسفي،محمدرضا 
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ان  نمایۀ ناشر
 70، 45، 36، 35، 33، 28 آرایان ،

348 ،349 ،380 ،381 

 184، 183، 142، 106 آشنایي 

 21، 19، 17، 16، 15، 14 آموخته ،

22 ،23، 25 ،27 ،29 ،31 ،32 ،34 ،

37 ،38 ،41 ،46 ،47 ،52 ،61 ،63 ،

65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،71 ،72 ،316 ،

351 ،352 ،371 ،382 

 320، 318، 317، 26 آواينور ،

322 ،323 ،328 ،331 ،335 ،345 ،

350 ،377 

 250، 248، 54، 40، 24 آونددانش ،

354 ،386 ،387 

 62 ارسطو 

 415 ارمگان 

 197، 196، 148، 119، 118 افق ،

231 

 419، 418 فرامیري 

 359، 311 انجمناولیاومربیان ،

360 ،370 

 310 اندیشهعصر 

 30 بازاریابي 

 44 بخشایش 

 423، 422، 420 الملليحافظبین ،

424 ،425 ،426 ،427 

 110، 100، 96، 95، 88، 78 پرتقال ،

111 ،113 ،115 ،116 ،117 ،136 ،

147 ،158 ،207 ،243 

 282، 275، 89، 18 دیشپرنیانان ،

368 ،399 ،428 

 108، 107، 103، 102، 77 پنگوئن ،

109 ،114 ،121 ،122 ،124 ،125 ،

128 ،145 ،160 ،168 ،175 ،176 ،

177 ،178 ،181 ،182 ،193 ،194 ،

222 ،229 ،232 ،240 ،241 ،245 

 347 پویشاندیشه 

 298، 289، 167 پیدایش 

 326 مدارپیشگامانپژوهش 

 367 تایماز 

 315، 314 پوراصلجلیلندائي ،

355 ،356 ،357 ،358 

 268 جهاداندیشه 

 258 حبلهرود 

 112 حسینیارجانلي 

 404، 403، 401 حماسهیاران 

 369، 332 دانژه 

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائي 

5 ،7 ،374 ،375 ،391 ،402 ،408 ،

416 ،417 ،421 ،429 ،430 ،436 ،

437 

 364، 363، 64، 43، 42، 20 دریا ،

365 

 75 دفترنشرفرهنگاسالمي ،

146 ،226 ،276 ،396 

 53 دیبایه 

 رمز)وابستهبهشرکتمنظومه

 392، 262 اندیشهخالقي(

 383 ریحانيگرگان 

 394 سلسله 

 )344، 280، 101 سیبصادق)ع 

 312 سیمرغخراسان 

 شرکتانتشاراتعلميوفرهنگي 

431 

 90 شرکتانتشاراتفنيایران ،

97 ،179 ،205 ،224 ،270 ،286 ،

336 ،337 ،338 ،340 

 شرکتانتشاراتکانونفرهنگي

 50 آموزش

 91 شرکتانتشاراتویژهنشر 

 نامهشرکتتهیهونشرفرهنگ

 384 کودکانونوجوانان

 203، 202، 201، 200 شهرقلم 

 132، 126، 105 شهرستانادب ،

135 ،164 ،166 ،169 ،172 ،180 ،

188 ،212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،

217 ،218 ،219 ،220 ،227 ،236 ،

237 ،263 ،264 ،265 ،266 ،267 ،

269 ،271 ،272 ،273 ،277 ،278 ،

279 ،281 ،283 ،284 ،285 ،287 ،

288 ،290 ،291 ،292 ،293 ،294 ،

295 ،296 ،297 ،300 ،301 ،302 ،

303 ،304 ،305 ،306 ،307 ،308 ،

309 

 60، 59، 58، 57، 56، 55، 48 صفار ،

246 ،252 ،253 ،254 ،255 ،256 ،

257 ،366 

 406، 330، 73 ضریحآفتاب 

 339 طالیي 

 409 عباسرحماني 

 12، 9، 6 علموحرکت 

 393 فراگیرهگمتانه 

 410 دوستفرهادنظري 

 190، 165، 163، 137، 93 قدیاني ،

191 ،204 ،319 ،433 

 134 قو 

 کانونپرورشفکريکودکانو

 238، 208، 189 نوجوانان

 400 بابرارکتا 

 133، 130، 129، 99 کتابنیستان ،

144 ،198 ،206 ،211 ،228 ،244 ،

407 

 13، 10، 8 کلکزرین 

 353 گلآذین 
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 83، 82، 81، 80، 79 گوهراندیشه ،

84 ،85 ،86 ،87 ،192 ،225 

 373 مبتکران 

 152، 151، 94، 76 محرابقلم ،

153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،186 ،

210 ،223 ،239 ،242 

 372، 51 سلمر 

 329 منظومهخرد 

 )274 مهرزهرا)س 

 11 مهرسا 

 260، 259مهرگانقلم 

 299 مؤسسهفرهنگيآرمانرشد ،

346 ،379 

 مؤسسهفرهنگيتحقیقاتيامام

، 143، 123، 120، 74 موسيصدر

159 ،161 ،162 ،235 ،395 ،397 ،

398 ،405 

 362 مؤسسهفرهنگيفاطمي ،

434 ،435 

 هانمؤسسهفرهنگيمدرسهبر 

92 ،127 ،138 ،139 ،140 ،141 ،

149 ،170 ،171 ،173 ،174 ،185 ،

187 ،195 ،209 ،221 ،324 ،325 ،

333 ،361 

 مؤسسهفرهنگيهنريدیباگران

، 249، 247، 39، 4، 3، 2، 1 تهران

251 ،261 ،341 ،342 ،388 ،389 ،

390 ،411 ،412 ،413 ،414 ،432 

 مؤسسهفرهنگيهنريسیب

، 334، 234، 230 ،199 سرخنیکان

378 

 321 مؤسسهکورشچاپ 

 مؤسسهمدارسیادگیرندهمرآت 

327 

 260، 259 نارک 

 98 نامهپارسي 

 347نگینایران 

 313 نواندیشاندنیايعلم 

 376 نوروزي 

 385 نينگار 

 343 هنراول 

 233، 150، 104 هوپا 

 )131 یارانمهدي)عج 

 49 یاوریان 
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 نمایۀ آدرس
 آرایان  

 ، ط. اول6نقالب، خ. فخر رازي، ک. فاتحي داريان، پ. خ. ا تهران: 

 دورنگار: 2166971344 تلفن: 1314734761 كدپستي:

2166400235 

 آشنایي  

انتشارات آشنايي نشاني پستي   ،15815 - 3399صندوق پستي  تهران: 

)صرفاً جهت استحضار(: خ. وحيد نظري، بين فلسطين و ابوريحان، پ. 

 دورنگار: 2166974137 تلفن: 1315883419 كدپستي: 2، واحد 12

2166974138 

 آموخته  

 تلفن: 8158938131 كدپستي: 46 پ. -19كوي  -خ مهرآباد اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360

 آواينور  

 2 ط. 99پ.شهيد نظري غربي  خ.فروردين 12 خ. انقالب، م. تهران: 

 دورنگار: 2166967355 تلفن: 1314675577 كدپستي: 4واحد

2166480882 

 آونددانش  

 4بست طاليي، پ.  نبي، خ. ناطق نوري، ک. بن پاسداران، خ. گل تهران: 

 دورنگار: 2122893988 تلفن: 1947734411 كدپستي:

2122871522 

 ارسطو  

 10، سمت راست، بين واليتي 6بولوار وكيل آباد، اقبال الهوري  مشهد: 

 5135096145 تلفن: 9179616539 كدپستي: دوم ط. ،38 پ. ،12و 

 5135096146 دورنگار:

 ارمگان  

 4، واحد 81خ. آزادي، خ. بهبودي، بعد از نيايش، شماره  تهران: 

 دورنگار: 2188080270 تلفن: 1457913735 كدپستي:

2122126443 

 افق  

، ط. 2، پ. 1فروردين، خ. شهيد نظري غربي، ک. جاويد  12خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 كدپستي: سوم

2166414285 

 فرامیري  

 ، زنگ پايين28حکيميه، بل. ساحل، گلستان سوم، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2177309642 تلفن: 1659674611 كدپستي:

2177012677 

 انجمناولیاومربیان  

 مندان، ط. ده خ. سپهبد قرني، نبش خ. سميه، ساختمان عالقه تهران: 

 دورنگار: 2182284270 تلفن: 1581663315 كدپستي:

2188829416 

 اندیشهعصر  

م. انقالب، ابتداي خ. آزادي، پاساژ )بازار بزرگ انقالب(، ط. زير  تهران : 

 دورنگار: 2166424617 تلفن: 1418914318 كدپستي: 9همکف، پ. 

2166424617 

 بازاریابي  

يندگي، ساختمان خ. آزادي، بعد از خوش شمالي، ک. حميد نما تهران: 

 تلفن: 1457994835 كدپستي: 10، واحد 1، پ. 2پارس 

 2166476998 دورنگار: 2166477016

 بخشایش  

 تلفن: 3715634969 كدپستي: 143، پ.28 ک.شهدا،  خ. قم: 

 2537749699 دورنگار: 2537737583

 الملليحافظبین  

 ينيک قدس،ايستگاه سبالن و وحيديه، مقابل كلبين دماوند،  خ. تهران: 

 دورنگار: 2177812155 تلفن: 1733676483 كدپستي: 878 پ.

2177431258 

 پرتقال  

 كدپستي: 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. روانمهر، پ.  تهران: 

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 پرنیاناندیش  

 كدپستي: 3، ز. 1پ.  ،1پاسداران، م. اختياريه، انتهاي يزدانيان  تهران : 

 2122569274 دورنگار: 2122569274 تلفن: 1958713815

 پنگوئن  

 كدپستي: 3، واحد 2خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. الوندي، پ.  تهران: 

 2166977579 دورنگار: 2166977573 تلفن: 1314833868

 پویشاندیشه  

 ديشهسوم، انتشارات پويش ان پ.  ،17پنج رمضان، كوي  خ. اصفهان: 

 دورنگار: 3133363218 تلفن: 8137867741 كدپستي:

3133373577 

 پیدایش  

 86خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري غربي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166970270 تلفن: 1314733963 كدپستي:

2166401514 
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 مدارپیشگامانپژوهش  

 ط.، 12، واحد 3 پ. ماهشهر، نبش يگانه، خ. كريم خان زند، خ. تهران: 

 دورنگار: 2188345217 تلفن: 1584733336 كدپستي: سوم

2188345218 

 تایماز  

 3، ط. 158ر، پ. م. انقالب، خ. كارگر جنوبي، خ. روانمه تهران: 

 كدپستي: 13145-648صندوق پستي:  مراسالت: تهران،

 2166972054 دورنگار: 2166402744 تلفن: 1314973591

 صلپوراجلیلندائي  

 803، ط. هشتم، واحد 13رو، پ. دارآباد، خ. سبک تهران:

  9999984465 تلفن: 1956878193كدپستي:

 جهاداندیشه  

 7، واحد 8بست نراقي، پ.  خ. شريعتي، خ. آمل، خ. مقدم، بن تهران: 

 دورنگار: 2177526091 تلفن: 1611835671 كدپستي:

2177526091 

 حبلهرود  

شهيد صفاييان.  خ.ن تر از پل شهيد شاطري . باغ فردوس . پايي سمنان:

 تلفن: 3519684576 كدپستي: . شاه حسيني 3ساختمان نيکي . ط 

 2333329345 دورنگار: 2333329345

 حسینیارجانلي  

اهلل سعيدي، شاتره، شهرک گلدسته، خ. كالنتري، پ.  تهران، بزرگراه آيت

  9397063812 تلفن: 55291173، تلفن منزل 136

 یارانحماسه  

 3713744473 كدپستي: 340، پ. 12بل. شهيد منتظري، ک.  قم: 

 2537748041 دورنگار: 2537748051 تلفن:

 دانژه  

 4/2خ. استاد مطهري، خ. سليمان خاطر، ک. اسالمي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188846148 تلفن: 1578635811 كدپستي:

2188842543 

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائي  

 لويزان، خ. شهيد شعبانلو، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي ان:تهر 

 دورنگار: 2122970042 تلفن: 1678815811 كدپستي:

2122970003 

 دریا  

)ساختمان  26 پ.سپاهان،  خ.نظري،  شاه خ.مادر،  م.ميرداماد،  تهران: 

 تلفن: 1545714811 كدپستي: 2اول، واحد  ط.ترمه(، 

 2124814100 دورنگار: 2122911323

 دفترنشرفرهنگاسالمي  

پاسداران، م. هروي، خ. وفامنش، خ. آزادي، خ. افتخاريان، ک.  تهران: 

 22940054-021 تلفن: 1669747414 كدپستي: 23مريم، پ. 

 2122956401 دورنگار:

 دیبایه  

 4، واحد 8سيدخندان، ارسباران، شفاپي، ک. يکم، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2122886452 تلفن: 1541654711 كدپستي:

2122886450 

 )رمز)وابستهبهشرکتمنظومهاندیشهخالقي  

 كدپستي: 17، واحد 27زاده، پ.  خ. كارگر جنوبي، خ. مهدي تهران: 

 2166925244 دورنگار: 2166925244 تلفن: 1313966184

 ریحانيگرگان  

 جنب چاپخانه گرگان، 24امام خميني، آفتاب  خ.شهرداري،  گرگان: 

 دورنگار: 1732264220 تلفن: 4917649345 كدپستي:

1732264221 

 سلسله  

 3713713993 كدپستي: 97ارم، پاساژ قدس، همکف، شماره  خ. قم: 

 2537749108 دورنگار: 2537730717 تلفن:

 )سیبصادق)ع  

شهيد مدني، بين ايستگاه مترو فدک و گلبرگ،  خ.رسالت،  م. تهران: 

زنگ  10 پ.شهيد مير غضنفري،  132 خ.، روبه روي بانک ملي ايران

 -02177259020 تلفن: 1635973811 كدپستي: اول

 2177034515 دورنگار: 02177034515

 سیمرغخراسان  

 9312121121 كدپستي: 45پ.   ،47بل. ابوطالب، ابوطالب  مشهد: 

 5137580352 دورنگار: 5137580352 تلفن:

 شرکتانتشاراتعلميوفرهنگي  

 ک.بلوار نلسون ماندال)آفريقا(، چهار راه حقاني )جهان كودک(،  تهران: 

 70-88774569-021 تلفن: 1518736313 كدپستي: 25 پ.كمان، 

 2188774572 دورنگار:

 شرکتانتشاراتفنيایران  

. شركت 24 پ.ميرعماد. روبه روي بانک قوامين.  خ.مطهري.  خ. تهران: 

 2188505055 تلفن: 1587736511 كدپستي: انتشارات فني ايران

 2188532136 دورنگار:

 شرکتانتشاراتکانونفرهنگيآموزش  

، 7، شماره 1بست حاجيان خ. فلسطين، نرسيده به انقالب، بن تهران: 

 دورنگار: 2166962555 تلفن: 1416933341 كدپستي: 110واحد 

2166484564 

 شرکتانتشاراتویژهنشر  

 1اللهي )ويال(، ک. هواپيمايي، پ.  خ. انقالب، خ. شهيد نجات تهران: 

 دورنگار: 2188910091 تلفن: 1599686411 كدپستي:

2188910430 
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 نامهکودکانونوجوانانشرکتتهیهونشرفرهنگ  

 1، زنگ 24خ. انقالب، خ. ابوريحان، ک. عنصري، شماره  تهران: 

 دورنگار: 2166404383 تلفن: 1315663831 كدپستي:

2166950217 

 لمشهرق  

سليمان خاطر، جنب مجتمع قضايي  خ.مطهري، نرسيده به  خ. تهران: 

 تلفن: 1576637734 كدپستي: 8چهارم، واحد  ط.، 147 پ.ارشاد، 

 2188734188 دورنگار: 2188734186

 شهرستانادب  

روي سينما صحرا، پ.  روبه  خ. شريعتي، باالتر از سه راه طالقاني، تهران: 

 كدپستي: دوم، واحد انتشارات، شهرستان ادب، ط. 168

 2177640897 دورنگار: 2177640897 تلفن: 1543784946

 صفار  

 كدپستي: 6 پ.انقالب، مقابل سينما بهمن، بازارچه كتاب،  م. تهران: 

 2166408487 دورنگار: 2166408487 تلفن: 1314663661

 ضریحآفتاب  

و  هنري _، دفتر مركزي موسسه فرهنگي 8امام خميني  مشهد: 

 5132280166 تلفن: 9133714165 كدپستي: انتشاراتي ضريح آفتاب

 5132212224 دورنگار:

 طالیي  

 2واحد  ،11 پ.پارس،  ک. سرپرست جنوبي،خ  طالقاني، خ. تهران: 

 دورنگار: 2166483066 تلفن: 1416893571 كدپستي:

2166415233 

 عباسرحماني  

لي، دفتر انجمن عصر، مجتمع امام ع تاكستان، خ. ولي قزوين: 

  9122818683 تلفن: خوشنويسان تاكستان

 علموحرکت  

سه راه طالقاني، خ. خواجه نصيرالدين طوسي، خ. شهيد  تهران: 

 تلفن: 1611754864 كدپستي: ، ط. دوم79محمدعلي مقدم، پ. 

 2177632709 دورنگار: 2177525684

 فراگیرهگمتانه  

 كدپستي: رگشايي، ابتداي ک. مهرخ. شريعتي، باالتر از بانک كا همدان: 

 8132517252 دورنگار: 8132514461 تلفن: 6517693138

 دوستفرهادنظري  

 تلفن: ، خانه معرق سبز74خ. بهشتي، خ. فاطميه، پ  كرج:

26132251679  

 قدیاني  

فروردين، خ. شهداي ژاندارمري شرقي، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 66404410-021 :تلفن 1314733861 كدپستي: 90

2166403264 

 قو  

 40م. وليعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ک. نوربخش، پ.  تهران: 

 2188903798 دورنگار: 14-02188813412 تلفن: 0 كدپستي:

 کانونپرورشفکريکودکانونوجوانان  

 كدپستي: 24-22خالد اسالمبولي.شماره  خ.بهشتي.  خ. تهران: 

 2188715545 دورنگار: 2188715545 :تلفن 1511647416

 کتابابرار  

شهيدان،  خ.آزادي، نرسيده به بزرگراه يادگار امام،  خ.آزادي،  م. تهران: 

 1343643373 كدپستي: 2، واحد 5 پ.دكتر هوشيار،  م.ضلع شرقي 

 2189775204 دورنگار: 2166157338 تلفن:

 کتابنیستان  

، 2بست ششم، پ.  بي، نبش بنبزرگراه صدر، خ. قلندري جنو تهران: 

 دورنگار: 2122612443 تلفن: 1939667933 كدپستي: زنگ نيستان

2122612445 

 کلکزرین  

نژاد،  مهر و لبافي روان خ.كارگر جنوبي، بين  خ.انقالب،  م. تهران: 

 تلفن: 1314983555 كدپستي: 4اول، واحد  ط. 10 پ.بست سرود،  بن

 2166971761 دورنگار: 2166486148

 گلآذین  

واحد  اول، ط. ،146 پ. نژاد، لبافي خ. ابوريحان، خ. انقالب،  خ. تهران: 

 دورنگار: 2166970816 تلفن: 1315634755 كدپستي: 4

2166970817 

 گوهراندیشه  

فروردين و ارديبهشت، پ.  12نژاد، بين  خ. انقالب، خ. لبافي تهران: 

 دورنگار: 2166466521 تلفن: 1314944144 كدپستي: ، ط. اول214

2166479006 

 مبتکران  

 كدپستي: 59پ.وحيدنظري  خ. -فخر رازي خ.-انقالب م. تهران: 

 2161094182 دورنگار: 2161094311 تلفن: 1314764965

 محرابقلم  

 104 پ.شهداي ژاندارمري،  خ.فروردين،  12 خ.انقالب،  خ. تهران: 

 دورنگار: 2166490879 تلفن: 1314733663 كدپستي:

2166465201 

 مرسل  

 37 پ.، 2اهلل مدني، كوي فرخ  آيت خ.شهيد رجايي،  خ. كاشان: 

 دورنگار: 3155454513 تلفن: 8713743998 كدپستي:

3155453033 

 منظومهخرد  

الحکما(،  ولنجک، بل. دانشجو، بعد از م. ياسمن )شهيدان حسام تهران : 

 2122420086 تلفن: 1984713356 كدپستي: انتشارات منظومه خرد

 2122420085 دورنگار:
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 )مهرزهرا)س  

سعدي و تقاطع رجايي، بن  خ.دكتر شريعتي، حد فاصل  خ. نجف آباد: 

 ط.، ساختمان نشر مهر زهرا، 23 پ.بست انديشه، انتهاي بن بست، 

 3142619562 تلفن: 8513733811 كدپستي: دوم، واحد نشر

 3142618871 دورنگار:

 مهرسا  

. 1صابر. پ  ک.ب. خ كارگر جنوبي. قبل از خ جمهوري. انقال م. تهران: 

 تلفن: 1314933781 كدپستي: اول.انتشارات مهرسا ط.

 2166481989 دورنگار: 2166493465

 مهرگانقلم  

م. انقالب، خ. كارگر جنوبي، بعد از خ. وحيد نظري، ک.  تهران: 

 تلفن: 1314613583 كدپستي: 2، واحد7گشتاسب، پ. 

 2166476217 رنگار:دو 2166477224

 مؤسسهفرهنگيآرمانرشد  

، ساختمان 1182و ابوريحان، پ.   انقالب، بين خ. دانشگاه خ.  تهران: 

 تلفن: 1315693567 كدپستي: 38، واحد 10فروردين، ط. 

 2166486011 دورنگار: 2166486013

 مؤسسهفرهنگيتحقیقاتيامامموسيصدر  

سجد الجواد، ک. عبدالکريم شريعتي، پ. م. هفتم تير، باالتر از م تهران: 

 دورنگار: 2188494163 تلفن: 1574745131 كدپستي: 2، واحد 10

2188494164 

 مؤسسهفرهنگيفاطمي  

 2واحد 14 پ.-ميرهادي شرقي خ. جويبار، خ. فاطمي، م. تهران: 

 دورنگار: 2188945545 تلفن: 1415884741 كدپستي:

2188944051 

 رهانمؤسسهفرهنگيمدرسهب  

خ. سپهبد قرني، نرسيده به پل كريمخان زند، ک. شهيد  تهران: 

 2188800324 تلفن: 1598857911 كدپستي: 8طلب، پ.  حقيقت

 2188903809 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگيهنريدیباگرانتهران  

 پ.كارگر جنوبي نرسيده به چهارراه لبافي نژاد  خ. ،انقالب م. تهران: 

 دورنگار: 2166410046 تلفن: 1314983185 كدپستي: 1251

2122085112 

 مؤسسهفرهنگيهنريسیبسرخنیکان  

، 5زاده، پ.  هاشمي ک.م. آزادي، خ. آزادي، خ. شهيدان، نبش  تهران: 

 دورنگار: 2166157338 تلفن: 1343643373 كدپستي: 2واحد 

2189775204 

 مؤسسهکورشچاپ  

پادگان وليعصر،  خ.سي، خواجه نصيرالدين طو خ.شريعتي،  خ. تهران: 

 كدپستي: دوم، انتشارات كورش چاپ ط.، 46 پ.شهدا،  ک.نبش 

 2177685206 دورنگار: 2177685196 تلفن: 1613976914

 مؤسسهمدارسیادگیرندهمرآت  

 ، ط. همکف1، واحد 2خ. قائم مقام فراهاني، خ. گلريز، پ.  تهران: 

 ر:دورنگا 2185670000 تلفن: 1589654994 كدپستي:

2188813519 

 نارک  

، واحد 25زاده جنوبي، ک. رشتچي، پ.  خ.آزادي، ابتداي جمال تهران: 

 2166421529 تلفن: 1313976448 كدپستي: ، انتشارات نارک7

 2166421529 دورنگار:

 نامهپارسي  

م. شهرداري، خ. نمازي، جنب بانک تجارت شعبه پيروزي، ط.  شيراز: 

 دورنگار: 7132231280 :تلفن 7137673997 كدپستي: اول

7132231280 

 نگینایران  

 17خ. مسجد سيد، خ. پنج رمضان، بعد از چهار جامي، ک.  اصفهان: 

 3133363218 تلفن: 8137867741 كدپستي: )ک. جنت(، پ. سوم

 3133373577 دورنگار:

 نواندیشاندنیايعلم  

چهارم(، روي وزارت كشور، خ. ميرزايي بي غش ) خ. فاطمي، روبه تهران: 

 تلفن: 1415774851 كدپستي: شرقي 5، ط. 8ک. يزدي، پ. 

 2188961059 دورنگار: 2188961059

 نوروزي  

 كدپستي: همکف ط. شهيد بهشت،  بازار رضا،  خ. گرگان: 

 1732220027 دورنگار: 1732242258 تلفن: 4916675369

 نينگار  

 9184897785 كدپستي: 90، پ. 8، دانشسراي 7خ. آبکوه  مشهد: 

 5137274765 دورنگار: 5137274765 تلفن:

 هنراول  

فلکه شهيد بهشتي )منصور(، مجتمع تجاري اطلس، ط. پايين،  تبريز: 

 دورنگار: 4133374280 تلفن: 5163755371 كدپستي: 32واحد 

9146141458 

 هوپا  

 ، ط. دوم غربي3/1م. فاطمي، خ. بيستون، ک. دوم الف، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188964615 تلفن: 1431653765 كدپستي:

2188964615 

 )یارانمهدي)عج  

 8741868798 كدپستي: خ. نواب صفوي، ک. قائميه آران و بيدگل: 

 3154754365 دورنگار: 3154754365 تلفن:

 یاوریان  

 مابين م. امام و م. شريعتي، جنب سرپرستي بانک رفاه اردبيل: 

 دورنگار: 4533239319 تلفن: 5614644139 كدپستي:

4533251424 


