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مقدمه
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 uمنظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا
هر كتابي پيامي براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي
و غيررسمي به رشته تحرير درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي
كمكآموزشي ،ج) كتابهاي كمكدرسي* .كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنامة درسي خاص
و با هدف معيني از سوي مراجع ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني
معين آموزشي و متناسب با پايه ،رشته ،شرايط ذهني و سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است.
*كتابهاي كمكآموزشي :كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و
ت عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي
سواد علمي ،پرورش مهار 
تنظيم ميشوند و لزوم ًا به برنامه درسي دورة تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان
و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
*كتابهاي كمكدرسي :كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم
كردن آموزش جبراني براساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پاية تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند .اين
كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامة درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي
تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.
 uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و
همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،شوراي عالي آموزش و پرورش ،وزارت
آموزش و پرورش را به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي
توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش مؤثرتري در
هدايت پديدآورندگان كتابهاي آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای
آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهاي علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعۀ محیط آموزشي و تقویت
فرایند یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
 uتشکیل دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهاي آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان
کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار
آشفتهای را که در عرصۀ تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنۀ این طرح با
تصویب آییننامۀ «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در
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شهریور سال  1389از حوزۀ کتاب آموزشی به همۀ منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادۀ  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله
اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیۀ
فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضۀ مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
در مادۀ  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای
آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
 uتهیۀ فهرستگان توصیفى كتابهاي آموزشى
با عنايت به مادة  6آييننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی
كتابهاي علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي
كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه ساماندهي ساماندهي منابع
آموزشي و تربيتي پيگيري ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور،
لذا دبیرخانۀ ساماندهی هر سال فهرس 
به صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي
در پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
uفرايند توليد كتابنامة رشد
«كتابنامۀ رشد» با هدف ارائۀ فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامۀ درسی دورههای آموزشی
آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است،
تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامۀ آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج از
زمان اعالم شده است ،از چرخۀ بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیۀ کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با
برنامۀ درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارۀ کتاب براساس شاخصها و
معيارهاي تعيين شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از مراحل بررسیها ،باید حداقل
 60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی
دربارۀ ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ
دهد :آیا در تدوین کتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛
درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان
یک مادۀ آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب
یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،کارشناسان آموزش و پرورش،
مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
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ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشور فرستاده میشوند تا مدیران و معلمان مدارس ،در تجهیز
کتابخانههای آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه
سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و عالقهمندان میتوانند
آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
برنامه توليد كتابنامههاي رشد در دورة آموزش راهنمايي
کتابنامه

سطح پوشش

سال انتشار

شمارههاي اول تا دوازدهم

كتابهاي چاپ اول  1374تا 1389

نيمه اول  1380تا 1390

شماره سيزدهم

كتابهاي چاپ اول و تجديد چاپ  1389 -1390و

نيمه اول 1391

شماره چهاردهم

کتابهای چاپ اول

نيمه اول 1392

استثنائ ًا ناشران شهرستاني1387-1390

1391
شماره پانزدهم

كتابهاي چاپ اول 1392

نيمه اول 1393

 uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1391و یک سال قبل از
این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب ِ
آن را دربرمیگیرد .فهرست كتابهاي مناسب سال دوم راهنمايي كه در طي سال تحصيلي بر روي سايت سامان
كتاب معرفي شده بودند نيز در اين كتابنامه آورده شده است تا چنانچه نياز به مرور درسهاي گذشته باشد امكان
دسترسي به كتابهاي مناسب وجود داشته باشد.
در این کتابنامه با  187عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  352عنوان كتاب رسیده انتخاب شده
است .بقیه كتابها غیرمرتبط ( 30عنوان) و یا نامناسب ( 135عنوان) تشخیص داده شدهاند.
از ميان  85ناشر ،بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات محراب قلم با
 18عنوان ،مرآت دانش با 15عنوان ،قدياني و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هريك با  9عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي ،ادبيات فارسي و تاریخ به ترتیب با  30 ،40و  17عنوان
کتاب مناسب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،انتشارات مرآت دانش ،محراب قلم و منشور دانش به ترتیب با  20 ، 23و  15عنوان بیشترین
مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
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اين شماره از كتابنامه عالوه بر فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب اين دوره داراي دو پيوست به
ترتيب زير است:
-1فهرست توصيفي  40عنوان كتابهاي مناسب كتابداري كه براي اولين بار از ميان  60عنوان كتابهاي موجود
در اين حوزه (بدون توجه به سال انتشار) ،براي به رهگيري كتابداران و اولياي آموزشي معرفي شدهاند.
-2فهرست  54عنوان كتابهاي آموزش زبان انگليسي ويژه آموزشگاههاي آزاد زبانهاي خارجي كه در پنج سطح
پايه ،مبتدی ،مقدماتي ،متوسطه و پيشرفته معرفي شدهاند.
جدول فراوانی موضوعات كتابنامه
ردیف

موضوع

فراوانی	

ردیف

موضوع

فراوانی

1

آمادگی دفاعی

1

9

زبانهای خارجی

8

2

ادبیات فارسی

30

10

عربی

7

3

تاریخ

17

11

علو متجربی

40

4

تربیتبدنی

2

12

علو متربیتی

32

5

جغرافیا

10

13

کتابهای مرجع

11

6

حرف هوفن

7

14

مطالعات اجتماعی

5

7

دینی

5

15

مهارتهای زندگی

23

8

ریاضی

11

16

هنر

2

جمع

211

					

*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب مناسب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك موضوع هستند.

 uشیوۀ تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اوليه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب
مناسب را برای خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زير است :شمارۀ کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛
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عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع
کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدۀ کتاب.
 uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،پایة تحصیلی،
كلمات كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،مخاطب و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان،
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
شمارۀ ردیف اختصاص داده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها
ارجاع میدهند.
 uهمکاران ما در این کتابنامه
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوص ًا در بررسی کتابها
حوصله و دقت زیادی به کار بستهاند .اسامي کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و
همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:

uكارشناسان معلم:

 .1سيد عالءالدين اعاليي  .2مرضيه پناهيانپور  .3خسرو داودي  .4علي رضايي  .5مرضيه سعيدي  .6حشمتاله
سليمي  .7مژگان عقيقي  .8بتول فرنوش  .9سهيال ملكوتي  .10مژگان موالئيراد  .11سميهسادات ميرمعيني
 .12ابراهيم هداوند ميرزايي
uکارشناسان برنامۀ درسی:

 .1مسعود جواديان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تاريخ
 .2معصومه رضوانفر /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
.3ميترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
.4كوروش اميرينيا /کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافيا
 .5مهدي چوبينه /کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافيا
.6حميد احدي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی حرفه و فن
.7پرويز آزادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
..8عادل اشكبوس /کارشناس گروه برنامهریزی درسی عربي
 .9وحيد عالميان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
 .10شهرزاد بخشعليزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
.11بهنام علويمقدم /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبان انگليسي
.12معصومه عظيمي وحيد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبان انگليسي
.13رضا خيرآبادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبان انگليسي
.14ويدا ممتحني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی فنآوري

دورة آموزش راهنمايي 11 14

.15مريم انصاري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
 .16محمدمهدي ناصري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .17سيد امير رون /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.18محمود معافي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.19محمدرضا مقدادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.20مينو آيتاللهي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
 uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی
کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
شمارة مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

.63

هوبنر ،دان

چه كار كنم اگر:

خيلي عصباني ميشوم

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

حسينمسننفارسي

تهران :گام 1391 ،

 88ص

وزيري

موضوع درسي

مخاطب

پایة تحصیلی

مهارت هاي زندگي

معلم /مشاور  /والدين  /دانش آموز

دوم و سوم

کلمات کلیدی
کنترل خشم  ،ادبيات نوجوانان  ،آموزش مهارتهاي زندگي  ،آموزش والدين
چکیده
آيا ميدانيد که خشم مانند آتش است؟ خشم نيز با يک جرقه شروع ميشود و وجود ما را با شدت تمام به آتش ميکشد.
خشم همچون آتش به سرعت از کنترل خارج ميشود و اگر مهار نشود ،به مشکالت زيادي ميانجامد .اگر شما زود
عصباني ميشويد يا اينکه خيلي زود خشمتان اوج ميگيرد... ،

برای بیان دیدگاههای خود دربارۀ این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند،
خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر تکنولوژی آموزشي و كمك آموزشي،
دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارۀ تلفن )021( 88306071
تماس حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
آمادۀ دریافت دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

فراخوان ارسال کتاب ( براي توليد كتابنامه شماره  15دورة آموزش راهنمايي)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از کتابهای
آموزشی چاپ اول سال  1392خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی دبیرخانۀ
ساماندهی منابع آموزشی بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1392یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1393به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1392و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
 uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد .افزون
بر این فهرست این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها بهصورت
رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده میشود تا
در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدة این دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر
خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارة کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد
کتاب نیست.
 uمطابق آییننامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی در
صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
uکتابهای ارسالی دورۀ آموزش راهنمايي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
ادبيات فارسي ،تاريخ ،تربيت بدني ،تعليم و تربيت ديني ،تفكر و پژوهش ،جغرافيا ،حرفه و فن ،رياضي ،زبانهاي خارجي ،عربي،
علوم تجربي ،علوم تربيتي ،قرآن ،مطالعات اجتماعي ،مهارتهاي زندگي ،هنر.
uکتابهای خود را به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزش وپرورش،
دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی ،دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید .برای دریافت اطالعات
بیشتر میتوانید با شمارۀ تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسب و مرتبط با برنامة درسي
دورة آموزش راهنمايي
(چاپ اول ـ سال )1391
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س جمهوري آمريكا در جنگ
 .1هاوگن ،برندا .شخصیتهاي تأثيرگذار :آبراهام لينكلن رئي 
داخلي .فريد جواهركالم .تهران :ققنوس 112 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :تاريخ
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آبراهام لينكلن ،سرگذشتنامه ،ادبيات نوجوانان ،اياالت متحده
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعة کتابهاي «شخصيتهاي تأثيرگذار» است و به معرفي و شرح
سرگذشت «آبراهام لينکلن» ،رئيسجمهور امريکا در زمان جنگ داخلي اختصاص دارد .اين اثر با
زباني ساده و روان و براي نوجوانان نگارش يافته است .از تصاوير و نقاشيهاي مرتبط با زندگي
«لينکلن» نيز در کتاب استفاده شده است .هدف کلّي اثر ،آشنايي نوجوانان با سرگذشت و زندگي
«آبراهام لينکلن» است و ويژگي کتاب ،استفاده از روشهاي مختلف ،براي جذابيت موضوع و درک
بهتر نوجوانان است.

 .2رحمتي شهرضا ،محمد .آداب شهروندي .قم :فاتح خيبر 168 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :شهروندان ايراني ،راهنماي آموزشي ،جنبههاي اخالقي ،آداب معاشرت
چكيده:آداب و قواعد زندگي شهري جرء الينفك حيات بشري است و پر واضح است كه بسياري از
مشكالت امروز اجتماع ناشي از ناآشنايي با اصول زندگي شهري و پايبند نبودن به اين اصول است.
بههمين دليل ،نويسندة كتاب حاضر كوشيده است آداب شهروندي را با تكيه بر احاديث ،روايات و
سيرة اهلبيت به مخاطبان آموزش دهد .كتاب در سه فصل با اين عنوانها تدوين شده است :فصل
اول :اخالق شهروندي در برقراري ارتباط؛ فصل دوم :در مكانهاي عمومي؛ فصل سوم :نكات طاليي
در اخالق شهروندي.
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 .3كاليا ،ليدا .آرامش در مدرسه :راهبردهاي علمي و عملي براي معلم ،فراگير و والدين.
تهران :طلوع دانش 192 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /مدير
كلمات كليدي :بهداشت رواني ،روانشناسي ،حفظ آرامش
چكيده :اثر حاضر «آرامش در مدرسه» يک راهنماي علمي و عملي است که با عنايت به دو دهه
تجربة مؤلفان در مدارس گوناگون و کار با کودکان ،نوجوانان و جوانان تهيه شده است .هدف کتاب
فقط ارائة مباحث علمي نيست ،بلکه درصدد آن است که به هر سه گروه فراگيرندگان والدين و معلمان
رهنمودهاي عيني ارائه دهد .مؤلف کتاب کوشيده است ،با ارائة تکنيکهايي از پرورش کودکان
بيشفعال ،پرخاشگر ،عصبي و مضطرب جلوگيري شود .کتاب در دو بخش کلي و  10فصل تهيه شده
است .در بخش نخست بنيانهاي نظري آرامش را به ايجاز طي چهار فصل براي خواننده توضيح
ميدهد .در بخش دوم ،با ارائة رهنمودهای بيشتر ،بر امور خاص تأکيد ميورزد و در شش فصل
موضوعات متفاوتي را پوشش ميدهد.

 .4هرويك ،دان .دانشوران ديروز و امروز :آلبرت آینشتاين :دگرگون كردن فيزيك .حسن
ساالري .تهران :محراب قلم 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تاريخ /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آلبرت آينشتاين ،زندگينامه ،تاريخ علم ،رابطة انرژي و ماده فيزيک
چكيده :آلبرت آينشتاين ،پرآوازهترين فيزيکدان همةدورانها بهشمار ميآيد .او به چيزهايي انديشيد
که تا آن زمان انسانهاي ديگر به آنها فکر نکرده بودند .باوجود اين هميشه فروتن بود .او خود را
ذرة کوچکي از جهان ميدانست که ميکوشد پدي دهها را بشناسد .آينشتاين نشان داد که تعريفهاي
قديم فضا و زمانبايد تغيير کنند .فضا و زمان دو بخش از يک چيز هستند که «زمان /فضا» ناميده
ميشوند .او با رابطة  E=MC 2نشان داد که جرم و انرژي نيز به هم مربوطاند .يعني انرژي و ماده به
يک صورت رفتار ميکنند .وي در سال  1955در پرينستون نيوجرسي درگذشت .در اين کتاب ما با
گوشهاي از زندگي آلبرت آينشتاين آشنا ميشويم.

دورة آموزش راهنمايي 17 14
 .5يانگ ،گرگ .دانشوران ديروز و امروز :آلفرد وگنر :كشف ورقههاي قارهاي .حسن ساالري.
تهران :محراب قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تاريخ /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آلفرد وگنر  ،زندگينامه  ،ادبيات نوجوانان  ،زمينشناسان  ،آلمان
چكيده :آلفرد وگنر ،دانشمند آلماني ،به چيزهايي دربارة زمين توجه کرد که پيش از او کمتر به آنها
توجه شده بود .او ديد که خط ساحلي آمريکاي جنوبي و خط ساحلي آفريقا با هم جور ميشوند .او
هنگام نگاه کردن به نقشه به اين واقعيت پي برد و گفت قارهها به تکههاي يکجور چين بسيار بزرگ
ميمانند که با هم جورند .او گفت که همة قارههاي جهان ،روزگاري به هم وصل بودند و سپس از
هم جدا شدند .وگنر نخستين کسي نبود که چنين موضوعي را مطرح کرد ،اما نخستين کسي بود که
کوشيد آن را اثبات کند.

 .6برازش ،محمودرضا .آشنايي با کشورهاي جهان :آلمان .تهران :آفتاب هشتم  252 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :برلين  ،يورو  ،آنجلد مرکل  ،فولکس واگن  ،اتحاديه دمکرات مسيحي  ،کشور آلمان
چكيده :اين کتاب از اولين کتابهاي مجموعة آشنايي با کشورهاي جهان است که با بازنگري مطالب
و بهروز رساني اطالعات آن تجديد چاپ شده است .آشنايي با کشور آلمان که در اغلب شهرهاي بزرگ
آن ،مؤسسات ،فروشگاهها و رستورانهاي گوناگون ايراني وجود دارد و روزانه از ايران به شهرهاي بزرگ
آن ،پروازهاي متعددي توسط خطوط هوايي انجام ميشود ،براي ما ايرانيان حائز اهميت است .ايرانيان
مقيم آلمان داراي جايگاه و شخصيت علمي و اجتماعي بااليي در اين کشور هستند و مورد احترام مردم
و دولت آلمان قرار دارند .دربارة جغرافياي طبيعي و انساني و همچنين جغرافياي اقتصادي آلمان در
اين کتاب مطالب جالبي وجود دارد و خواننده با تاريخچه ،سياست و حکومت ،مناطق ديدني و در پايان
کتاب با مشاهير آلمان آشنا ميشود.

 18فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
ش ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه چشماندازهاي
ش وپرور 
 .7معدندار آراني ،عباس .آموز 
نوين .تهران :طلوع دانش  224 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :چشماندازهاي نوين  ،آموزشوپرورش  ،هدفها و نقشها  ،برنامهريزي آموزشي
ايران
چكيده :اثر حاضر در چهار بخش و  16فصل و براساس فرصت زماني ترم تحصيلي دانشگاهها و
مراکز آموزش عالي تهيه شده است .در بخش نخست آن طي سه فصل ،مؤلف کوشيده است با نگاهي
تاريخي ،زباني موجز و بياني متفاوت تالش شده است مروري سريع بر تاريخ دورههاي تحصيلي
سهگانه ،اهداف نظام آموزشي و تاريخچة نظام امتحانات در ايران داشته باشد .در بخش دوم طي
پنج فصل ،دورههاي تحصيلي توضيح داده شدهاند .بخش سوم دربردارندة پنج فصل در خصوص
ويژگيهاي معلم و فراگيرنده به تفکيک دورة تحصيلي است .بخش چهارم کتاب در سه فصل به سه
مؤلفة بنياني مرتبط با دورههاي تحصيلي اختصاص يافته است .فصل چهاردهم به نقش برنامههاي
مکمل و فعاليتهاي فوقبرنامه ،فصل پانزدهم به ويژگيهاي فيزيکي مدرسة مطلوب ،و فصل پاياني
کتاب ،به آيندة ايران با تأکيد بر نقش نظام آموزشي اشاره ميکند.

 .8وانگورپ ،لين .دانشوران ديروز و امروز :آنتوان الوازيه :پدر شيمي نوين .حسن ساالري.
تهران :محراب قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تاريخ /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آنتوان لوران الوازيه  ،تاريخ علم  ،ادبيات نوجوانان  ،شيميدانان  ،فرانسه  ،زندگينامه
چكيده :آنتوان لوران الوازيه را «پدر شيمي نوين» ميدانند .بسياري از دانشمندان براي پژوهشهايي
که انجام دادهاند ،پرآوازه شدهاند ،اما براي الوازيه چنين نيست .او را بيشتر به اين دليل به ياد ميآوريم
که روش پژوهش دانشمندان را تغيير داد .الوازيه در انجام آزمايشهايش بسيار دقيق بود .او جرم
مادهها را پيش از اينکه با هم واکنش بدهند ،اندازهگيري کرد .سپس جرم مواد جديد را هم پس از
واکنش اندازه گرفت.آنگاه ثابت کرد که ماده هرگز نابود نميشود يا پديد نميآيد ،بلکه از حالتي به
حالت ديگر تغيير ميکند .الوازيه نخستين دانشمندي بود که اکسيژن را شناسايي و بهعنوان يک عنصر
نامگذاري کرد .او  23مادة ديگر را در دستة عنصرها جاي داد .در اين کتاب با گوشهاي از سرگذشت
وي آشنا ميشويم.
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ش وپرورش .مشهد :به نشر  176 ،ص 1390 ،
 .9آقايي ،علي .آيندهشناسي در آموز 
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :چشماندازهاي نوين  ،آموزشوپرورش  ،آينده فکري،برنامهريزي آموزشي ايران
چكيده« :آينده انديشي» يا «مطالعات آينده» که از آن در زبان فارسي با عنوانهاي ديگري نظير
آيندهنگري ،آيندهپژوهي ،آيندهشناسي ،و نظاير آن نيز ياد ميشود ،حوزة پژوهشي نسبت ًا جديدي
است که قلمروي آن همة عرصههاي معرفت نظري و تکاپوهاي عملي آدمي را در مينوردد و نتايج
حاصل از آن ميتواند تأثيرات گستردهاي در هر يک از اين عرصهها داشته باشد .هرچند دورنماي
آموزشوپرورش در آينده چندان روشن نيست ،زيرا آموزشوپرورش داراي نظام بسيار پيچيدهاي است
که در نگاه اول بروندادهاي نهایی غيرقابل پيشبيني و غيرقابل تصوري دارد ،ولي با توجه به اينکه
رخدادهاي آينده ،هميشه براساس سه نوع روند :گذشته به حال ،چرخش و نوظهور واقع ميشوند،
ميتوان روندهاي آموزشوپرورش و اجزاي آن را از ديد صاحبنظران مورد تجزيه و تحليل قرار داد و
در نهايت به هدف اصلي آيندهپژوهي که همانا «ظرفيتسازي» در جامعه و «توانمندسازي» افراد جامعه
براي نقشآفريني در آينده است ،دست يافت.

 .10ساالري ،حسن .دانشوران ديروز و امروز :ابن سينا ،اوج پزشكي پيشينيان .تهران :محراب
قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تاريخ /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :حسين بن عبداله  ،ابن سينا  ،زندگينامه  ،ادبيات نوجوانان  ،پزشکان ايراني  ،القانون
في الطب
چكيده :ابن سينا در سال  370ه .ق در نزديکي شهر «بخارا» چشم به جهان گشود .پدرش از کارمندان
دولت سامانيان بود .ابن سينا در کودکي خواندن و نوشتن را آموخت .سپس به فراگيري ادبيات و علوم
ديني پرداخت .در نوجواني آموزش فلسفه را نزد معلمش ،ناتلي فرا گرفت .او در کنار کتابهاي فلسفي
و رياضيات به خواندن کتابهاي پزشکان پيشين ،بهويژه پزشکان گنديشاپوري و رازي پرداخت .به
زودي به درمان مردم روي آورد ،تجربههاي بسيار آموخت و پزشکي زبردست شد .ابن سينا پرآوازهترين
کتاب پزشکي به نام «القانون فيالطب» (قانون در پزشکي) را نوشت .او براي نوشتن اين کتاب از
آثار پزشکان پيشين بهره گرفت ،اما هيچيک از آثار پيشينيان از نظر سادهنويسي و نظم و ترتيب با
کتاب وي برابري نميکند .از اينرو ،قانون ابنسينا کتاب مرجع براي پزشکان کشورهاي اسالمي شد
و از سال  1250تا  1600ميالدي يکي از کتابهاي درسي اصلي در دانشکدههاي پزشکي اروپا بود.

 20فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .11فرخ مهر ،حسين .ادب آداب دارد .اصفهان :نوشته  166 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /كارشناس
كلمات كليدي :ادب  ،آداب معاشرت  ،اخالق  ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :مجموعة پيشرو حاوي جستارهايي است در زمينة عناصر تشکيلدهندة ادب که در قالب
موضوعهاي متفاوتي ارائه ميشوند .در تمامي اين موضوعها به جايگاه ،نقش و تأثير آنها در
شکلگيري اخالق و ادب و بهبود آن اشاره ميشود .ادب آسان به دست نميآيد .ادب حاصل دانش،
تجربه ،سختکوشي و تمرين است .بدون پايبندي به ادب ،حيات اجتماعي قوام و دوام نمييابد .در
اين کتاب مخاطب با مطالبي چون :ادب در حديث ديگران ،اشاره ،صداقت ،حرص ،دروغ ،نه گفتن به
بديها ادب است ،ارزشها ،تعصب ،توقع ،مسئوليتشناسي ،عقل و ادب ،خوشبختي و .. .آشنا ميشود.

 .12طالبتبار ،حميد .ادبيات و دستور زبان فارسي دوم راهنمايي .تهران :مبتكران ،
 272ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش دستور زبان فارسي  ،آزمون و تمرين
چكيده:کتاب حاضر دستور زبان فارسي را به زبان ساده و قابل فهم در چهار بخش با اين عنوانها ارائه
کرده است .1 :دانشهاي زباني وادبي؛  .2نکتههايي دربارة امالي فارسي؛  .3معني شعرها و نثرها و
دشواريهاي کتاب درسي؛  .4پرسشهاي چهارگزينهاي درس به درس .تمام درسهاي کتاب درسي،
در اين کتاب بهصورت سه درس سه درس تدوين شدهاند که در هر درس ،يکي از مبحثهاي دستور
زبان ،شامل لغت ،معني و مفهوم ،آرايههاي ادبي ،امال و کلمات هم خانواده ،به صورت تفکيکي و در
قالب پرسش مطرح شدهاند که بهترين وسيله براي سنجش دانشآموزان محسوب ميشود.
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 .13نويمان ،كريستين.چرا و چگونه؛  :52اسبها ،از دورهي باستان تا امروز .كمال بهروزكيا.
تهران :قدياني  48 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
ف  ،آموزش علوم تجربي  ،تکامل اسب
كلمات كليدي :اسبها  ،دايرئالمعار 
چكيده :براي هزاران سال اسب وسيلة نقلية انسان بود .اجداد ما به کمک اسبها نيازهاي زندگي خود
را تأمين ميکردند .اسبها حمل بارهاي سنگين و انسان را در مسافتهاي طوالني بر عهده داشتند.
کتاب حاضر از مجموعه کتابهاي «چرا و چگونه» ،پاسخهاي جامعي به پرسشهاي ما دربارة اسبها
ميدهد .اين کتاب اطالعات جالبي دربارة پيدايش و تکامل انواع نژادهاي اسب و چگونگي اهلي شدن
اسبهاي وحشي در اختيار نوجوانان و خوانندگان ميگذارد .تصويرهاي رنگي و زيبا از اسبها در
نژادهاي گوناگون به جذابيت کتاب افزودهاند.

اميرينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان آذربايجان غربي :پاسخ
 .14چوبينه ،مهدي  /
به سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آذربايجان غربي ،منابع طبيعي ايران  ،آموزش جغرافيا  ،اروميه
چكيده :استان آذربايجان غربي در شمال غربي ايران واقع است و  14شهرستان دارد .آب و هواي
اين استان سرد و معتدل است .در استان آذربايجان غربي ديدنيهاي زيادي وجود دارند که مهمترين
آنها ،رودها ،آبهاي معدني ،جنگلها ،مناطق حفاظت شده ،ساحل دريا و نواحي کوهستاني است.
مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر که به زبان ساده نوشته شده است با موقعيت جغرافيايي ،منابع طبيعي،
ديدنيهاي طبيعي ،شهر اروميه ،درياچة اروميه ،مکانهاي باستاني ،غذاهاي محلي ،زبان رايج مردم،
مشاهير ،صنايع ،بازيها ،تيمهاي ورزشي و سوغات اين استان آشنا ميشوند.

 22فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .15چوبينه ،مهدي  /امي رينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان ايالم :پاسخ به سؤالهاي
كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ايرانشناسي  ،استان ايالم  ،آموزش جغرافيا  ،منابع طبيعي ايران
چكيده :ايالم يکي از استانهاي غرب ايران و داراي هفت شهرستان به نامهاي آبدانان ،ايالم،
ايوان ،شيروان ،چرداول،درهشهر ،دهلران و مهران است .رود سيمره مهمترين رود ايالم است .در
استان ايالم ،ديدنيهاي طبيعي زيادي مانند دامنههاي جنگلي کبير کوه ،چشمهها ،آبشارها ،رودهاي
بزرگ و کوچک ،زيستگاههاي جانوري و غارهاي فراوان وجود دارند .کودکان با مطالعة کتاب حاضر
با ديدنيهاي طبيعي ،چشمههاي آب گرم ،ويژگيها ،شهرستانها و روستاها ،مشاهير استان ،غذاهاي
محلي ،زبان رايج مردم ،ويژگيهاي فرهنگي و هنري ،صنايع و .. .استان ايالم آشنا ميشوند.

 .16چوبينه ،مهدي  /امي رينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان خراسان رضوي :پاسخ به
سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ايرانشناسي  ،استان خراسان رضوي  ،منابع طبيعي در ايران  ،پايتخت معنوي ،
کوههاي ايران
چكيده :استان خراسان رضوي ،به دليل قرار گرفتن در مسير جادههاي مهمي چون ابريشم و ادويه ،و
نيز وجود مرقد مطهر امام رضا (ع)  ،اهميت خاصي داشته و دارد .استان خراسان رضوي  25شهرستان
دارد و مهمترين رود آن« ،رود اترک» است .مهمترين رشتهکوه استان« ،کوه هزارمسجد» است.
رشتهکوه ديگر آن «بينالود» نام دارد .چشمههاي آب گرم ،غارهاي آهکي ،آبشارها ،چشماندازهاي
طبيعي ،گونههاي منحصربهفرد گياهي و جانوري ،پديدههاي کويري و .. .از ديدنيهاي طبيعي اين
استان هستند .در اين کتاب مخاطبان به زبان ساده اطالعات مختصر و مفيدي دربارة موقعيت
جغرافيايي ،منابع طبيعي ،مشهد امام رضا (ع)  ،شهرها ،مکانهاي تاريخي و باستاني ،زبان رايج مردم،
غذاهاي محلي و .. .استان خراسان رضوي و مشهد امام رضا (ع) به دست ميآورند.
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 .17چوبينه ،مهدي  /اميرينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان سيستان و بلوچستان:
پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :سيستان و بلوچستان  ،منابع طبيعي ايران  ،آموزش جغرافيا  ،زاهدان
چكيده :استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقي ايران قرار دارد و شامل  14شهرستان است .رود
هيرمند جزو رودهاي مهم اين استان به حساب ميآيد که در حاصلخيزي دشت حاصلخيز سيستان
نقش حياتي دارد .ديدنيهاي استان همچون قلعة نو ،دهانة غالمان ،زاهدان کهنه ،قلعة بهپور ،قلعة
ناصري و کوه نرمان گردشگران زيادي را به سمت خود جلب ميکنند .مخاطبان با مطالعة کتاب
حاضر و مشاهدة تصويرهاي آن ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارة موقعيت جغرافيايي استان سيستان
و بلوچستان ،منابع طبيعي ،رودها ،گردشگاهها ،مکانهاي باستاني ،آداب و رسوم ،ويژگيهاي شهر
زاهدان ،مشاهير استان ،ورزشهايي که در اين استان انجام ميشود ،غذاهاي محلي و سوغات آن
به دست ميآورند.

ك گراو ،فيليپ سي  .استراتژيهاي زندگي .مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا  168 ،ص1391 ،
 .18م 
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي :روانشناسي  ،تحول  ،موفقيت
چكيده :موضوع نوشتار حاضر ،روان شناسي تحول و استراتژيهاي زندگي است .نويسنده در کتاب
حاضر ،موانع و داليل نپرداختن به مشکالت و در نتيجه بازنده ماندن در زندگي را توضيح داده و ده
قانون مهم زندگي براي مقابله با مشکالت و داشتن هدف و رسيدن به نتيجه را با ارائه مثالها و
پرسشنامههاي خودسنجي تشريح کرده است .وي در پايان کتاب ،استراتژي هفت مرحلهاي و مسائلي
را مطرح کرده که هر کس با استفاده از آنها بتواند فرمول و راهنماي زندگي خود را يافته و در زندگي
با غلبه بر مشکالت کامياب شود.

 24فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .19پورقنبري قاضياني ،ليال  : .اصول شادابسازي در مدارس .تهران :قاطع البرهان  48 ،ص،
1391
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي  /تربيت بدني
مخاطب :معلم /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :شادابسازي  ،روانشناسي  ،شادي  ،مديريت مدرسه  ،برنامههاي بهبود آموزش
چكيده:يكي از راههايي كه نگرش انسان را به زندگي حفظ ميكند .داشتن نگرشي همراه با قدرداني
به زندگي است .در همين لحظه در هر موقعيتي كه هستيد ،هنوز هم چيزهايي وجود دارند كه بابت
آنها سپاسگزار باشيد؛ مانند سالمت جسمي و رواني ،وجود خانواده ،داشتن دوستان خوب ،و .. .اگر
دائم به اين مورد فكر كنيد كه چهقدر خوشبخت هستيد و بابت آن سپاسگزار باشيد ،اين نگرش به
كل زندگي شما سرايت ميكند .فهرستي از همة چيزهاي باارزشي كه داريد ،تهيه كنيد .هر زمان كه
احساس افسردگي و كسالت كرديد ،به آن مراجعه كنيد و آن را بخوانيد.

ن [اطلس] . .تهران :نحل،
 .20صالحي طالقاني ،امير  /حبيبزاده ،ليال  : .اطلس تصويري ايرا 
 72ص 1391 ،
قطع :رحلي بزرگ
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :اطلس  ،ايران  ،گردشگري  ،جغرافيا
چكيده:ايران به معناي سرزمين آرياييان است و با نام رسمي جمهوري اسالمي ايران شناخته ميشود؛
ولي مردم كشورهاي غربي آن را به نام  persiaميشناسند .ايران در جنوب غربي آسيا و در منطقه
خاورميانه واقع شده است و  .. .در اين كتاب با كشور ايران از جنبههاي گوناگون از جمله :مساحت و
كشورهاي همسايه آن ،جغرافيا ،آب و هوا ،نظام سياسي ،مردم و جامعه ،زبان ،دين ،سياست و روابط
خارجي ،صنايع ،منابع و معادن ،گردشگري و مطالب جالب ديگري آشنا ميشويد .مطالعه اين كتاب
همراه با تصاوير رنگي به دانشآموزان عالقهمند كمك ميكند تا اطالعات مفيدي درباره كشور
عزيزمان ايران بدست آورند.
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 .21وبر ،بليندا  : .اطلس جغرافي جهان براي دانشآموز .مسعود جواديان .تهران :افق ،
 80ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :جغرافياي جهان  ،اطلس
چكيده:زمين سيارهاي است كه به دور خورشيد ميگردد .اين سياره از تودههاي پهناور خشكي
بهنام قاره و درياها و اقيانوسهاي وسيع پوشيده شده است .زمين هفت قاره دارد :آمريكاي شمالي؛
آمريكاي جنوبي؛ اروپا؛ آفريقا؛ آسيا؛ استراليا و قارة قطب جنوب .كتاب «اطلس جغرافياي جهان» به
كمك رنگ ،نقشه ،پرچم و تصوير و با بهرهگيري از جديدترين نقشههاي رايانهاي اطالعات جالبي
را در خانه و مدرسه در اختيار دانشآموزان قرار ميدهد .مطالب زنده و اطالعات مصور كتاب دربارة
طبيعت و فرهنگ حاصل پژوهشهاي دقيق علمي است .در ضمن فهرست راهنماي جامع كتاب كار
جستوجو را آسان ميكند.

 : .22اطلس سهبعدي جهان [اطلس] .سپيده خليلي .تهران :تولد  42 ،ص 1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :اطلس  ،نقشة قارهها  ،آموزش جغرافيا  ،دورة راهنمايي
چكيده :در اين اطلس جغرافيايي سه بعدي ،جهاني براي کشف کردن پنهان است! به کمک کرة
سه بعدي درون کتاب و با مطالعة نقشههاي تصويري ديدني ،صفحههاي کشويي خيالانگيز و
خودآزماييهاي جالب پايان هر بخش به معلومات خود اضافه کنيد .در اين کتاب مجموعهاي از
اطالعات دربارة قارهها و کشورها ،مردمان ،مکانهاي ديدني ،پرچمها و جاذبههاي هر قاره و مطالب
جالب ديگر گرد آمده است.
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 .23بوگيش ،ورنر.چرا و چگونه؛  :54اقليمشناسي زمين (آب ،هوا ،زمين و ج ّو) .كمال
بهروزكيا .تهران :قدياني  48 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف  ،اقليمشناسي  ،آموزش علوم تجربي  ،تاريخ آب و هوا  ،زمين
چكيده :هر روز ،روزنامهها و رسانههاي ديگر اخبار وضع هوا و تغييرات آن را گزارش ميدهند .چرا آب
و هوا تغيير ميکند؟ آيا انسان در تغيير آب و هواي زمين نقش دارد؟ آب و هواپژوهان عالقهمندند بدانند
که بيلياردها سال پيش آب و هواي زمين چگونه بوده است .زيرا وضع هواي زمين و پوستة آن تغيير
کرده و دوران گرما جاي خود را به دوران سرما داده است .در اين زمينه فسيلها و سنگها نشانههايي
از وضعيت آب و هوايي دورانهاي گذشته را در اختيار ما قرار ميدهد .هرچه ما فرايندهاي آب و هوايي
را در جريان تاريخ زمين بيشتر ميشناسيم ،تأثير و کارکرد آب و هواي زمين را بهتر درک ميکنيم و
به تغييرات آن پي ميبريم .کتاب «اقليمشناسي زمين» ،از مجموعه کتابهاي «چرا و چگونه» ،به
پرسشهاي ما در اين زمينه پاسخ ميدهند.

 .24كرومنرل ،راينر.چرا و چگونه؛  :51اقيانوسها و درياها .كمال بهروزكيا .تهران :قدياني 48 ،
ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،صيد بيرويه ،زندگي در اقيانوسها و درياها ،آموزش علوم تجربي
چكيده :از دوران باستان ،وسعت بيکران درياها و عمق کم و بيش نامحدود آنها همواره توجه انسان
را به خود جلب ميکرده است .کتاب حاضر از مجموعه کتابهاي «چرا و چگونه» دربارة پژوهشهاي
دريايي و نتايج آن بحث ميکند .ما اکنون دربارة درياها و اقيانوسها کمي بيش از گذشته ميدانيم.
بنابراين هنوز مانند گذشته پرسشهاي گوناگوني دربارة اعماق درياها و اقيانوسها وجود دارند .ما
ميدانيم که دانش انسان از درياها محدود است .در حال حاضر ،با وجود صيد بيروية آبزيان ،آلودگي
آبها بهوسيلة نفت و گسترش شکاف الية ازون ،کسي نميتواند بگويد که فردا اقيانوسها و درياها
چگونه خواهند بود .بنابراين درياها و اقيانوسها در خطر نابودي قرار دارند و اين خطر ،آيندة ما را هم
تهديد ميکند .در اين کتاب با محيط دريا ،آب دريا ،درياي ناآرام ،زندگي در دريا ،غذاي دريايي ،و.. .
آشنا ميشويم .تصويرهاي کتاب تمام ًا رنگي و زيبا هستند.
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 .25مهرآيين ،علي .انشا و نگارش دوم راهنمايي تحصيلي .تهران :آبرنگ  80 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي  ،انشا و تمرين  ،آزمون و تمرين  ،امال  ،نگارش
چكيده :درس انشا به خالف آنچه که دربارهاش ،خانواده و جامعه ميانديشد ،اگر نگوييم مهمترين
درس است ،بايد پذيرفت که يکي از مهمترين درسهاست؛ چراکه موجب باال بردن قوة تخيل و
خالقيت دانشآموزان ميشود .انشا درسي توصيفي و کيفي است بسان هنر .کتاب «انشا و نگارش»
براساس تمرينهاي نگارشي هفتگي تدوين شده است و راه و روش آموختن و تمرين نگارش را
متناسب با برنامه و مفاهيم کتاب درسي به دانشآموزان ميآموزد .از ويژگيهاي اين کتابها ،مرحله
به مرحله بودن تمرينها و جذاب بودن آنهاست.

 .26مهر آيين ،علي .انشا و نگارش سوم راهنمايي .تهران :آبرنگ  80 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي  ،انشا و تمرين  ،آزمون و تمرين  ،نگارش  ،امال
چكيده :بايد پذيرفت که درس انشا يکي از مهمترين درسهاست؛ چراکه موجب باال بردن قوة
تخيل و خالقيت دانشآموزان ميشود .کتاب «انشا و نگارش» براساس تمرينهاي نگارشي هفتگي
تدوين شده است و راه و روش آموختن و تمرين نگارش را متناسب با برنامه و مفاهيم کتاب درسي
به دانشآموزان ميآموزد .از ويژگيهاي اين کتابها ،مرحله به مرحله بودن تمرينها و جذاب بودن
آنهاست.
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 .27كوئينگ ،لري .ج  .انضباط هوشمند در كالس درس .فرشاد جابري .مشهد :به نشر ،
 152ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :مدرسههاي اياالت متحده  ،انضباط هوشمند  ،کالسداري  ،آموزش معلمان
چكيده« :انضباط هوشمند» رويکردي رشد دهنده براي همة محيطهاي آموزشي ،اعم از پيشدبستاني
تا دانشگاه است .بهرهگيري از راهبردها و روشهاي انضباط هوشمند ،سبب ارتقاي رشد رفتاري در
کالسها ،افزايش انگيزه و تشکيل فضايي مناسب در کالس با هدف يادگيري ميشود .اين راهنما
به معرفي انواع روشهاي کارامد براي رفع بسياري از مسائل و نيازهاي دانشآموزان ميپردازد .روش
اين راهنما عملي و گامبهگام است و در آن ،مختصري از  65راهبرد کاربردي ،براي کار با دانشآموزان
و فراگيرندگان به چشم ميخورد .در پايان مخاطب ميتواند با بهرهگيري از توصيههاي کاربردي اين
راهنما و با توجه به رويکردهاي نوين انضباطي در کالس درس ،محيطي موفق ايجاد کنيد.

 .28پريسته،سيدرضا  .انگليسي سومراهنمايي-كتاب كار .تهران :خيلي سبز  123 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان هاي خارجي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان انگليسي  ،آزمون و تمرين  ،پاية سوم راهنمايي  ،کتاب کار
چكيده :کتاب کار پيش رو با هدف تقويت دانش و مهارت دانشآموزان پاية سوم دورة راهنمايي
در زمينة زبان انگليسي تدوين شده است .در اين کتاب سؤاالت هدفدار ،با محتوا و کاربردي ،به
همراه تمرينهاي متنوع ذهن کاربران را بيشتر به نقش کاربردي زبان انگليسي معطوف ميکند .از
بخشهاي حائز اهميت در اين کتاب ،ميتوان به بخش واژگاني که به شکلي تازهتر نسبت به ديگر
کتابهاي موجود تنظيم شده است ،مکالمات زنده همراه با تصويرهاي متنوع ،و بخش درک مطلب
اشاره کرد .در بخش درک مطلب با الهام از کتاب درسي متون جديدي براي زبانآموزان آماده شدهاند.
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 .29گيوهچي ،روح اهلل .اوريگامي براي همه :شامل 100طرح اوريگامي .تهران :نغمه
نوانديش  284 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :اريگامي  ،کاردستي با کاغذ
چكيده :تا کردن کاغذ ساده است .به هيچ وسيله و يا امکانات و تجهيزات خاصي نياز ندارد .کافي
است فکرتان را روي طرح و روش اجراي آن متمرکز کنيد .تمام طرحها از يک کاغذ مربع شروع
ميشوند .براي درست کردن طرحها نيازي به چسب و قيچي نيست .بسيار راحت ،جذاب و فوقالعاده
است .اين کتاب با الهام از طرحهاي ژاپني قديم ،باعث کارهاي خالقانة بسيار در دنيا شده و هنرمندان
با الهام از آن ،سرگرميهاي کوچکي را به آثار هنري جذاب و فوقالعاده با دوام و عمومي تبديل کردهاند.
اين کتاب  100طرح اوريگامي چگونگي درست کردن حيوانات ،جعبهها ،لوازمالتحرير ،تزئينات ،گياهان
و سرگرمیهاي گوناگون را آموزش ميدهد.

 .30علويكيا ،محمدعلي .چراهاي تاريخ ايران  :6ايران در عصر صفويه .تهران :قدياني  60 ،ص،
1391
قطع :رحلي
موضوع درسي :تاريخ
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تاريخ ايران  ،صفويان  ،جنگ با عثماني  ،شاهان و فرمانروايان  ،آموزش تاريخ
چكيده :عصر صفويان را ميتوان آغاز دوران جديدي در تاريخ ايران دانست .سرزمين ما پس از
قرنها از استيالي بيگانگان رها شد و نخستين دولت ملي و مستقل در کشورمان تأسيس شد .دولت
صفويان شيعه را مذهب رسمي کشور اعالم کرد .ايران در اين دوران به کشوري قدرتمند تبديل شد و
اين آغاز يک دورة رقابت و کشمکش طوالني با امپراتوري ترکان عثماني بود که ميکوشيد بر سراسر
جهان اسالم فرمانروايي يابد .اين کتاب ميکوشد تا برآمدن دولت صفويان ،شکوفايي و عظمت آن،
و در پايان سقوط آن را بررسي کند.
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 .31مروتي ،زهرا .چراهاي تاريخ ايران  :9ايران در عصر قاجاريه .تهران :قدياني  72 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تاريخ
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تاريخ ايران  ،آموزش تاريخ  ،قاجاريان  ،شاهان  ،فرمانروايان
چكيده:کتاب حاضر تصويري کلي از اوضاع اجتماعي ،سياسي و فرهنگي ايران در عصر قاجاريه به
خوانندگان ارائه ميدهد .در اين دوره از تاريخ ،ما شاهد حوادث و وقايعي هستيم که مدتها کشورمان
تحت تأثير آنها قرار گرفته است؛ حوادثي چون جنگهاي ايران و روسيه ،جدايي افغانستان ،انقالب
مشروطيت ،به توپ بستن مجلس و .. .که همگي اثرات بلندمدتي در تاريخ ايران داشتهاند .اين
مجموعه در چهار فصل تدوين شده است :در فصل اول ،از تأسيس قاجاريه تا روي کار آمدن محمدشاه،
در فصل دوم ،از سلطنت محمدشاه تا پايان پادشاهي ،ناصرالدين شاه ،در فصل سوم ،از روي کار آمدن
مظفرالدين شاه تا پايان حکومت قاجاريه ،و در فصل آخر ،اوضاع اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ايران
عصر قاجاريه شرح داده شده است.

 .32هامفري ،ساندرا مكلئود  .بچهها غافلگير نشويد .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران  84 ،ص 1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي  ،تصميمگيري  ،داستان آموزشي
چكيده :گاهي موقعيتهايي پيش ميآيد که بر سر دوراهي قرار ميگيريم و نميدانيم کدام راه
درست است .حتي گاهي ميدانيم چه کاري درست است ،ولي فشار دوستان و اطرافيان مانع انجام آن
ميشود .مثل وقتي که دوستمان پول پيدا ميکند و ميدانيم که صاحب پول کيست ،ولي او حاضر
نيست پول را برگرداند .يا مثل وقتي که دوستمان حاضر ميشود در مقابل پول سؤاالت امتحان را به
ما بدهد ،يا وقتي که بهطور اتفاقي چيزي را ميشکنيم و از ترس اينکه مادرمان عصباني شود ،آن را
پنهان ميکنيم .در اين کتاب داستانهايي دربارة کودکان آمده است که بهخاطر مسائلي بر سر دوراهي
قرار ميگيرند و نميدانند چه تصميمي براي انجام کار بگيرند .از مخاطبان خواسته ميشود با خواندن
سؤالهايي که در پايان داستانها آمده ،موقعيت شخصيت داستانها را امتحان کنند و ببينند اگر آنها
بودند چه کار ميکردند.
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 .33واكر ،ريچارد  .بدن انسان .فاطمه توسلينبا .تهران :هوشمند  72 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :شکلگيري بدن انسان  ،ادبيات نوجوانان  ،آموزش علوم تجربي  ،تکثير سلولي
چكيده :همة ما زندگي خود را از يک سلول واحد شروع کردهايم .اين سلول حاوي مجموعهاي از
دستورالعملهاي مهم است که از پدر و مادر ما ،براي ساختن بدن انساني ما گرفته شده است .در حالي
که اين سلول تکثير ميشود ،آن دستورالعملها ،سلولهاي تکثير شده را به درون بافتها و اعضايي
که يک انسان مشخص را ميسازند ،سازماندهي ميکنند و آنها را شکل ميدهند .در اين کتاب ما
با بدن انسان و چگونگي شکلگيري آن در يک سيدي و انيميشنهاي سهبعدي آن آشنا ميشويم.
اين کتاب و سيدي بدن انسان را طوري به مخاطب نشان ميدهند که تا به حال نديدهاند .طريقة
استفاده از سيدي در کتاب شرح داده شده است .ضمن ًا کتاب داراي تصويرهاي رنگي از آناتومي بدن
انسان است.

 .34يعقوبي شهير ،حامد .ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان :برنامهنويسي گامبه
گام با ويژوال بيسيك پاية سومراهنمايي .تهران :سمپاد  128 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :حرفه و فن
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش کار با رايانه  ،بيسيک  ،زبان برنامهنويسي  ،رايانه
چكيده :امروزه رايانه در اکثر فعاليتهاي بشر نقش اساسي پيدا کرده است و يار و همراه انسان
محسوب ميشود .برنامهنويس ديد گستردهاي به دنياي اطراف خود دارد .او ميآموزد که چگونه
ميتواند در حل مسائل پيچيده و بزرگ از اين اختراع بينظير بشر کمک بگيرد .در اين کتاب سعي
شده است از مطالب ساده،جذاب و در عين حال مفيد استفاده شود .همچنين ،نحوة قرارگيري مطالب
بهگونهاي باشد که نوآموز بهراحتي آنها را دنبال کند و بتواند گامبه گام با کتاب پيش رود.
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 .35نبيزاده ،محمد .ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان :برنامهنويسي مقدماتي با
بيسيك پاية دومراهنمايي .تهران :سمپاد  107 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :حرفهوفن
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :بيسيك  ،زبان برنامهنويسي  ،رايانه
چكيده :بسياري از دانشمندان علوم رايانه ،از برنامهنويسي به عنوان يكي از ابزارهاي مفيد و كليدي،
براي آموزش اصول تفكر منطقي و منظم و همچنين توسعه خالقيتهاي فردي و تحصيلي ياد
ميكنند .كتاب حاضر حاصل گردآوري تالشها و تجربيات سالها تدريس درس برنامهنويسي در طي
جلسات مختلف گروهي ،براي دانشآموزان است .اين كتاب در هشت فصل با اين عنوانها تهيه شده
آست .1 :مقدمات رايانه .2 ،آشنايي با محيط  .3،Quick Basicدستورات ورودي ،خروجي و متغيرها،
 . 4جايگزيني ،شرط ،پرش و توابع .5 ،حلقه .6 ،آرايهها-7،گرافيك و - .8برنامهنويسي پيشرفته.

 .36يانكوفسكي ،كاني .دانشوران ديروز و امروز :بقراط :هموار كردن راه پزشكي .سليمان
فرهاديان .تهران :محراب قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تاريخ /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :بقراط  ،تاريخ پزشکي  ،آموزش تاريخ  ،ادبيات نوجوانان  ،پزشکي يونان و روم ،
زندگينامه
چكيده :بقراط پزشکي يوناني بود که جهان پزشکي را دگرگون کرد .در زمان او دانش اندکي در
زمينة پزشکي فراهم آمده بود .پزشکان مراسم جادويي برگزار ميکردند و باور داشتند که اينکار به
درمان بيماران کمک ميکند .بقراط ميانديشيد که عاملهاي طبيعي باعث بيماريها ميشوند .او
ميگفت که علتهايي دروني و شخصي براي بيماريها وجود دارند .بقراط ميکوشيد علت بروز
بيماريها را بشناسد .بر اين باور بود که اگر بتوانيم عامل پيدايش بيماريها را پيدا کنيم ،روش درمان
آنها را خواهيم شناخت .در اين کتاب با زندگينامة بقراط و اينکه چگونه دنياي پزشکي را دگرگون
کرد ،آشنا ميشويم.
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 .37هاوگن ،برندا .شخصيتهاي تأثيرگذار :بنجامين فرانكلين :دانشمند و دولتمرد .حسين
بحري .تهران :ققنوس  112 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :تاريخ
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :بنجامين فرانكلين  ،سرگذشتنامه  ،اياالت متحده  ،مخترعان  ،ادبيات نوجوانان
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعة کتابهاي «شخصيتهاي تأثيرگذار» است و به معرفي زندگينامة
«بنجامين فرانکلين» دانشمند و دولتمرد آمريکايي اختصاص دارد .اين مجموعه براي نوجوانان تهيه
شده و نثر آن ساده و روان است .سبک نگارش اثر روايي است و در آن از تصاوير و نقاشيهاي مرتبط
با زندگي «فرانکلين» استفاده شده است .هدف کلّي نويسنده ،آشنايي نوجوانان با افراد مهم و تأثيرگذار
در جوامع بشري است .ويژگي شاخص اثر ،تالش براي جذابيت موضوع و استفاده از روشهاي مختلف
براي درک بهتر نوجوانان است.

 .38قاسمي ،رضا .بوي چفيه (خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران) .شهركرد :فراياد ،
 176ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :جنگ ايران و عراق  ،خاطرات  ،آزادگان  ،جانبازان  ،ادبيات فارسي
چكيده«:خاطره» بُرشي از زندگي و آينة روشن تماشاي درون است و خاطرات «دفاع مقدس»،
نمايشگاه ايمان و اخالص و پاکبازي نسلي است که در آتش شکفت و همةآسمان را فاتح شد .اين
کتاب پيوندگاه دو نسل است :نسلي خاطرهساز و نسلي خاطرهجو؛ پدري که ميگويد و پسري که
ميشنود و جرعهجرعهمينوشد .اين خاطرات تصويري است يگانه از دو نسل که خواننده را با خويش
همراه و همسفر ميسازد و با زيبايي و رسايي انديشه و روان خاطرهسازان بيدار دل و حماسهآفرين
آشنا ميکند.
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 .39مالمحمدي ،مجيد .بهارستان .تهران :نواي مدرسه 60 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :عبدالرحمن بن احمد جامي ،بهارستان ،گزيدة داستانهاي فارسي
چكيده :نورالدين عبدالرحمان جامي ،شاعر ،اديب ،عارف و دانشمند نامي قرن نهم است كه آثار با
ارزشي براي ما به يادگار گذاشته است« .بهارستان» مهمترين اثر اوست كه به پيروي «گلستان»
سعدي نوشته شده است .جامي در اين اثر ارزشمند ،سنت انسان دوستانة سعدي را ادامه داده و
حكايتها و نكتههاي اخالقي و لطيف را بهشكلي شيرين و دلپذير بيان كرده است .بهارستان هشت
«روضه» دارد كه به انواع شعرها و حكايتهاي ظريف مز ّين است و در اين كتاب گزيدهاي از آنها
بازآفريني شده است.

 .40باقري ،قربانعلي .پرسشهاي طبقهبندي شده عربي (گام نو) سال دوم راهنمايي:
پرسشهاي امتحاني  . .. .تهران :منشور دانش 120 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان عربي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي
چكيده :كتاب كار «عربي دو م راهنمايي» طبق آخرين تغييرات كتاب درسي در دو بخش تهيه و
تدوين شده است .بخش اول كتاب كار شامل خالصة قواعد هر درس بهصورت مجزا و با زبان بسيار
ساده و روان است .در بخش دوم ،سؤاالت تشريحي ،سؤاالت چهارگزينهاي و نمونة سؤاالت امتحاني
مستمر هر درس بهصورت تفكيكشده آمده است .مؤلف كتاب كوشيده است دانشآموزان را با انواع
پرسشها آشنا سازد.
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 .41باقري ،قربانعلي .پرسشهاي طبقهبندي شده عربي (گام نو) سال سوم راهنمايي:
پرسشهاي امتحاني استخراج شده  . ...تهران :منشور دانش 120 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان عربي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي
چكيده :كتاب كار «عربي سو م راهنمايي» سه بخش دارد :بخش اول شامل خالصة قواعد هر درس
به صورت مجزا و با زبان بسيار ساده و روان است كه هدف آن يادآوري قواعد و نكات كليدي و برجستة
هر درس و تثبيت مفاهيم در ذهن دانشآموزان است .در بخش دوم ،سؤاالت تشريحي ،سؤاالت
چهارگزينهاي و نمونة سؤاالت امتحاني مستمر هر درس بهصورت تفكيكشده قرار دارد .در بخش
سوم ،آزمونهاي نوبت اول و دوم درج شدهاند كه دانشآموزان با پاسخگويي به آنها موفقيت خود را در
آزمونهاي ورودي دبيرستانهاي سراسر كشور و مدارس برتر تضمين خواهند كرد.

 .42مرتضوي ،سيدمهدي .پرسشهاي طبقهبندي شده فارسي (گام نو) سال سوم
راهنمايي :پرسشهاي امتحاني استخراج شده از مباحث كتاب درسي  . ...تهران:
منشور دانش 164 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ
چكيده«:كتاب كار سوم راهنمايي» طبق آخرين تغييرات كتاب درسي در سه بخش تهيه و تدوين
شده است .بخش اول كتاب شامل پرسشهاي طبقهبندي شده زير اين عنوانهاست :معاني واژگان؛
مفاهيم عبارات؛ مفرد و جمع؛ تاريخ ادبيات؛ صنايع و آرايههاي ادبي؛ دستور زبان؛ نگارش؛ امال .در هر
قسمت دانشآموزان با انواع پرسشها آشنا ميشوند .در بخش دوم ،آزمونهاي فصلبه فصل قرار
دارند .بخش سوم نيز به آزمونهاي نوبت اول و دوم اختصاص دارد كه دانشآموزان با پاسخگويي به
آنها موفقيت خود را در آزمونهاي ورودي دبيرستانها محك ميزنند.

 36فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .43آرمسترانگ ،تامس .پرورش نبوغ در كودكان و دانشآموزان .تهران :آموزشهاي بنيادي،
 76ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :آموختن ،روانشناسي ،خالقيت در کودکان ،انگيزش در کودکان ،سبکهاي شناختي.
چكيده :نبوغ در تمام فرهنگها از تاريخچهاي بسيار غني برخوردار است .هر کس با نبوغ خاص
خودش به دنيا ميآيد و از آن به صورتهاي متفاوت بهره ميبرد .کتاب حاضر توسط پروفسور توماس
آرمسترانگ ،استاد دانشگاه و آموزگاري متفاوت تدوين شده است .او برخي از شايعترين روشهاي
موجود در نظامهاي آموزشي را بررسي کرده و تحقيقات علمي را با زباني ساده ،بهصورت يکپارچهدر
قالب يک موضوع ،به کتابي منسجم تبديل کرده است .او تنها به طرح مسئله نپرداخته ،بلکه با ارائة
راهحلهايي عملي ،کوشيده است موضوع را عميقتر بررسي کند.

 .44ميالرد ،آن  /وناگس ،پاتريشيا .تاريخ جهان براي كودكان و نوجوانان .منوچهر شادان.
تهران :بهجت 112 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تاريخ
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تاريخ جهان ،تمدنها ،جهان باستان ،قرون وسطا ،قرن بيستم
چكيده :اين کتاب تاريخي از آغاز تاريخ جهان و نخستين تمدنها تا قرن بيستم را در برميگيرد.
مخاطبان کتاب به زباني ساده و به کمک تصويرهاي رنگي با تاريخ مردم جهان و آداب و رسوم،
بازيها ،خوراک ،پوشاک و شيوة زندگي آنها آشنا ميشوند .دو جدول بسيار مهم در کتاب وجود دارد
که سالشمار تاريخ جهان باستان و تاريخ قرون وسطا تا قرن بيستم است .اين جدولها خواننده را با
تاريخ تطبيقي جهان در يک نگاه آشنا ميسازند .در انتهاي کتاب نمايهاي بههمراه نگارش انگليسي
کلمات وجود دارد که ميتواند راهنمايي براي تلفظ صحيح کلمات باشد.
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 .45كمبل ،جفري اي .مجموعه ملل امروز :تايلند .فاطمه شاداب .تهران :ققنوس 144 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تاريخ /جغرافيا
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :تايلند ،ادبيات نوجوانان ،آموزش تاريخ کشور ،دورة راهنمايي
چكيده :کشور پادشاهي تايلند کشوري نسبت ًا کوچک است .اين کشوردر جنوب شرقي آسيا در کنار
خليج تايلند و درياي «آندامان» قرار گرفته و با ميانمار ،الئوس ،کامبوج و مالزي هممرز است .تايلند در
منطقة حارهاي قرار گرفته و در نتيجه هوا غالب ًا گرم و مرطوب است .در اين کتاب خواننده با مجموعهاي
از تاريخ ،جغرافيا ،فرهنگ و وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي کشور تايلند آشنا ميشود.

 .46صافي ،احمد .تربيت معلم در ايران ،مالزي ،آلمان ،انگلستان ،هند و پاكستان .تهران:
ويرايش 134 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :تربيت معلم در ايران ،مالزي ،آلمان ،انگلستان ،هند ،پاکستان
چكيده :تعليم و تربيت امري پرثمر ،ولي وقتگير و دشوار است و معلمان که نقطة آغاز هر تحول
آموزشيوپرورشي هستند ،بيشترين و برترين نقش را در آن برعهده دارند .در اين کتاب به بررسي
تجارب حاصل از حدود  100سال طراحي و برنامهريزي تربيت معلم به سبک جديد در ايران و تحليل
نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است .همچنين ساختارها ،برنامهها و نوآوريهاي نظام تربيت
معلم کشورهاي مختلف ،بهويژه کشورهاي مجاور و داراي وجوه مشترک فرهنگي ،و اقتصادي (ژاپن،
مالزي ،آلمان ،انگلستان ،هند و پاکستان) بيان شده است .اين کتاب در هشت فصل نوشته شده و داراي
پيشنهادهايي در زمينة بهسازي نظام تربيت معلم در ايران است.
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 .47كروليك ،ننسي .كيتي كازو عوض ميشه :تعطيالت پرماجرا .روجا خداپرست .تهران :هيرمند،
 144ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ادبيات فارسي  /مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :داستانهاي كودكان انگليسي ،قرن بيستم ،مطالعات اجتماعي
چكيده :كيتي قرار است همراه خانوادهاش به مسافرت برود .او بيصبرانه منتظر است كاخ باكينگهام
در لندن و برج ايفل در پاريس را ببيند .همچنين دربارة اسپانيا چيزهاي جديدي ياد بگيرد و در ونيز
سوار قايق شهرشود .اما با وزيدن باد جادويي تعطيالتش عكس آن چيزي ميشود كه انتظارش را
داشت .اين كتاب داستان تعطيالت پر ماجراي اين دختر (كيتي) را شرح ميدهد.

 .48تابع بردبار ،فريبا .تغيير رفتار در كالس .شیراز :تختجمشيد  /قشقايي  72 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :رفتار درماني  ،راه و رسم زندگي  ،آموزش کودکان  ،تغيير رفتار
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعة معلمان و مربيان تدوين شده است .در اين کتاب طي چند فصل
شيوههاي متفاوت کار با کودکان با رويکرد عمدت ًا رفتاري ،همراه با ذکر مثالهاي عملي نشان داده شده
است .در کتاب سعي شده است برخي از روشهاي تغيير رفتار به زباني ساده و کاربردي معرفي شدند.
استفاده از اين روشها ميتواند زمينهساز کاربرد گستردة روشهاي علمي مطالعه و تغيير رفتار از مراکز
علمي به سطوح گوناگون جامعه باشد.
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 .49اورنگ ،طوبا .مهارتهاي زندگي :تنبلي نكن (شكستن شاخ غول تنبلي) .تهران :موسسه
فرهنگي هنري اورنگ آفرين  36 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي (كوچك)
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /مشاور  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي  ،غلبه بر تنبلي  ،برنامهريزي  ،آموزش کودکان
چكيده :در اين کتاب ،راهکارهايي بهمنظور غلبه بر تنبلي به کودکان ارائه شده است .نويسندة کتاب
پيشنهاد ميکند ،مخاطبان کارهايي را که انجام دادن آنها برايشان سخت است ،خود تقسيم کنند تا
بتوانند راحتتر از عهدة انجام آن بربيايند.

 .50اگان ،لوئيز .توماس اديسون مخترع بزرگ آمريكايي .مرجان حاجيبابايي .تهران:
تيمورزاده /طبيب  136 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :تاريخ
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :توماس آلوا اديسون  ،سرگذشتنامه  ،ادبيات نوجوانان
چكيده:مخاطبان نوجوان در اين كتاب با سرگذشت«توماس الوا اديسون»مخترع نامي آشنا ميشوند .
وي در سال 1847در ميالن اوهايو به دنيا آمد .سپس در همان ابتداي تحصيل به علت ناشنوايي ناشي
از بيماري مخملك از مدرسه اخراج شد .از همين رو مادرش آموزش او را به عهده گرفت  .توماس
از همان ابتدا در آزمايشگاه كوچكي ،در زير زمين خانهشان مشغول آزمايش شد و تلگراف بي سيم را
اختراع كرد  .اديسون در طول حياتش  1500اختراع را به ثبت رسانيد.
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 .51ستاري ،جالل .تهران در قاب شعر (دنباله اسطوره تهران)  .تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگي  86 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تهران در ادبيات  ،پايتخت ايران  ،زندگي در تهران
چكيده :کتابي که با عنوان «تهران شهر» يا «تهران در قاب شعر» براساس پژوهش در زندگي مردم
تهران تهيه شده و قرار است در چند جلد به خوانندگان عرضه شود .موضوعات و مضامين کتاب هم
روند زندگي فرهنگي را در تهران (از زماني که تهران پايتخت شد) در برميگيرد ،هم نگاهي دارد به
آنچه از تهران در فرهنگ امروزين فرهنگسازان عرضه شده است .يعني در اين کتاب هم کيفيت
زندگي جامعه مورد نظر است و هم چگونگي انعکاس حضور اين شهر در آثار فرهنگي و هنري.

 .52عالقهبند ،علي .جامعهشناسي آموزش و پرورش .تهران :روان  202 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :جامعهشناسي تربيتي  ،آموزشوپرورش  ،سير تحول جامعهشناسي
چكيده :اين کتاب براي تدريس در دورة کارشناسي علومتربيتي تأليف شده و هدف اصلي از تأليف آن،
آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم و مباحث کلي جامعهشناسي آموزشوپرورش و رويکردهاي نظري
جامعهشناسي به آموزشوپرورش است .مطالب اين کتاب با تکيه بر مفاهيم و اصول جامعهشناسي
در  10فصل نوشته شدهاست .در فصلهاي يک تا هشت کتاب ،پس از بحث دربارة رابطة جامعه و
آموزشوپرورش ،تعاريف مقدماتي جامعهشناسي و معرفي رويکردهاي نظري آن آمده است .سپس
نهاد آموزشوپرورش و کارکردهاي اجتماعيآن مورد مطالعه قرار گرفتهاند .دو فصل آخر شامل
معرفي رويکردهاي جامعهشناختي به آموزشوپرورش ،توضيح نظريههاي جديد،و مطالعه سير تحول
جامعهشناسي آموزشوپرورش است.
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 .53كرومنرل ،راينر .مجموعه دهم :چرا و چگونه (جلدهاي  51تا  .)55كمال بهروزكيا .تهران:
قدياني  240 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :علوم /دايرئالمعارف /كودكان و نوجوانان
چكيده:کتاب مص ّور حاضر ،دهمين مجموعه از مجموعههاي «چرا و چگونه» است که جلدهاي  51تا
 55آن مجموعة را در بر دارد« :اقيانوسها و درياها»؛ «اسبها»؛ «قطار و راهآهن»؛اقليمشناسي زمين»؛
و «فيلها» عنوانهاي پنج جلدي است که همگي در کتاب حاضر گردآوري شده است .گفتني است،
مطالب كتاب به شيوة پرسش و پاسخ فراهم آمده است ،همچنين جلدهاي اين مجموعه به صورت
مجزا نيز به چاپ رسيده است .اين مجموعه براي گروه سني کودکان و نوجوانان تدوين شده است.

 .54كلت ،مري .چگونه دانشآموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش گام به گام
پژوهش به دانشآموزان . ...ابوالفضل بختياري .تهران :انجمن اوليا و مربيان  302 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /دانش آموز  /مدير
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تربيت پژوهشگر  ،آموزش روش تحقيق  ،نوشتن گزارش
چكيده :اين کتاب روش علمي تحقيق را به شيوهاي ساده و روان به مربيان ،معلمان ،دانشآموزان و
پدران و مادران معرفي ميکند .همچنين مهارت انجام پژوهش را بهصورت عملي به خود دانشآموزان
نشان ميدهد .کتاب مراحل انجام پژوهش را از انتخاب موضوع تا مرحلة نوشتن گزارش پاياني به
زبان ساده بيان ميدارد و نکاتي مانند پيدا کردن راه خود در يک گزارشپژوهشي ،پرورش مهارتهاي
پيشرفتة خواندن ،تندخواني ،اخالق در پژوهش ،صورتبندي يک سؤال پژوهشي ،جمعآوري دادهها،
فن مصاحبه ،پرسشنامهها و نظرخواهيها ،و .. .را آموزش ميدهد.
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 .55تاگليافر ،ليندا .چگونه رويميدهد :چگونه يك آتشفشان تبديل به جزيره ميشود؟.
محمود اماني تهراني .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  36 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آتشفشان  ،ماگما  ،تشکيل کوه  ،تشکيل جزيره
چكيده :برخي از کوهها آتشفشان هستند و با کوههاي معمولي تفاوت دارند .آنگاه گاهي کوههاي
آرامي بهنظر ميرسند که هيچ تغييري نميکنند .اما سنگهاي داغ مذاب درون آنها که «ماگما»
ناميده ميشوند ،هر لحظه ممکن است بيرون بريزند .آتشفشان ممکن است ناگهان شروع به غرش
و فوران کند .در اين کتاب ما با چگونگي تشکيل کوهها ،انواع آتشفشان ،زنجيرة آتشفشانهاي درون
زمين ،و انواع شکلهايي که جزيرهها بهوجود ميآيند ،آشنا ميشويم.

 .56تاگليافر ،ليندا .چگونه رويميدهد :چگونه يك ابر تبديل به توفان تندر ميشود؟.
محمود سالك .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  36 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :طوفان تندري  ،آموزش علوم تجربي  ،آذرخش  ،دگرگوني زمين
چكيده :تابش خورشيد سرآغاز شکلگيري ابر است .در دوردست سروکلّة ابرهاي تيرهتر پيدا ميشود.
اين ابرهاي خاکستري به آرامي نزديک ميشوند .با نزديکتر شدن آنها ،صداي غرشي از دور به
گوش ميرسد و بارش نمنم باران آغاز ميشود .درخشش نور آذرخش براي لحظهاي در امتداد آسمان
به چشم ميخورد و بهدنبال آن ،غرش تندر به گوش ميرسد« .طوفان تندري» از کجا ميآيد و چگونه
شکل ميگيرد؟ مردمان باستان طوفانهاي تندري را چگونه توصيف ميکردند؟ جريان الکتريسته در
ابرها چگونه بهوجود ميآيد؟ اينها سؤاالتي هستند که اين کتاب به آنها پاسخ داده است .بهعالوه
علل و تأثيرات پديدههايي را که به دگرگوني در کرة زمين منجر ميشوند ،شرح ميدهد.
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 .57استوارت ،مليسا .چگونه روي ميدهد :چگونه يك استخوان تبديل به سنگواره
ميشود؟ .مجيد عميق .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  36 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :سنگواره شدن  ،شيوههاي حيات  ،آموزش علوم تجربي
چكيده :دانشمندان سنگوارهها را بهمنظور آگاهي از شيوة زندگي جانوراني که در روزگاران قديم
ميزيستند ،مطالعه ميکنند .از اين طريق آنها پي ميبرند که :شيوههاي حيات روي کرة زمين
چگونه طي گذشت زمان دگرگون شده است؟ چگونه کانيها جايگزين استخوانها ميشوند؟ چرا
بعضي وقتها سنگوارههاي ماهيها در خشکي يافت ميشوند؟ در اين کتاب به سؤالهاي مزبور پاسخ
داده ميشود .کودکان و نوجوانان از طريق مطالعة اين کتاب با نحوة رشد و تکامل حيات روي کرة
زمين آشنا ميشوند.

ن لرزه تبديل به يك سونامي
 .58تاگليافر ،ليندا .چگونه روي ميدهد :چگونه يك زمي 
ميشود؟ .حسين بكايي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  36 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :سونامي  ،امواج  ،دريا  ،زلزله  ،زمين ساخت پهنهاي
چكيده :مجموعه کتابهاي «چگونه روي ميدهد؟» دربارة علل و تأثيرات پديدههايي که به دگرگوني
در کرة زمين منجر ميشوند ،بحث ميکند .کتاب حاضر زمينلرزههايي را که امواج مهيب سونامي
را بهوجود ميآورند ،شرح ميدهد و تصويرهاي رنگي جالبي در اين زمينه ارائه ميدهد .در اين راستا
به پرسشهايي از قبيل :چه چيز سبب زمينلرزه ميشود؟ پيش از شروع سونامي چرا دريا عقبنشيني
ميکند؟ چگونه ميتوان از افزايش ميزان خسارت و ويرانيهاي سونامي جلوگيري کرد؟ پاسخ ميدهد.
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 .59تاگليافرو ،ليندا .چگونه روي ميدهد :چگونه يك گياه تبديل به نفت ميشود؟ .مجيد
عميق .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  36 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :شکلگيري نفت  ،سوختهاي فسيلي  ،پالنکتون  ،آموزش علوم تجربي
چكيده :نفت از کجا بهدست ميآيد؟ داستان نفت به ميليونها سال قبل برميگردد و به گياهان ريز
ميکروسکوپي به نام «پالنکتونها» مربوط ميشود .اين گياهان در سطح اقيانوسها و ساير منابع
آبها شناورند .پالنکتونها هزاران نوع متفاوت دارند .آيا ميدانيد کدام گياهان دريايي ميکروسکوپي
به نفت تبديل ميشوند؟ در اين کتاب ما با چگونگي تبديل گياه به نفت آشنا ميشويم و دربارة علل و
تأثيرات پديدههايي که به دگرگوني در کرة زمين منجر ميشوند ،مطالبي ميآموزيم.

 .60روحي فرشمي ،فاطمه .حرفه وفن سوم راهنمايي با رويكرد هوش و خالقيت .تهران:
آبرنگ  104 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :حرفهوفن
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش حرفهوفن  ،آزمون و تمرين  ،راهنماي آموزشي  ،پرورش هوش و خالقيت
چكيده :درس حرفهوفن دورة راهنمايي يکي از تأثيرگذارترين واحدهاي درسي اين دوره است که
از سطح حيطههاي شناختي و عاطفي فراتر ميرود و تا سطح حيطههاي حرکتي پيشروي ميکند.
اين کتاب اهدافي همچون شکوفايي استعدادها و خالقيتها ،تقويت روحية کارگروهي ،ايجاد تفکر
سيستمي و درک فني ،رشد توانمنديهاي حسي و حرکتي ،و .. .را دنبال ميکند .کتاب دربرگيرندة
تمام سطوح حيطههاي شناختي ،عاطفي ،و حسي و حرکتي در قالب سؤاالت انتخابي ،پرکردني ،چهار
گزينهاي و تکميلي است .مطالب آن به دانشآموزان کمک خواهد کرد که به فهمي دقيق و صحيح
از مطالب تئوري درس نايل آيند.
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 .61پيكمال ،ميشل .حكايتهاي فلسفي :اسطورههاي يونان باستان .مهدي ضرغاميان.
تهران :آفرينگان  130 ،ص 1391 ،
قطع :پالتويي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :معلم /دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :اساطير يوناني  ،داستانهاي نوجوانان  ،داستانهاي آموزنده  ،دورة راهنمايي
چكيده :نقش اولية اسطورهها ،شرح چگونگي پيدايش جهان در نگاه مردم هر سرزمين است و به
اين پرسش اساسي و هميشگي آدمها پاسخ ميدهد که« :ما از کجا آمدهايم؟» در اين کتاب حکايت
اساطيري را ميخوانيد که شايد به نحوي بازتابدهندة خصايل و خلق و خوهاي انسانياند .در پايان هر
حکايت ،خواننده به انديشيدن ،سؤال کردن و نيز «فلسفيدن» دعوت ميشود.

 .62رمضاني ،جواد .دانستنيهاي علمي :خزندگان و پرندگان .مشهد :صيانت  100 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :خزندگان  ،پرندگان  ،آموزش علوم تجربي
چكيده :اين کتاب داراي دو قسمت است :در قسمت اول بعد از اشاره به تکامل خزندگان ،فوايد آنها
براي انسان درج شده است .در ادامه مشخصات عمومي و طبقهبندي آنها آمده است .شخصيت
عمومي الکپشتها ،سوسمارها ،مارها ،واکنشهاي رفتاري و نيز طبقهبندي کروکوديلها و تفاوت
و شباهت آنها با تمساحها مطالب بعدي قسمت اول هستند .تکامل پرندگان ،داليل انقراض اغلب
گونههاي پرندگان ،فوايد ،مشخصات عمومي،ساختمان و اعضاي بدن ،دستگاههاي بدن ،و طبقهبندي
پرندگان به انواع بد پرواز و بيباالن ،اردکها ،لکلکها ،درناشکلها و ، .. .تغذية پرندگان ،دماي بدن
آنها چگونگي النهسازي پرندگان و .. .موضوعهاي قسمت دوم کتاب هستند .تصويرهاي رنگي کتاب
به درک مطالب بسيار کمک ميکند.
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 .63هوبنر ،دان .چه كار كنم اگر :خيلي عصباني ميشوم .حسين مسننفارسي .تهران :گام 88 ،
ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارت هاي زندگي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :کنترل خشم  ،ادبيات نوجوانان  ،آموزش مهارتهاي زندگي  ،آموزش والدين
چكيده :آيا ميدانيد که خشم مانند آتش است؟ خشم نيز با يک جرقه شروع ميشود و وجود ما را با
شدت تمام به آتش ميکشد .خشم همچون آتش به سرعت از کنترل خارج ميشود و اگر مهار نشود،
به مشکالت زيادي ميانجامد .اگر شما زود عصباني ميشويد يا اينکه خيلي زود خشمتان اوج ميگيرد،
کتاب «چه کار کنم وقتي خيلي عصباني ميشوم» ،به شما و والدينتان روشهاي کنترل رفتارهاي
پرخاشگرانه را آموزش ميدهد .شيوة آموزش گامبهگام کتاب به بچهها ياد ميدهد که چگونه بر خشم
و مشکالت ناشي از آن غلبه کنند .اين کتاب يک راهنماي کامل براي آموزش و انگيزه دادن به
بچههايي است که ميخواهند تغيير کنند.

 .64هوبنر ،دان .چه كار كنم اگر :خيلي نگران ميشوم .حسين مسننفارسي .تهران :گام 64 ،
ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارت هاي زندگي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :ترس در کودکان  ،اضطراب در کودکان  ،ادبيات نوجوانان  ،آموزش مهارتهاي
زندگي
چكيده :اضطراب همواره راه خود را براي بزرگ و بزرگتر شدن پيدا ميکند .اگرچه اضطراب مقاومت
ميکند ،اما نقطة اميدي نيز وجود دارد .کتاب حاضر به شما و فرزندتان ميآموزد که روشهاي جديد و
موفقيتآميزتري را در مقابله با اضطراب بيابيد .راهکارهايي که در اين کتاب آمدهاند ،به بچهها کمک
ميکنند که اختيار زندگي خود را به دست گيرند .نکات اساسي روانشناسي که در اين کتاب به آنها
اشاره شده است ،به شما کمک ميکند براي فرزندتان مربي مؤثر باشيد .راهکارهاي ارائه شده بر اصول
رفتاري  -شناختي مبتني هستند که توسط درمانگران در مواجه با طيف وسيعي از اضطرابها مورد
استفاده قرار ميگيرند .اين تکنيکهاي ساده همراه با مثال آموزش داده ميشوند و بهگونهاي ارائه
شدهاند که براي کودکان مناسب باشند.
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 .65صاحبي ،علي .مهارتهاي زندگي :دانش و هنر شاد زيستن .تهران :آرمان رشد  64 ،ص 1390 ،
قطع :بياض
موضوع درسي :مهارت هاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :خوشبختي  ،موفقيت  ،آموزش و عادتهاي زندگي  ،هنر شاد زيستن
چكيده :کمتر کسي روي کرة خاک زندگي ميکند که نخواهد شاد باشد .همة ما انسانها در زندگي
بهدنبال شادي و خوشبختي هستيم .اما سؤال اساسي ايناست که شادي را کجا ميتوان جستوجو
کرد؟ آيا ميتوان به شادي واقعي دست يافت يا آرزويي محال است؟ کتاب حاضر يکي از مهارتهاي
زندگي را که همانا دانش و هنر شاد زيستن است ،شرح ميدهد .راز شاد زيستن ،ذهن ما طبق اصول
مشخصي کار ميکند و چگونه بهسوي موفقيت گام برداريم از جمله عنوانهاي مطالب کتاب هستند.

 .66اسميت ،پتي .دايرئالمعارف دانستنيهاي علمي .مهدي چوبينه و [ ...ديگران] .تهران:
محراب قلم  304 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع/علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دانستيهاي علمي براي کودکان  ،دايرئالمعارف  ،شناخت جهان
چكيده :اين مجموعه حاوي گزيدههاي موضوعي از موضوعهاي گوناگون کتابهاي بدن انسان،
جانوران ،فناوري ،طبيعت ،علوم و مبحث دايناسورهاست .تصويرهاي جذاب و افزودههايي مانند
نوارهاي رنگي حاشيهها که به شما نشان ميدهند در کدام فصل کتاب هستيد ،پرسشها ،اطالعات
تکميلي ،پيوندهاي گوناگون و  .. .کارآيي آموزشي کتاب را بيشتر ميکنند .مطالعة اين کتاب به
بچههاي عالقهمند به شناخت بيشتر دنياي اطرافشان کمک ميکند.
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 .67بينگهام ،كارولين .دايرئالمعارف دايناسورها .رهام كفاييپور .تهران :سامر  124 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع  /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
ن  ،دايرئالمعارف  ،دايناسورها  ،ديرينهشناسي
كلمات كليدي :كودكا 
چكيده :زمين در طول قدمت  4/6ميليارد سالي خود ،اتفاقات متفاوتي را تجربه كرده است.
زمينشناسان اين بازة زماني را به دورههاي مختلفي تقسيم كردهاند كه دايناسورها در دورة مزوزوئيك
آن زندگي ميكردند .در اين كتاب با دايناسورها و واقعيتهايي در مورد زندگي آنها و همچنين،
زيستگاه و نحوة انقراض آنها آشنا ميشويم .تصويرهاي رنگي كتاب به زيبايي آن افزودهاند.

 .68بينگهام ،كارولين .دايرئالمعارف فضا .رهام كفاييپور .تهران :سامر  124 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي  /كتابهاي مرجع
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :نجوم  ،دايرئالمعارفهاي كودكان و نوجوانان  ،سيارات  ،ستارهها  ،آموزش علومتجربي
چكيده :فضا چيست؟ اسرار بسيار زيادي در فضا نهفتهاند .مكانهايي در فضا وجود دارند كه در آنها
بدن انسان ميتواند مانند رشتههاي ماكاروني كشيده شود ،بجوشد و يا منجمد شود .بههمين دليل
است كه فضانوردان در فضا لباسهاي محافظ ميپوشند .در اين كتاب متوجه ميشويم كه منظومة
خورشيدي ما چگونه شكل گرفت و با سيارات آن آشنا ميشويم .سپس سفري فراتر از آن به كل جهان
خواهيم داشت .عكسهاي فوقالعاده زيبا و شگفتانگيز كتاب ما را با دنياي دور و دورتر آشنا ميكند.
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 .69لوبوم ،ژوئل .دايرئالمعارف وسيلهها چگونه كار ميكنند؟ .مهدي ضرغاميان .تهران:
محراب قلم  156 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /حرفه وفن
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف  ،ابزار و وسايل الکتريکي  ،وسايل زندگي
چكيده :مخاطبان در اين دايرئالمعارف با طرز کار  250دستگاه و ماشين ،شامل رايانه ،تلفن همراه،
دزدگير ،اجاق مايکرو ،جرثقيل ،پلهبرقي ،تله کابين ،گوش پزشکي ،ربوت جراحي،کارت عابربانک،
زودپز ،هواپيما ،شاتل فضايي و .. .آشنا ميشوند .در صفحههاي سبز کتاب ،به شرح و بسط اصول و
قواعد علمي و تکنيکي هر موضوع آمده است .ابزار و وسايل برقي که در کتاب حاضر به آنها پرداخته
شده است ،وسايلي هستند که در خانه ،در شهر ،در اوقات فراغت و براي حمل و نقل قابل استفادهاند و
چهار بخش کتاب را به خود اختصاص ميدهند.

 .70وودوارد ،جان .دايناسور .فاطمه توسلينيا .تهران :هوشمند  72 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايناسورها  ،ادبيات نوجوانان  ،تاريخ زمين  ،آموزش علوم تجربي
چكيده :دايناسورها بهطور چشمگيري موفقترين حيواناتي هستند که تا به حال زندگي کردهاند .آنها
براي  165ميليون سال روي زمين زندگي و حکومت کردند و يک گونه از دايناسورها امروزه هنوز
بهعنوان پرنده باقي مانده است .پيشرفتهاي عظيمي طي دهههاي اخير در زمينة دانش ما دربارة
دايناسورها انجام پذيرفته است .درواقع ،حداقل  80درصد همة انواع دايناسورها تا سال  1990نامگذاري
شدهاند .کشفيات جديد با برخي از هيجانانگيزترين تحقيقاتي که تا به حال انجام شدهاند ،مطابقت
دارد .اين کتاب داراي يک سيدي انيميشن سهبعدي است که ميتوان به کمک آن تصويرهاي کتاب
را با داشتن يک وبکم و دانلود نرمافزار از سايت ،روي رايانه به نمايش گذاشت و دايناسورها را وادار به
غذا خوردن ،جنگيدن ،پرواز کردن و گاز گرفتن کرد.

 50فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .71سيندريچ ،شارون .آنچه دختران با هوش بايد بدانند :دختران و اينترنت .روژين شاملو .تهران:
گام  84 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارت هاي زندگي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :اينترنت  ،ادبيات نوجوانان  ،پيشبينيهاي ايمني  ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :هرچه بيشر دربارة اينترنت بدانيد ،استفادة بهتري از آن ميکنيد .اما سالم وايمن ماندن در
اينترنت به تمرين و مهارت نياز دارد .اين کتاب ابزاري را که به آنها نياز داريد تا يک کاربر هوشمند
اينترنت باقي بمانيد ،به شما ميدهد .آزمونهاي آن به شما ميآموزند که چه نوع اطالعاتي را نبايد به
اينترنت بدهيد و اگر با يک کالهبردار اينترنتي برخورديد ،چه کار بايد بکنيد .همچنين ياد ميگيريد که
چگونه وقتي در اينترنت هستيد ،بيشترين استفاده را از وقتتان ببريد .در ايميل چه کارهايي را بکنيد
و چه کارهايي را نکنيد.

 .72ساالري ،حسن .در كالس درس خوارزمي .تهران :مدرسه  64 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تاريخ /رياضي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :محمدبن موسي خوارزمي  ،زندگينامه  ،منجمان ايراني  ،آموزش تاريخ
چكيده :محمد پسر موسي خوارزمي يکي از بزرگترين رياضيدانان جهان بهشمار ميآيد .او با
نگارش کتاب جبر و مقابله شاخة جديدي در رياضيات بنيان نهاد که امروزه به نام «جبر» شناخته
ميشود .همچنين کتابي در حساب هندي نوشت و شيوة عددنويسي هندي را به جهانيان آموزش داد.
اين شيوه که تا پيش از روزگار خوارزمي فقط در هند شناخته شده بود ،اکنون در مدرسههاي سراسر
جهان به دانشآموان آموزش داده ميشود .کتاب حاضر به دانشآموزان ايراني کمک ميکند که دريابند
برخي از مطالبي که در کتاب درسي خود ميخوانند ،حاصل کار علمي بزرگاني از ميهن خودشان است.
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 .73شريزي ،ترزد .دريا :دانشنامه كودك و نوجوان الروس .منا فخيم .تهران :فرهنگ معاصر ،
 80ص 1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع  /علوم تجربي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،اقيانوسها ،دريا ،حيوانات دريايي ،کودکان ،دانشنامة الروس
چكيده :ما بر روي زمين هرگز بسيار دور از دريا نيستيم .از فضا ،سيارة ما کام ً
ال آبيرنگ بهنظر
ميرسد؛ آبيرنگ مانند درياها و اقيانوسهايي که سهچهارم زمين را پوشاندهاند؛ از درياهاي منجمد
قطبها گرفته تا درياهاي گرمسيري .اين کتاب که به نوعي دايرئالمعارف درياست ،به بررسي پنج
اقيانوس جهان ،جذر و مدها و اعماق دريا ميپردازد .همچنين زندگي حيوانات دريايي را که بهطور
گروهي در درياهاي گرم ،در اقيانوس منجمد شمالي و ميانيخهاي قطب شمال ،و نيز در اعماق آبها
زندگي ميکنند ،شرح ميدهد .در قسمتي ديگر از کتاب به خانوادة شيرهاي دريايي ،دزدان دريايي،
پرندگان دريايي ،ورزشهاي آبي و افسانهها پرداخته شده است .کتاب با واژهنامه و نمايه به پايان
ميرسد.

 .74برن ،راندا  /كنفليد ،جك .راز شكرگزاري ،قدرداني و سپاس .حسين پورآقاسي .تهران:
اميدفرزانگان  176 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارت هاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :روانشناسي عملي  ،قدرشناسي  ،شکرگزاري  ،تفکر نوين  ،آموزش مهارتهاي
زندگي
چكيده« :شکرگزاري» يکي از نيرومندترين احساسهايي است که ميتواند خوبيها و نعمتها را به
زندگي بياورد و متأسفانه چنانکه بايد و شايد موردتوجه قرار نگرفته و مغفول مانده است .افکار ،باورها و
احساسهاي ما ،ارتعاشهاي انرژي را مشخص ميکنند .زمانيکه شما روي عمل شکرگزاري متمرکز
ميشويد و آنرا احساس ميکنيد ،بسامد انرژي خود را به باالترين ميزان ممکن انتقال ميدهيد.
باالترين تواتر انرژي مربوط به شکرگزاري است .اينکار موجب ميشود که شما هنگام شکرگزاري
انرژيهاي مشابه را بهسوي خود جذب کنيد .به بيان ديگر ،شما انرژيها و اتفاقهاي خوب را مانند
آهنربا بهسوي خود ميکشانيد .در اين کتاب ،شکرگزاري و نيروي شگفتآور نهفته در آن ،از زواياي
متفاوت موردتوجه قرار گرفته است.

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .75صلواتي ،محمد .راهنماي پژوهشگر نوجوان .تهران :مرجع نوجوان  32 ،ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز /معلم
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش روش تحقيق  ،ادبيات نوجوانان  ،روششناسي ،پژوهشنامهنويسي
چكيده«:پژوهش» راه فتح قلة دانش و رسيدن به توانايي است .مؤلف كتاب «راهنماي پژوهشگر
نوجوان» كوشيده است از ابتدا تا انتهاي كار پژوهش ،گامبهگام همراه مخاطبان حركت كند و در هر
گام دشواريها را آسان سازد .او گفتار در زمينة پژوهش را در چهار بخش مرتب كرده است 10 :گام
در پژوهش؛ پژوهشنامهنويسي؛ آرايش پژوهشنامه؛ مقالهنويسي و كاربردهاي آن .اين راهنما براي
آموزگاراني كه به دانشآموز تحقيقميدهند نيز مفيد است.

 .76صلواتي ،محمد .راهنماي خبرنگار مدرسه .تهران :مرجع نوجوان  62 ،ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش خبرنگاري  ،انتشار مجلة دانشآموزي  ،فعاليت اجتماعي
چكيده :كتاب «راهنماي خبرنگار مدرسه» حاوي مجموعه اطالعات پايه است و بهصورت نظري و
عملي آنچه را كه هر خبرنگار نياز دارد ،توضيح ميدهد .عالقهمندان به حرفة روزنامهنگاري پس از
مطالعة اين اثر قادر خواهند بود روزنامه و مجله دانشآموزي منتشر كنند.
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 .77صلواتي ،محمد /قاسمي ،مازيار .راهنماي داستاننويس نوجوان .تهران :مرجع نوجوان ،
 54ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش داستاننويسي  ،ادبيات فارسي  ،الگوي داستاننويسي
چكيده :كتاب «راهنماي داستاننويس» برخالف تئوريهاي روز ،برعمل تأكيد دارد .اين كتاب
بيآنكه بخواهد درمورد انواع داستاننويسي و جنبههاي هر يك درازگويي كند و مخاطب ناشكيب را در
پيچ وخم اين هنر فراخ سردرگم سازد ،او را تشويق ميكند كه بكوشد ،به يك الگو دسترسي پيدا كند.

 .78شارما ،رابين شليپ .راهنماي سرافرازي .حميد زرين قلم .تهران :آرمان رشد  48 ،ص 1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /كارشناس
پاية تحصيلي :سوم
بوکار  ،خودشناسي
كلمات كليدي :ارزش خوبي  ،موفقيت در کس 
چكيده :نگارنده در کتاب حاضر روشهاي مؤثر و کاربردي براي يک زندگي موفق را بيان کرده
است .عنوانهاي برخي از مطالب کتاب عبارتانداز :پنجرههاي موفقيت؛ در محل کار ستاره باشيد؛
براي فکرکردن وقت بگذاريد؛ تجارت ارتباط است؛ سخت کار کنيد تا خوششانس بشويد؛ نبوغتان را
بشناسيد؛ ارزشخوبي؛ هفت شکل ثروت؛ در کارهايتان تحسين برانگيز باشيد.

 54فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .79شكوهي ،محمدرضا .راهنماي عملي پيشگيري از صدمات ناشي از زلزله :بر اساس
هفت گام ايمني در زلزله .همدان :سپهر دانش  74 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي  /آمادگي دفاعي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانش آموز  /مدير
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :زلزله  ،ايران  ،پيشبينيهاي ايمني  ،راهنماي آموزشي
چكيده :هرساله از گوشه و کنار جهان اخباري مبني بر بروز زلزله و کشته و بيخانمان شدن بسياري
از مردم بهگوش ميرسد .انسانها همواره در تالشاند که با خطرات ناشي از زلزله مقابله و يا آنها را
کاهش دهند .باتوجه به اهميت موضوع بهعنوان يکي از اولويتهاي بسيار مهم در حوزة سالمت ،کتاب
حاضر بهعنوان يک راهنماي عملي در راه پيشگيري و کاهش آسيبهاي ناشي از زلزله نگاشته شده
است تا بهاين وسيله گامي مؤثر در راستاي ارتقاي ايمني و سالمت جامعه در برابر زلزله برداشته شود.

 .80سلحشور ،ماندانا .راهنماي مشاور مدرسه .تهران :ارسباران  158 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :مشاوره در آموزشوپرورش  ،راهنماي آموزشي  ،تفاوتهاي فردي  ،سنجش استعداد
چكيده :در اين کتاب نخست به اصول و مفاهيم بنيادي مشاوره ،مانند هدفها ،مسئوليتها،
برنامهها و ويژگيهاي مشاور و راهنماي تحصيلي اشاره شده است .سپس روشهاي شناخت و
ارزيابي دانشآموزان ،سنجش استعدادها و تفاوتهاي فردي آنها ،و مسائل و مشکالت تحصيلي
و آموزشيشان مورد بررسي قرار گرفته است .در پايان نيز ،به چگونگي انجام جلسههاي مشاوره و
راهنمايي ،با در نظر گرفتن اصول و مباني اولية روانشناسي و مشاوره ،از ديدگاههاي گوناگون ،پرداخته
شده است.
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 .81ماجدينيا ،محمدحسين .رنگين كمان قلم :كتاب كار انشاء دوره راهنمايي .شيراز :پرنيان
مهر  144 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارسي  ،انشا و تمرين  ،راهنماي آموزشي  ،آرايههاي ادبي  ،پرورش
خالقيت
چكيده« :کتاب کار انشاي دورة راهنمايي» که در هفت فصل تدوين شده است ،نخست به اجمال
آرايههاي ادبي پرکار موجود در ادبيات فارسي را بيان داشته و آنگاه نحوة بهکارگيري آرايههاي ادبي
را در يک متن به دانشآموزان آموزش داده است .به اين ترتيب ،پس از آن سؤاالتي براي ارزيابي
آموختهها مطرح شده است .در بخش پاياني هر فصل نيز از دانشآموز خواسته شده است ،متني كوتاه
با موضوعات مورد نظر بنويسد و نوشتههاي خود را با متنهاي کتاب مقايسه کند .دانشآموزان هم در
نويسندگي قويتر ميشوند و هم تفکر و خالقيت خود را پرورش ميدهند.

ك و نوجوان امروزي .تهران :پيشگامان پژوهش
 .82شعارينژاد ،علي اكبر .روانشناسي كود 
مدار  80 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :روانشناسي کودک و نوجوان  ،روانشناسي رشد  ،تغيير رفتار  ،نظريههاي تربيتي
چكيده:کتاب «روانشناسي کودک و نوجوان امروزي» که تقريب ًا همة مسائل رشد وتکامل آدمي
را مطرح ميکند ،دو ويژگي مهم دارد .1 :بيشتر به بحث رفتارهاي دورانهاي کودکي و نوجواني
ميپردازد .2 .به جنبهها يا شرايط تغيير رفتار توجه دارد .و چون کمک کردن به تغيير رفتار در
دورانهاي کودکي و نوجواني بيشتر بهعهدة معلمان کشور است ،از اين رو مخاطبان عمدة آن
معلمان کشور هستند .مؤلف کتاب بر اين باور است که معلم در واقع رفتار مردم را تغيير ميدهد؛ از
اينرو ،شناخت علمي کودک و نوجوان نخستين مسئوليت او به شمار ميرود .كتاب به مباحثي چون
روانشناسي چيست و چه ميكند ،کاربرد نظريههاي پياژه ،اريکسن ،راجرز ،و ، . .نگرشي تاريخي به
روانشناسي کودک ،ويژگيهاي دوران کودکي و نوجواني ،حقايقي دربارة رشد ،روشهاي مطالعه و
پژوهش در روانشناسي کودک و نوجوان و .. .پرداخته است .کتاب معلمان و والدين را تا حد امکان
راهنمايي ميکند که با کودکان و نوجوانان چگونه تعامل داشته باشند.

 56فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .83برازش ،محمودرضا .روسيه .تهران :آفتاب هشتم  440 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :جغرافيا
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مسکو  ،روبل  ،کمونيسم  ،حزب روسية واحد  ،والديمير پوتين  ،آنتوان چخوف ،
کشور روسيه
چكيده :مطالب اين کتاب دربارة کشور روسية ،پهناورترين کشور جهان است .روسيه طي چند قرن
اخير از کشورهاي قدرتمند و ثروتمند جهان بوده است و باتوجه به نزديکي مرزهاي جغرافيايي آن به
کشور ايران ،اطالعات مربوط به آن ميتواند جالب و با اهميت باشد .اين کتاب جغرافيايي طبيعي،
انساني و اقتصادي روسيه را شرح ميدهد و به مناطق طبيعي ،آب و هوا ،حيوانات ،پرچم ،تراکم جمعيت،
زبان و خط ،مذهب ،فرهنگ و هنر ،واحد پول ،تحقيقات و توليد علم ،صنايع کشاورزي ،جنگلداري و
ماهيگيري و شيالت و .. .پرداخته است .همچنين ،تاريخچهاي از روسيه ،سياست و حکومت کنوني
آن و مطالبي دربارة قانون اساسي ،انتخابات رياستجمهوري ،قواي سهگانه ،احزاب ،روابط اقتصادي
و .. .اين کشور بيان ميشود .کتاب با معرفي مکانها و مناطق ديدني و توضيحات مختصري دربارة
مشاهير روسيه به پايان ميرسد.

 .84كالنتري ،مونا .روش تحقيق و شيوه نگارش پاياننامه در علوم انساني .تهران :آرمان
رشد  150 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :تحقيق  ،روش شناسي  ،پاياننامه
چكيده :انجام پژوهش و کسب معلومات به روشهاي مناسب و ابزارهاي معتبر نياز دارد .پژوهشگران
و عالقهمندان به پژوهش و اساس ًا هرکس که خواهان کشف مجهول و دانستن است ،الزم است از
روشهاي تحقيق آگاهي يابند .کتاب حاضر که حاصل بررسي منابع ،آ ثار و تجارب ارزشمند ديگران
و نيز تجربههاي چندسالة نگارندگان در زمينة آموزشوپژوهش است ،با اين هدف تهيه شده است که
دانشجويان رشتههاي گوناگون علوم انساني را با شيوة نگارش پاياننامه آشنا سازد.
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 .85سعيدي ،صمداهلل .روش تدريس تجربي قرآن كريم (روخواني و روانخواني با
تجويد مقدماتي) به روش تركيبي .قم :سلسله  160 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي  ،قرآن  ،قرائت  ،تجويد
چكيده :آموزش تدريس روخواني و روانخواني قرآن كريم به همراه تجويد مقدماتي به روش تركيبي
است .در اين كتاب به مربيان و معلمان قرآن آموزش داده شده است تا چگونه به روش تجربي تالوت
قرآن كريم و روانخواني و روخواني آن را به قرآنپژوهان بياموزند و آداب ظاهري تالوت را به آنان
آموزش دهند .نگارنده به ويژگيهاي يك مربي و معلم قرآن اشاره كرده و عوامل موفقيت آنها را بيان
نموده است .وي همچنين خاطراتي از معلمان و مربيان قرآن در زمينه اهميت انس با قرآن و آثار آن
نقل كرده و برخي از معجزات و كرامات قرآن را از زبان آنان بيان نموده است.

 .86اسپالند ،پامال .روشهاي زندگي :نكات،گامها و اصول مربوط به رشد ،تعامل با ديگران،
ت بردن از زندگي؛  .life listsمهسار مشتاق .تهران :ابوعطا  96 ،ص 1391 ،
يادگيري و لذ 
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارت هاي زندگي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش نوجوانان  ،اياالت متحده  ،آموزش مهارتهاي زندگي  ،راه و رسم زندگي
 ،خالقيت  ،عزت نفس
چكيده:کتاب «روشهاي زندگي» کتابي متفاوت است که مسير زندگي را به نوجوانان نشان ميدهد
و موضوعات مهمي همچون سالمت ،خالقيت ،امنيت فردي ،مدرسه ،عزت نفس ،حل مشکل و .. .را
شامل ميشود .بخشهاي گوناگون کتاب به مخاطب کمک ميکنند که درست فکر کردن و درست
تصميم گرفتن را ياد بگيرد« .روشهاي زندگي» راهنماي زندگي است .فقط دربارة حقايق و آمار
نيست .دربارة خيلي چيزهاست؛ احساسات ،تجربيات ،روابط ،جسم ،آينده ،مشکالت و رؤياهايتان.
بهطور کلي ميتوان گفت اين کتاب کمحجم ،دايرئالمعارف مهارتهاي زندگي براي نوجوانان است که
به بهترين شکل نگارش يافته است.
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 .87جردن ،آن .رويكردهاي يادگيري(رهنمودي براي معلمان) .حسين محبي .تهران :آواي
نور  368 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :رويکردهاي يادگيري  ،آموزش مربيان
چكيده :هدف اين کتاب آسان ساختن کار مربياني است که به جمعآوري رويکردهاي نظري
ميپردازند و ميخواهند اطالعاتي در مورد اصول و کاربرد تعليم و تربيت به دست آورند .کتاب
داراي  17فصل است که هر فصل آن داراي اين بخشهاست :مقدمة مناسبي در مورد تئوريهاي
مربوطه؛ ديدگاه انتقادي در مورد تئوريها؛ خالصهاي از انديشههاي کليدي؛ درج مثالها و نمونههايي
از تجربيات و تحقيقات معاصر؛ فهرستي از نکتههاي مهم .الزم به ذکر است که مطالب اين کتاب
برگرفته از رويهها و کنشهاي تربيتي غربي ،بهخصوص انگليسيزبانهاست و بيشتر مثالها و ارجاعات
متعلق به کشورهاي انگلستان و آمريکاي شمالي است.

 .88خليلنيا ،زهرا  /بابائي ،معصومه .رهگشاي انديشه  :3درس آزمون فارسي سوم
راهنمايي . .. .مشهد :هبوط الله  248 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانشجويان مراكز تربيت معلم /دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارسي  ،راهنماي آموزشي  ،آزمون و تمرين
چكيده :کتاب «رهگشاي انديشة ،3درس آزمون فارسي سوم راهنمايي» براي تکميل محتواي ادبيات
دورة راهنمايي نگارش يافته و داراي مزاياي زير است .1 :کتاب در کنار مفاهيم درسي با تمرينهاي
متنوع در قالبهاي جذاب و تستهاي نکتهدار شما را براي ورود به دبيرستان و شرکت در آزمونها
آماده ميکند .2 .در کتاب مجموعهاي متنوع از سؤاالت امال و انشا براي استفادة دانشآموزان عزيز
آورده شده است .3 .تمرينهاي کتاب در قالبهاي ثابت کردني ،مقايسهاي ،جدول ارائه شدهاند.4 .
بخش دوم کتاب در بردارندة قسمتهايي است که مطالب آنها فراتر از حد کتاب هستند .کار در اين
قسمت زماني مفيد خواهد بود که مطالب قسمت اول را بهخوبي آموخته باشيد.
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 .89زارع شحنه ،عبدالرضا .ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان :رياضي تكميلي سال
دوم دوره راهنمايي .تهران :سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان  238 ،ص
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،تفکر انتزاعي ،پرورش استعدادهاي درخشان ،رياضيات پايه
چكيده« :رياضيات پايه» اساس و بنياد همة علوم است .به ندرت دانشي ميتوان يافت که از رياضيات
بينياز باشد .پاسخگويي به نيازمندي دانشآموزان به رياضيات در همة سطوح تحصيلي بهويژه در دورة
راهنمايي و متوسطه که هماهنگ با رشد تفکر انتزاعي و درک بهتر مفاهيم رياضي است ،جزو اهداف
آموزشي وزارت آموزشوپرورش بهويژه «سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان» است .رياضيات
با همةبخشهاي آن ،اعم از حساب ،هندسه و  ،....اگر با نگارش و بياني شيوا همراه با تمرين و اجتناب
از مفهومانگاري صرف همراه شود ،سبب ايجاد عالقه و انگيزه در دانشآموزان ميشود .بهعالوه،
زمينهساز شناسايي و پرورش استعدادهاي رياضي براي معلمان خواهد بود .کتابحاضر نيز بهمنظور
تحقق اهداف فوق نوشته شده و شامل مفاهيم ،اصول ،قواعد درس و سرفصلهاي مصوب کتاب
رياضي سال دوم راهنمايي است.

 .90زارعشحنه ،عبدالرضا .ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان :رياضي تكميلي سال
دوم دوره راهنمايي (نسخه معلم) .تهران :سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان  238 ،ص
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :پاية دوم راهنمايي  ،آموزش رياضي  ،رياضي تکميلي
چكيده:اين کتاب مخصوص معلمان رياضي دوم راهنمايي تدوين شده و از مجموعه کتابهاي
آموزشي «سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان» است .کتاب داراي شش فصل با اين
عنوانهاست :فصل اول :مجموعة عددهاي صحيح؛ فصل دوم :حساب؛ فصل سوم :هندسه1؛ فصل
چهارم :عدد گويا؛ فصل پنجم :کاربرد حروف؛ فصل ششم :هندسه.2
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 .91مهدوي ،صفا .ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان :رياضي تكميلي سال سوم
دوره راهنمايي .تهران :سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان  174 ،ص
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي  ،رياضي تکميلي
چكيده :پرورش رياضيات در ساية تمرين محوري و نه فقط مفهومانگاري اثربخشتر خواهد بود.
تأليف کتاب حاضر نيز براي تحقق اهدافي نظير ايجاد انگيزه ،شناسايي و پرورش استعدادهاي رياضي،
تقويت روشهاي ياددهي  -يادگيري ،تعاطي افکار ميان دانشآموزان و گسترش مفاهيم عميق رياضي
و کاربرد آنها در ابعاد گوناگون زندگي تدوين شده است .اين کتاب بخشي از چهارگانه کتابهاي
تکميلي رياضيات «سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان» است.

 .92مهدوي ،مهدي .ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان :رياضي تكميلي سال سوم
دوره راهنمايي (نسخه مخصوص معلم) .تهران :سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان ،
 174ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي  ،رياضي تکميلي  ،پاية سوم راهنمايي
چكيده :رياضيات نابودنشدني مينمايد ،اما آموزش رياضيات در يک فرايندي تکميلي هزاران ساله در
حال دگرديسي است و متناسب با غنايي فرهنگي ،فضاي علمي و سير تاريخي ،روشها تغيير ميکنند.
کتاب «رياضي تکميلي سال سوم دورة راهنمايي تحصيلي» نسخة مخصوص معلمان است که روش
تدريس رياضيات را به آنان آموزش ميدهد تا يادگيري رياضي به درک مفاهيم بنيادي زندگي آتي
دانشآموزان کمک کند.
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 .93مهدوي ،صبا .مجموعه كتابهاي عالمه حلي :رياضي سال سوم راهنمايي .تهران :علم و
دانش /موسسه آموزشي طاليهداران عالمه حلي  432 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضيات  ،راهنمايي آموزشي  ،آزمون و تمرين  ،پرسش و پاسخ
چكيده :اين کتاب يکي از سلسله کتابهاي کمکآموزشي «مؤسسة عالمه حلي» است که در
راستاي برنامة آموزشي مؤسسه تدوين شده است .سياست کلي در تدوين اين مجموعه ،تطبيق مطالب
آن ،با آنچه در مدارس عالمه حلي ارائه ميشود ،پرهيز از اضافه کردن سرفصلهاي خارج از چارچوب
رسمي آموزشوپرورش ،هرچه سادهتر بيان کردن مفاهيم رياضي ،ارائة هرچه عميقتر مفاهيم رياضي،
و ارائة تعداد زيادي مثال و تمرينبراي غنيسازي يادگيري دانشآموزان بوده است .کتاب  12فصل
دارد که هر فصل آن داراي چند آزمون تستي و تشريحي است.

 .94ميناب سالمي ،افشين .رياضي هميار دوره متوسطه راهنمايي تحصيلي پايه دوم:
شامل طرحهاي سنجش در گروههاي هميار . ...شيراز :مؤلفان فرهيخته /ايده درخشان ،
 183ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :رياضيات  ،آزمون و تمرين  ،طرحهاي سنجش در گروههاي هميار  ،راهنماي
آموزشي  ،روش آموزش
چكيده :كتاب «رياضي هميار» مطابق با طرح درس هفتگي در مدرسه تنظيم شده و داراي طرحهاي
سنجش درگروههاي هميار است .اين طرحهاعبارتاند از :طرح كارايي تيم ،طرح تدريس اعضاي
تيم ،طرح قضاوت عملكرد ،و طرح روشنسازي طرز برخورد (تلقي) .در پايان كتاب ،جدول محاسبة
ارزشيابي نيمسال دوم بههمراه سؤاالت پاياني آورده شده است.
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 .95ميناب سالمي ،افشين .رياضي هميار دوره متوسطه راهنمايي تحصيلي پايه سوم:
شامل طرحهاي سنجش در گروههاي هميار .شیراز :مؤلفان فرهيخته /ايده درخشان ،
 183ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :رياضيات  ،آزمون و تمرين  ،طرحهاي سنجش در گروههاي هميار  ،راهنماي
آموزشي  ،روش آموزش
چكيده :در سنين نوجواني الزم است كه آموزش رياضي به صورت شهودي -تجربي ،همراه با كار و
فعاليت كالسي ،و همياري دانشآموزان در گروهها صورت گيرد .وقتي بعضي از معلمان از اين روش
استفاده نميكنند ،درسي كه ارائه ميدهند به مرحلة ادراك نميرسد جنبة حفظي پيدا ميكند .آنگاه
به يك فاصلة زماني مطالب فراموش ميشوند .كتاب «رياضي هميار» مطابق با طرح درس هفتگي
در مدرسه تنظيم شده و داراي طرحهاي سنجش درگروههاي هميار است .اين طرحهاعبارتاند از:
طرح كارايي تيم ،طرح تدريس اعضاي تيم ،طرح قضاوت عملكرد ،و طرح روشنسازي طرز برخورد
(تلقي) .در پايان كتاب ،جدول محاسبة ارزشيابي نيمسال دوم بههمراه سؤاالت پاياني آورده شده است.

 .96هيات مولفين .كتابهاي كار  :20زبان انگليسي دومراهنمايي .کرج :گردوي دانش 128 ،
ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان هاي خارجي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان انگليسي  ،آزمون و تمرين  ،پاية دوم راهنمايي  ،صوتشناسي  ،دستور
زبان  ،درک مطلب
چكيده :تمرين و ممارست بخش جداييناپذير فرايند آموزش و تدريس بهشمار ميآيد و تمرکز بر آن
باعث بهبود و تعميق يادگيري فراگيرندگان ميشود .اين مجموعه براساس سرفصلهاي کتاب درسي
به بخشهاي واژگان ،امال ،صوتشناسي ،ساختارهاي دستوري ،مکالمه و درک مطلب تقسيم شده و
حاوي تمرينهاي متنوعي بهمنظور درگير کردن مؤثر دانشآموزان با خود ارزيابي شده است .در اين
کتاب عالوه بر تمرينهاي درس به درس  20آزمون ميان نوبت اول و دوم و آزمونهاي آخر سال
خرداد و شهريور از سال  1384تا  1390آورده شده است.
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 .97هيات مولفين .كتابهاي كار  :20زبان انگليسي سومراهنمايي .کرج :گردوي دانش ،
 131ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان هاي خارجي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين
چكيده:آموزش و يادگيري زبان خارجي فرايندي است مستلزم ايجاد رابطه و هماهنگي مؤثر بين
آموزشدهنده و فراگيرنده که با به کارگيري شيوههاي صحيح آموزشي و ارزشيابي و جذب مخاطب
که همان زبانآموز است ،محقق ميشود .کتاب کار انگليسي سوم راهنمايي ،هفت درس دارد که هر
درس شامل اين بخشهاست :واژگان؛ جملههاي زيرا را کامل کنيد؛ لغات؛ سؤاالت چهار گزينهاي؛
جملههاي زير را با تصوير کامل کنيد؛ کلمههاي ناقص را کامل کنيد؛ صوتشناسي؛ ساختارهاي
دستوري با مکالمه؛ درک مطلب؛ امال .مطالب اين کتاب هماهنگ با کتابهاي درسي تدوين شده
است .همچنين ،آزمونهاي ميان نوبت اول و دوم ،و آزمونهاي نوبت اول و دوم نيز در کتاب گنجانيده
شدهاند.

 .98نريماني ،فاطمه .ردپا :زمين سيارهي آبي .تهران :برايند  130 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي  ،سيارة آبي  ،زمينشناسي  ،زير زمين
چكيده :مجموعة «ردپا» مجموعة کتابهاي موضوعي علوم تجربي است که هر کتاب آن دربارة
يک موضوع نگاشته شده است .جلد هفتم آن که «زمين ،سيارة آبي» نام دارد ،ابتدا به نجوم و منظومة
شمسي و برخي از خدمات ايرانيان مسلمان به علم نجوم ميپردازد و سپس ساختار و اجزاي کرة زمين
را از آسمان تا زيرزمين شرح ميدهد .از ويژگيهاي کتاب آن است که از رويدادهاي زندگي بهعنوان
پايهاي براي آغاز هر موضوع استفاده شده است تا خواننده تجربي بودن علوم تجربي را بهخوبي دريابد.
در ضمن کتاب بهگونهاي تدوين شده است که خواننده در هر رده سني ميتواند از آن استفاده کند.

 64فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .99نريماني ،فاطمه .ردپا :زمين سيارهي پويا .تهران :برايند  94 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم  ،زمينشناسي  ،انواع سنگ
چكيده :جلد دهم از مجموعة «ردپا» که کتابهاي موضوعي علوم تجربي هستند« ،زمين سيارة پويا»
نام دارد .مباحث کتاب از چرخة سنگ شروع ميشوند و به بيان ويژگيهاي انواع سنگهاي موجود
در کرة زمين ميپردازد .در ادامه با شرح نظرية زمين ساخت ورقهاي ،تأثير اين پديده در حرکت قاره و
به وقوع پيوستن زلزلهها و آتشفشانها شرح داده ميشود .در پايان تالش شده است پديدة هوازدگي
به عنوان يکي از عوامل مؤثر در سرنوشت زمين و تشکيل خاک مورد بررسي قرار گيرد و اطالعات
مختصر و مفيدي دربارة يکي از بهترين مورخين تاريخ و سرگذشت زمين ،يعني فسيلها ارائه شود.
اين کتاب يکي از کاربرديترين و بهترين مجموعههاي موجود براي يادگيري علوم تجربي در ردة
سني  11تا  16ساله را تشکيل ميدهد.

 .100اقبالپور ،فرناز .زمينشناسي سوم راهنمايي .تهران :آبرنگ  32 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :زمينشناسي  ،آزمون و تمرين  ،راهنماي آموزشي  ،آموزش علوم تجربي
چكيده:کتاب حاضر براي دانشآموزان سال سوم راهنمايي تهيه و تدوين شده و شامل سه فصل با
اين عنوانهاست :سرگذشت زمين؛ زمين ساخت ورقهاي؛ فراتر از زمين .در هر فصل نخست نکتههاي
آموزندة هر درس بيان شده است .سپس در پايان فصلنمونه سؤاالتي در قالبهاي جاي خالي ،درست
و نادرست ،چهار گزينهاي ،تشريحي گنجانده شده است.
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 .101صاحبي ،علي .مهارتهاي زندگي :زندگي در اسارت فكر .تهران :آرمان رشد  46 ،ص 1390 ،
قطع :بياض
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تحول (روانشناسي) ،مديريت تغيير  ،آموزش مهارتهاي زندگي  ،تغيير خود
چكيده«:زندگي در اسارت فکر» از مجموعه کتابهاي «مهارتهاي زندگي» ،توضيح ميدهد که ما
چگونه ميتوانيم در زندگيمان تغيير ايجاد کنيم« .برنامهريزي» در فرايند تغيير مطرح ميشود و بهترين
اصالحگران جهان ،کساني هستند که تغيير و بهکارگيري اصول تغيير را از خود شروع کردهاند .کتاب
در هشت بخش به آموزش مهارت تغيير خود پرداخته است .برخي مطالب کتاب عبارتاند از :زندگي
در اسارت فکر؛ چند نکتة مهم در خصوص تغيير فرد؛ گامهاي ايجاد تغييرات فردي؛ يک قضية منطقي
دربارة تغيير؛ سطوح انديشيدن مؤثر ،فرايند تغيير ساده؛ شش گام در تغيير موفق شخص؛ چهار نکته.

 .102اسدي ،ساره .ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان :زيستشناسي پايه
دومراهنمايي ،مدارس تيزهوشان .تهران :سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان  128 ،ص
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :بدن انسان ،زيستشناسي ،تاريخ علم
چكيده« :دنياي شگفتانگيز بدن انسان» از مجموعه كتابهاي تكميلي زيستشناسي دوره راهنمايي
براي دانشآموزان مستعد مدارس استعدادهاي درخشان است .در ابتداي هر فصل خالصهاي از تاريخ
پزشكي ايران و زندگينامه پزشكان نامدار ايراني آورده شده است تا دانشآموزان با تاريخ علم در ايران
اسالمي بيشتر آشنا شوند .در پايان هر فصل مطلبي تحت عنوان «آيا ميدانيد؟» آورده شده است كه
عمدت ًا بيان مباني علمي موضوعات آشنا براي دانشآموزان هستند .سؤالهاي مطرح شده در انتهاي
هر فصل ،اغلب سؤالهاي چالشي هستند و لزوم ًا نبايد جوابي يكسان و مشخص داشته باشند .بحث
در ارتباط با آنها براي يادگيري بيشتر دانشآموزان ميتواند مفيد واقع گردد.
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 .103صافي ،احمد .سازمان و مديريت در آموزش و پرورش .تهران :ارسباران  184 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :آموزشوپرورش  ،مديريت مدرسه  ،نظريههاي مديريت
چكيده:اين کتاب براساس سرفصل مصوب «شورايعالي برنامهريزي وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري» براي رشتههاي دبيري و مديريت آموزشي دانشگاهها و مراکز تربيت معلم و مراکز عالي
ضمن خدمت فرهنگيان و دورههاي بازآموزي و دانشافزايي مديران نوشته شده است و داراي 13
فصل به اين شرح است .فصل اول :کلياتي دربارة سازمانها؛ فصل دوم :کلياتي دربارة مديريت؛ فصل
سوم :سازمان آموزشوپرورش؛ فصل چهارم :مديريت و رهبري در مؤسسات آموزشوپرورش؛ فصل
پنجم :نظرية بوروکراسي و کاربرد آن در مديريت آموزشي؛ فصل ششم :نظريههاي روابط انساني و
کاربرد آنها در سازمانهاي آموزشوپرورش؛ فصل هفتم :نظرية سيستمي و کاربرد آن در سازمانهاي
آموزشوپرورش؛ فصل هشتم :نظرية تصميمگيري و کاربرد آن در سازمانهاي آموزشوپرورش؛ فصل
نهم :وظايف عمدة مديران آموزشي؛ فصل دهم :مهارتهاي مديران آموزشي؛ فصل يازدهم :سازمان
و قوانين آموزشوپرورش؛ فصل دوازدهم :مديريت و سازماندهي مدارس در ايران؛ فصل سيزدهم:
راههاي ايجاد تحول در نظام اداري آموزشوپرورش و ادارة مدارس .در پايان هر فصل ،سؤاالتي مطرح
شده است تا خوانندگان محترم پس از مطالعة هر فصل براي ارزشيابي آموختههاي خود پرسشها را
پاسخ دهند.
 .104سيدآبادي ،علياصغر .سرگذشت شعر در ايران .تهران :افق  184 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :شاعران ايراني  ،شعر فارسي  ،آموزش ادبيات فارسي  ،تاريخ علم و هنر
چكيده :شعر در ايران سابقهاي کهن دارد و براي سالياني دراز دربردارندة آرزوها و آمال ايرانيان بوده
است« .سرگذشت شعر در ايران» کتابي دربارة شعر در ايران از «فرهنگ و تمدن ايراني» است که به
سرگذشت فرهنگ ،علم و هنر در ايران ميپردازد .اثر حاضر گرچه براي نوجوانان تأليف شده ،اما براي
همة عالقهمندان به شعر خواندني و مفيد است.
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 .105امامي نائيني ،محمدعلي .سعدي آموزگار قرون .تهران :روزآمد  56 ،ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :معلم /دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :مصلح بن عبداله سعدي  ،نقد و تفسير شعر فارسي  ،آموزش ادبيات فارسي
چكيده :ابومحمد مصلح بن عبداهلل ،معروف به سعدي شيرازي ،شاعر و نويسندة پارسيگوي ايراني
است .شهرت وي بيشتر به خاطر نظم و نثر آهنگين ،گيرا و قوي اوست .جايگاهش نزد اهل ادب تا
بدان جاست که به وي لقب استاد سخن و شيخ اجل دادهاند .آثار معروفش کتاب «گلستان» در نثر و
«بوستان» در بحر متقارب و نيز غزليات وي است .کتاب «سعدي آموزگار قرون» به مناسبت برگزاري
هشتصدمين سالگرد تولد سعدي تدوين شده است که به بررسي قصيده هاي او درخصوص نصيحت و
تنبيه ،روش آموزش و پرورش از نظر سعدي و ابياتي از قصيدهاي در خطاب به امير انکيانو ،از مقامات
صاحب منصب ،پرداخته است.

 .106روكا ،نوريه .كتابهاي سبز :سه اصل طاليي :بازمصرف ،بازيافت و بازكاهي .هايده
كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران  36 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :بازيافت  ،توليد زباله  ،نماد مصرف  ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :سه اصل طاليي براي مبارزه با آلودگي ،بازمصرف ،بازکاهي و بازيافت هستند .پاول در
شهري زندگي ميکند که مردم خيلي زباله توليد ميکنند ولي در شهر جايي براي دفن زباله نمانده
است .در اين کتاب کودکان با روشهاي حفظ محيط زيست آشنا ميشوند و ميآموزند چگونه هم در
مدرسه و هم در خانه با آلودگي مبارزه کنند.
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 .107چندلر ،موراي .شطرنج براي كودكان :چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم.
خشايار بهاري .تهران :شباهنگ  112 ،ص 1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :معلم /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش شطرنج  ،بازي و سرگرمي  ،پرورش تفکر خالق
چكيده :شطرنج در بسياري از کشورها بهعنوان ابزاري سودمند براي رشد تفکر خالق کودکان شناخته
شده است و به کار گرفته ميشود .گرچه شطرنج تا حدودي به نظر پيچيده و اسرارآميز جلوه ميکند،
اما قوانين آن بسيار ساده و مشخصاند .از اين رو يادگيري چگونگي حرکت مهرهها در زماني کوتاه
امکانپذير است .حتي کودکان پنج ساله نيز ميتوانند از اين بازي هيجانانگيز لذت ببرند .در اين
کتاب قوانين بازي شطرنج ،بدون آنکه نيازي به دانش قبلي باشد ،به سادگي و گام به گام آموزش
داده ميشوند.

 .108مرتضوي ،زينب .شكست يا تجربهاي براي پيروزي .تهران :چاپار فرزانگان  96 ،ص 1391 ،
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :پيروزي  ،اعتماد به نفس  ،تجربه  ،شكست
چكيده:آيا شما چيز بسيار با ارزشي را از دست دادهايد؟ آيا به شما برچسب شكست خورده زدهاند؟
موفقترين مردم روزي برچسب شكست را با خود داشتهاند .شما فكر ميكنيد آنها چگونه در
زندگيشان بر اين مشكل فائق آمدند؟ در اين كتاب راهكارهايي براي پيروز شدن بر شكست آورده شده
است ،مانند :به جاي متوقف شدن فقط حركت كنيم؛ اعتماد به نفس خود را باال نگه داريم؛ انگيزههاي
خودمان را تغيير دهيم؛ با ياد خدا به آرامش ميرسيم؛ و ...
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 .109اودانل ،ليام .شناخت برق :با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم .محمدرضا بهاري.
تهران :شركت انتشارات فني ايران  32 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي  ،توليد برق  ،انرژي الکتريکي  ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کودکان با مطالعة اين کتاب و مشاهدة تصويرهاي آن ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارة
مراحل توليد برق در نيروگاهها و همچنين چگونگي کارکرد باتريها ،انتقال برق ،تبديل انرژي به
الکتريسيته ،و الکتريسيته در حال حرکت بهدست ميآورند.

 .110زنگويي ،مريم .شوق تدريس .بيرجند :قهستان  68 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :تدريس موفق  ،راهنماي آموزشي  ،اخالق مطلوب  ،الگوسازي
چكيده :کتاب «شوق تدريس» داراي نکتههاي مهمي براي رسيدن به «تدريس موفق» است که
هر معلم بايد آنها را رعايت کند؛ نکاتي چون خوشرويي ،خوشاخالقي ،تواضع و صبر و بردباري.
کتاب در اين راستا توصيه کرده است :در نحوة سخن گفتن يا نحوة راه رفتن براي دانشآموزان الگو
باشيد؛ علما و شخصيتهاي اسالمي و ديني و قهرمانان ملي را با احترام ياد کنيد؛ نشان دهيد که همة
دانشآموزان مورد پذيرش شما هستند؛ براي دانشآموزان احترام قائل شويد و با همه صحبت کنيد؛
نکات مثبت بچهها را از روي صدق و صفا تحسين کنيد؛ و بسيار نکات آموزندة ديگر .در پايان کتاب
منابع و ماخذ نيز آورده شدهاند.
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 .111هاديمنش ،ابوالفضل .شيخ رجبعلي خياط .قم :جمال  180 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :تاريخ  /ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :رجبعلي خياط  ،مجتهدان و علما  ،زندگينامه  ،كرامات
چكيده :ادعايي نداشت و خيلي ساده زندگي ميكرد .با همة مردم صميمي بود .بسياري از
نزديكترين دوستانش نيز از كرامات و معنويات او خبر نداشتند .نميدانستند كه اين خياط بيادعا
عارفي بزرگ و صاحب كرامت است .دربارة مرحوم شيخ رجبعلي خياط آثار گوناگوني نوشته شده ،اما
كتابي كه پيش روي شماست ،با نگاهي متفاوت تهيه و تدوين شده است .توجه اصلي كتاب بر نكات
درسآموز ،زندگيساز و همچنين شخصيت اخالقي -عرفاني شيخ متمركز است.

 .112پورجاويد ،محمدرضا .مجموعه كتابهاي عالمه حلي :شيمي سوم راهنمايي .تهران :علم
و دانش /موسسه آموزشي طاليهداران عالمه حلي  119 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش شيمي  ،راهنماي آموزشي  ،پرسشو پاسخ
چكيده :کتاب حاضر براي آشنايي دانشآموزان پاية سوم راهنمايي با اصول مقدماتي علم شيمي به
رشتة تحرير درآمده است .مبناي نگارش آن نيز فصلهاي اول و دوم کتاب علوم تجربي سال سوم
دورة راهنمايي است .در اين کتاب همة نکاتي که در کتاب درسي با عنوانهايي مانند«مشاهده کنيد»،
«بيشتر بدانيد» و  .. .آورده شدهاند ،بهطور کامل مطرح شدهاند .عالوه بر آن ،براي آشنايي بيشتر
دانشآموزان عالقهمند مباحث تکميلي خارج از کتاب درسي نيز با عنوان «فراتر از کتاب درسي» به
اين مطالب افزوده شدهاند .در ادامه نيز ،پرسشهاي مفهومي يا مسائلي که به راهحل محاسباتي نياز
دارند ،به همراه جواب تشريحي در متن کتاب گنجانده شدهاند .پرسشهاي چهار گزينهاي نيز در پايان
هر فصل آورده شدهاند .الزم به ذکر است که براي تجسم راحتتر و درک بهتر دانشآموزان از شکل
و جدول نيز استفاده شده است.
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 .113كالرك ،فيليپ .طبيعت اسرارآميز .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 128 ،
ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم  ،اسرار طبيعت  ،زيستشناسي  ،سيارة زمين
چكيده :مارمولک چگونه پاهايش را در صحرا خنک نگه ميدارد؟ چرا برف به رنگ قرمز در ميآيد؟
چگونه بعضي از مارها از پرتو مادون قرمز استفاده ميکنند؟ چگونه گياهان از خودشان دفاع ميکنند؟
در اين کتاب بسياري از ناشناختهها و اسرار جهان گياهان و جانوران با متن روان همراه با عکسها
و تصويرهاي حيرتآور و جذاب توضيح داده شدهاند .خوانندگان نوجوان ضمن مطالعة اين کتاب با
شگفتيها ،سيارة زمين که از يک سلول تا غولهاي خشکيها و اقيانوسها را در برميگيرد ،آشنا
ميشوند.

 .114نوروزي ،داريوش .طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي .تهران :گويش نو  144 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :حرفهوفن
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :رويکردهاي يادگيري  ،طراحي بازي رايانهاي  ،بازي آموزشي
چكيده :بازيهاي آموزشي براي کسب و يادگيري دانش و مهارتهاي جديد طراحي ميشوند و براي
رسيدن به اين هدف از روشهاي متفاوتي استفاده ميکنند .در بازيهاي آموزشي ضروري نيست
که بازيکن به چگونگي يادگيري و کسب مهارتهاي جديد فکر کند ،بلکه مثل بازيهاي تفريحي،
بهسادگي با شرايطي که با آنها مواجه ميشود ،پاسخ ميدهد .کتاب حاضر در چهار فصل تدوين
شده است .در فصل اول آن ،بعد از درج کلياتي دربارة انواع بازيها ،اعم از جسماني ،تقليدي ،نمايشي،
نمادي و تخيلي ،و تاريخچة بازيهاي رايانهاي و اثرات آنها مطرح شده است .فصل دوم رويکردهاي
يادگيري و طراحي آموزشي را شرح ميدهد .فصل سوم به فرايند طراحي آموزشي اختصاص دارد.
تحليل و بررسي فرايند طراحي بازيهاي آموزشي موضوع فصل چهارم کتاب است.
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 .115ضيايي ،محمدرفيع .عجب دوست نازنيني! .تهران :كتاب چرخفلك  200 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :داستان کوتاه  ،طنز  ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کتاب «عجب دوست نازنيني» حاوي  20داستان کوتاه طنزآميز است .يک شوخي کام ً
ال
جدي ،نجات به موقع ،خوابهاي آشفتة درخت چنار ،روز سوم ،و بشقاب پرنده عنوانهاي برخي از
داستانهاي کتاب هستند .داستان اول کتاب دربارة گربهاي است که با نخهاي بافتني مادربزرگ بازي
ميکند و آنها را هي دور خودش ميپيچد .پرندهاي که داخل قفس است ،از کار گربه خوشش نميآيد
و هي خودش را به جايي ميکشد که گربه را نبيند .تا اينکه يک روز صبح چشم گربه به سيمي ميافتد
که از پايين قفس آويزان شده بود .گربه آن را ميگيرد و ميکشد و دور خودش ميپيچد و بدينوسيله
پرنده آزاد ميشود .پرنده آنقدر در آسمان پرواز ميکند که گم ميشود!

م راهنمايي .کرج :گردوي دانش  144 ،ص
 .116هيات مولفين .كتابهاي كار  :20عربي سو 
1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان عربي  ،راهنماي آموزشي  ،آزمون و تمرين پاية سوم راهنمايي
چكيده:کتاب کار عربي سوم راهنمايي از يک بخش يادآوري 9 ،درس 10 ،آزمون و يک آزمون
چندگزينهاي تشکيل شده است .آنچه که در اين کتاب قابل توجه است؛ استفاده از تصوير ،ارائة
تمرينهاي متنوع بهمنظور ايجاد انگيزش بيشتر در دانشآموزان و آموزش قواعد با بياني ساده و قابل
فهم است .قواعد زبان عربي با استفاده از تمرينهاي متعدد و بهصورت کاربردي در جملههاي گوناگون
بيان شدهاند تا مخاطبان به تدريج در فهم متون متفاوت و براساس واژگان کتاب به مهارت برسند.
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 .117اكبري صحت ،علي .ردپا :عناصر .تهران :برايند  105 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي  ،دورة راهنمايي  ،عنصرهاي شيميايي  ،مولکولها و اتمها
چكيده :دنياي اطراف ما پر از مواد ،وسايل و چيزهاي گوناگوني است که اشکال ،رنگها و .. .متفاوتي
دارند .از اشياي بيجان گرفته تا گياهان ،جانوران و انسانها ،همه داراي اجزاي تشکيلدهندهاي هستند
و هر کدام از مواد گفته شده از مولکولها و اتمهاي مربوط به خود ساخته شدهاند .کتاب حاضر که
با تکيه بر آموزش مفاهيم نوشته شده ،کوشيده است با پرداختن به موضوعات جديد و روز دنيا ،ذهن
دانشآموزان را خالقانهتر پرورش دهد .در اين کتاب تصويرهاي زيادي براي فهم بهتر مطالب بهکار
گرفته شدهاند که بر جذابيت آن نيز افزودهاند .بيان سادة مطالب و کمک گرفتن از مثالهايي که براي
همه ملموس باشند ،هدف ديگر اين کتاب بوده است.

 .118اوانسكي ،جري .عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس :بيش از  100راهكار براي
تقويت دانشآموزان (براي معلمان كليهي مقاطع تحصيلي) .پريناز علياكبري .تبريز:
آيدين /يانار  144 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :تدریس اثربخش  ،انگيزش در آموزشوپرورش  ،شادابسازي محيط  ،جلب توجه
دانشآموزان
چكيده:امروزه امر يادگيري يکي از مؤلفههاي مهم تعليم و تربيت است و متخصصان اين فن تمامي
هم و غم خود را براي بهبود کيفيت و شيوههاي يادگيري به کار ميبندند .کتابي که پيش رو داريد
ميتواند الگوي مناسبي براي چگونگي استفاده از تکنيک هاي عملي و خالق آموزشي در کالس درس
باشد .کتاب داراي چهار فصل به اين شرح است :فصل اول :شادابسازي محيط؛ فصل دوم :چگونگي
جلب توجه دانشآموزان؛ فصل سوم :نحوة نيرو بخشيدن به دانشآموزان؛ فصل چهارم :گروهبندي .هر
فصل داراي فعاليتهاي خاصي است که موجب جلب توجه دانشآموزان به درس ميشود .برخي از
اين فعاليتها حرکتي و به شکل بازي طراحي شدهاند که محيط کالس را شاد و پرنشاط ميکنند و به
تمرکز و يادگيري هرچه بهتر دانشآموزان ياري ميرسانند.
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 .119امامي نائيني ،محمدعلي .فارسي در عربي و فارسي در تركي .تهران :آزاد مهر ،
 72ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :زبان عربي  ،واژهها و ترکيبات خارجي  ،زبان ترکي آذربايجاني  ،تأثير فارسي بر
عربي و ترکي
چكيده :نفوذ متقابل زبان و فرهنگ اقوامي که در مجاورت همبه سر ميبرند و بين آنها روابط
سياسي و تجاري برقرار است ،امري اجتنابناپذير است .در چنين حالتي هيچ ملتي نميتواند از تأثيرات
فکري و الاقل لغوي ملل طرفارتباط برکنار باشد .به همين دليل بسياري از کلمات فارسي از زمان
جاهليت وارد زبان عربي شد .ورود کلمات زبان فارسي به زبان ترکي از زمان دولت هخامنشي که
به مدت سه قرن بر سرزمين ليديه در آسياي صغير حکومت کردند ،آغاز شد .اين کتاب به بررسي
ادغام زبانهاي عربي ،فارسي و ترکي پرداخته و داراي دو قسمت به اين شرح است :قسمت اول کتاب
به موضوع زبان فارسي در عربي ،ابدال و تعريب ،مقدمهاي بر قرآن و کلمات فارسي در قرآن مجيد
پرداخته است .در قسمت دوم کتاب مباحث فارسي در ترکي در دولت عثماني ،فارسي در ترکي در
ترکية جديد ،لغات بسيط موجود در زبان ترکي امروز و لغات مرکب مطرح شدهاند و ابياتي از سالطين
عثماني آورده شده است.
 .120موسوي ،فرشته .فرآيند ارزشيابي دانشآموزان در مدرسه .تهران :فرشته موسوي ،
 176ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان مراکز تربيت معلم
كلمات كليدي :ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  ،آموزش معلمان  ،اهداف يادگيري
چكيده :محتواي اين کتاب براي معلمان ،دانشجويان مراکز تربيت معلم رشتههاي دبيري و
عالقهمندان به موضوع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مناسب است .در اين مجموعه ،پس از آشنايي
با کليات ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،فرايند استخراج اهداف يادگيري و نحوة طراحي انواع سؤال به
تفکيک ارزشيابيهاي ورودي ،مستمر و پاياني توضيح داده شده است .در انتها نيز تحليل آماري
سؤاالت باز پاسخ و بسته پاسخ آمده است.
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 .121قاسمپور ،افسانه .فرهنگ مصور عربي -فارسي مناسب براي دانشآموزان
راهنمايي و دبيرستان .رشت :دهسرا  64 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :عربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :واژهنامة مصور عربي  ،آموزش زبان عربي  ،وسايل کمک آموزشي  ،ياددهي-
يادگيري
چكيده :در رسانهها و وسايل کمکآموزشي نقش مؤثري در تسهيل فرايند آموزش ايفا ميکنند.
اين وسايل همانطور که از عنوان آنها برميآيد ،کار کمک به تدريس را انجام ميدهند .هرقدر
اين ابزار بيشتر مورد استفاده قرار گيرند ،امر ياددهي و يادگيري با سهولت بيشتر و در زمان کمتري
صورت ميپذيرد .در اين فرهنگ مصور عربي کلمات عربي موجود درکتابهاي درسي دورة راهنمايي
و دبيرستان آموزش داده شدهاند .اين کتاب بعضي از کلمات موجود در کتابهاي درسي را به شکل
تصويري گردآوري و در اختيار فراگيرندگان قرار داده است تا از اين طريق کلمات بهتر در ذهن آنها
ماندگار شود و در بهبود روند يادگيري به دانشآموزان کمک کند.

 .122كريمي ،عبدالعظيم .فضيلت نايادگيري( :چگونه ياد نگيريم)! .تهران :منادي تربيت ،
 212ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /مدير
كلمات كليدي :چگونه ياد نگيريم  ،آموختن فعال  ،يادگيري زدايي  ،موانع شناختي  ،يادگيري تجربي
چكيده :الزمة يادگيري فعال و خالق در وهلة اول «يادگيري زدايي» از آموزههايي است که کنش
آزاد ذهن فراگيرنده را از کشف فاعلي و فهم دروني باز ميدارد .هرگاه بخواهيم چيزي را به کودکان ياد
بدهيم ،مانع شدهايم تا او خود شخص ًا آنرا کشف و اختراع کند .ازآنجا که در نظامهاي آموزشي رايج،
اوليا و مربيان غالب ًا در پي «ياددهي» مداوم مطالب به کودکان هستند ،همواره ناخواسته و غيرمستقيم
سدکنندة اصلي فرايند يادگيري اکتشافي ميشوند؛ چرا که يادگيري واقعي متضمن «نايادگيري»
و«يادگيري زدايي» ،پيدرپي است .مقدمة اين يادگيري زدودن باورهاي غلط ،شکستن سدهاي
عاطفي ،برداشتن موانع شناختي ،بازکردن گرههاي ذهني و روفتن اليههاي ايجاد شده در سرراه
«نويادگيري» افراد است.
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 .123سدالگ ،اولريش .چرا و چگونه؛  :55فيلها ،شيوهي زندگي ،اهميت و انواع .كمال
بهروزكيا .تهران :قدياني  48 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :فيلها  ،دايرئالمعارف  ،ادبيات نوجوانان  ،آموزش علوم تجربي
چكيده :فيلها بهگونهاي منحصربهفرد خود را با شيوة زندگي در محيطهاي متفاوت سازگار کردهاند.
از اين رو انسان از دوران باستان عالقة زيادي به رابطه با آنها داشته است .بسياري از فيلها نهتنها
براي ما جالب ،بلکه چنان دوستداشتنياند که حتي کاريکاتوريستها کاريکاتورهاي بسيار زيبايي از
آنها کشيدهاند .فيلهاي کنوني از نسل قديميترين فيلها هستند .براي شناخت محيط زيست
فيلها و حفظ آن در برابر تهديد طمعکاران کوشش بسيار الزم است .بعضي از روي ناآگاهي و
ندانمکاري زندگي فيلها را تهديد ميکنند .با وجود اين ،بيشتر انسانها نگاهي خاص به فيلها دارند
و به سرنوشت آنها عالقهمندند .در اين کتاب با زندگي خويشاوندان فيلها و فيلهاي کنوني ،زندگي
اجتماعي آنان و همينطور نقش آنان در مذهب و فرهنگ آشنا ميشويم.

 .124پوروهاب ،محمود .قابوسنامه .تهران :نواي مدرسه  70 ،ص 1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر  ،قابوسنامه  ،برگزيدة داستانهاي فارسي  ،آموزش
ادبيات فارسي
چكيده :عنصرالمعالي كيكاوس بن وشميگر ،دانشمند ،نويسنده و شاعر قرن پنجم هجري است .او از
خاندان «آل زيار» است .كتاب «قابوسنامه» را براي فرزند خود گيالنشاه نوشته است .اين كتاب نشان
از اطالعات وسيع عنصرالمعالي دارد .او با فنون سپاهيگري ،سياست و مملكتداري ،شعر ،فن عروضي،
نجوم ،موسيقي و .. .آشنايي داشت .كتاب قابوسنامه يكي از مفيدترين كتابهاي قديم است كه به
زباني زيبا و ساده نوشته شده است .اين كتاب ادبي و اخالقي  44باب دارد و هر باب شامل حكايات و
اشارات تاريخي شيرين و جذاب است .هنوز پس از گذشت قرنها نظرات و گفتار نويسندة كتاب جالب
و تأثيرگذارند و راهكارهاي او ميتواند سرمشق و راهگشاي زندگي ما باشند.
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 .125يوسفي ،امراله .قصه آفتاب( :نمونهاي از روشهاي آموزشي محمد بهمنبيگ 
مدارس عشايري ايران) .شیراز :قشقايي  240 ،ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :محمد بهمن بيگي  ،تدريس اثربخش  ،آموزش عشايري.
چكيده :هرکس که امروز در کشور ما دستي در تعليم و تربيت دارد ،با نام جاودان «محمد بهمن بيگي»
و شاهکار آموزشياش« ،تعليمات عشاير» ،آشناست .وي بنيانگذار آموزش عشاير براي کودکان و
نوجوانان کوچنشين ايالت و عشاير ايران است .در اين کتاب با قسمتهايي از انواع فعاليتهاي
کمکآموزشي ،از قبيل شعرها و آموزشهاي رايج در مدارس عشايري ،که هم آموزنده بودند و هم
روحيهدهنده و دليرپرور و همچنين با مفاهيم ،لغات و اصالحات آموزش عشايري و .. .آشنا ميشويم.

 .126جمعي از نويسندگان موزه  DBنورنبرگ.چرا و چگونه؛  :53قطار و راه آهن ،پيدايش و
تكامل .كمال بهروزكيا .تهران :قدياني  48 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :راهآهن  ،قطارها  ،تاريخ  ،ادبيات نوجوانان  ،آموزش علوم تجربي
چكيده :اين کتاب داستان قطار را از آغاز تا امروز و آينده شرح ميدهد .پنج نويسنده ازموزة راهآهن
آلمان«درنورنبرگ» آن را نوشتهاند .وقتي در اروپا خط آهن کشيده شد ،ريلهاي جهان را فتح کردند.
اکنون ميتوان با قطار از ميان کوهها ،جنگلهاي خالي از سکنه و بيابانها سفر کرد .در اين کتاب
دربارة لوکوموتيوهاي بخار ،قطارهاي برقي و قطارهاي هوايي توضيح داده شده است .همچنين به
پشت صحنة کارخانههاي ريلسازي جديد هم نظري مياندازد .زيرا مسافران معمولي هيچوقت توجه
نميکنند که چند نفر با هم کار ميکنند و چه تجهيزاتي وجود دارند تا يک قطار بتواند سالم به مقصد
برسد .داستان قطار داستاني است که هنوز پاياني براي آن نوشته نشده است .تصويرهاي کتاب تمام ًا
رنگي و براي مخاطب بسيار جذاب و هيجانانگيز هستند.
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 .127واندويل ،اگنس .شگفتيهاي جهان :قطارها و لوكوموتيوها .مهناز عسگري .تهران :محراب
قلم  28 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع  /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تراورس  ،دايرئالمعارف کودکان  ،تاريخچة راهآهن  ،قطارها
چكيده :در اين کتاب ما با چگونگي پيدايش و تشکيل راهآهن آشنا ميشويم .نخستين ريلها در
قرون وسطا پديدار شدند .در آنزمان ،معدنچيها گاريهاي حمل ذغالسنگ را از روي صفحههاي
چوبي سادة شياردار حرکت ميدادند .در قرن شانزدهم ريلهاي چوبي واقعي را نصب کردند که حدود
سال  1750ميالدي به ريلهاي فلزي تبديل شدند .بعد در طول قرن هيجدم ،براي اينکه تيرهاي
چوبي موازي ،محکم و ثابت بمانند ،تختههايي چوبي بهنام تراورس ميان تيرهاي چوبي موازي نصب
کردند .بدينترتيب ،ريل حتي پيش از قطار پديد آمد .براي کشيدن واگنها ابتدا اسب و سپس
لوکوموتيو بخار بهکار گرفته شد.

 .128حاجي سيدحسينيفرد ،سيد مسعود .بسته مديريت كالسي :كاربرگ انگليسي دوم
راهنمايي .تهران :مرآت دانش  56 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :كتاب كار  ،زبان انگليسي  ،آزمون و تمرين
چكيده :كاربرگ كه در كالس درس و در هنگام تدريس مورد استفاده قرار ميگيرد ،براساس مفاهيم
اصلي و پايهاي هر درس طراحي شده است؛ به گونهاي كه تمرينات آن بالفاصله پس از تدريس
توسط دانشآموز انجام ميشود تا درك او از محتواي درس بهتر و عميقتر شود .در كاربرگ زبان
انگليسي عالوه بر تمرينات متداول ،به تمرينات صوتي توجه شده است كه ميتواند به معلمان در تثبيت
جنبههاي شنيداري زبان انگليسي در دانشآموزان كمك كند.
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 .129حاجیسيدحسينيفرد ،سيد مسعود .بسته مديريت كالسي :كاربرگ انگليسي سوم
راهنمايي .تهران :مرآت دانش  56 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان هاي خارجي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان انگليسي  ،آزمون و تمرين  ،کاربرگ  ،راهنماي آموزشي
چكيده:کتاب «کاربرگ انگليسي سوم راهنمايي» که در کالس در هنگام تدريس مورد استفاده قرار
ميگيرد ،براساس مفاهيم اصلي و پايهاي هر درس کتاب درسي طراحي شده است؛ بهگونهاي که
تمرينات آن بالفاصله پس از تدريس توسط دانشآموز انجام ميشود تا درک او از محتواي درس بهتر
و عميقتر شود .اين مجموعه براساس سرفصلهاي کتاب درسي به  25هفته تقسيم شده است که
هر هفته آموزشي با يک درس از کتاب درسي انطباق دارد و شامل معني واژگان ،امال ،نکات مهم
دستوري است.

 .130آقاعلي طاري ،رضا .بسته مديريت كالسي :كاربرگ رياضي دوم راهنمايي .تهران :مرآت
دانش 52 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي  ،آزمون و تمرين  ،تفکر منطقي  -قياسي
چكيده :کتاب کار رياضي پاية دوم راهنمايي با عنوان «کاربرگ» و با ويرايش جديد ،براي يادگيري
هرچه بهتر رياضي براساس سرفصلهاي کتاب درسي تدوين شده است .اين کتاب کار به دانشآموزان
کمک ميکند تا توانايي تفکر منطقي  -قياسي و قدرت استدالل خود را تقويت کنند .کتاب  12هفتة
آموزش را دربرميگيرد که هر هفته شامل سؤاالت درسي چهار گزينهاي و سؤاالت متنوع از همان
درس است.
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 .131نصيريزاده ،ابوالحسن  /اكبريفرد ،علياصغر .بسته مديريت كالسي :كاربرگ عربي دوم
راهنمايي .تهران :مرآت دانش 56 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان عربي  ،آزمون و تمرين  ،تفکر منطقي  -قياسي
چكيده :کتاب کار عربي پاية دوم راهنمايي با عنوان «کاربرگ» و با ويرايش جديد ،براي يادگيري
هرچه بهتر زبان عربي براساس سرفصلهاي کتاب درسي تدوين شده است .اين کتاب کار به
دانشآموزان کمک ميکند تا توانايي تفکر منطقي  -قياسي و قدرت استدالل خود را تقويت کنند.
کتاب  24هفتة آموزش را دربرميگيرد که هر هفته شامل سؤاالت درسي چهار گزينهاي و سؤاالت
متنوع از همان درس است.

 .132نصيريزاده ،ابوالحسن  /اكبريفرد ،علياصغر .بسته مديريت كالسي :كاربرگ عربي سوم
راهنمايي .تهران :مرآت دانش  56 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان عربی  ،آزمون و تمرين  ،راهنماي آموزشي  ،ترجمة عربي
چكيده:مجموعهاي که پيش روي شماست ،با طبقهبندي مناسب و ارائه تمرينهاي بسيار متنوع در
زمينههاي ترجمه ،قواعد ،درک مطلب و .. .بر آن است به دانشآموزان در يادگيري زبان عربي کمک
کند .در اين کتاب ،هر درس از کتاب درسي در قالب دو جلسه يا هفتة آموزشي به اين ترتيب ارائه
شده است .1 :فعاليتهاي مربوط به قواعد هر درس که شامل سؤالهاي تشريحي ،چهارگزينهاي،
پر کردن جاهاي خالي و .. .ميشود؛  .2فعاليتهاي مربوط به ترجمههاي هر درس که شامل ترجمه،
ترجمة کامل جمله از عربي به فارسي و فارسي به عربي ،پر کردن جاهاي خالي ،ترجمة کلمات ،و .. .
است؛  .3تستهاي مربوط به ترجمه.
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 .133ميرزايي ،مهرداد .بسته مديريت كالسي :كاربرگ علوم تجربي دوم راهنمايي .تهران:
مرآت دانش  56 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :علوم تجربي  ،كتاب كار  ،آزمون و تمرين
چكيده :كاربرگ علوم تجربي دوم راهنمايي ،در جهت تسهيل يادگيري تأليف شده است .در
طراحي سؤاالت تا آنجا كه امكان داشت سعي شده است دانشآموزان را درگير محتواي آموزشي
كند .همچنين از وسايل و امكاناتي استفاده شده است كه به راحتي براي همه مدارس و دبيران و
دانشآموزان قابل تهيه باشد.

 .134ميرزايي ،مهرداد  /فمتفرشي ،گلناز و [ .. .ديگران] .بسته مديريت كالسي :كاربرگ علوم
تجربي سوم راهنمايي .تهران :مرآت دانش  56 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي
چكيده« :کتاب کاربرگ علوم تجربي سوم راهنمايي» در جهت تسهيل يادگيري دانشآموزان تأليف
شده است .طراحي سؤاالت کتاب بهگونهاي است که دانشآموزان را درگير محتواي آموزشي نکند.
مؤلف کوشيده است از وسايل و امکاناتي استفاده کند که به راحتي براي همة مدارس و دانشآموزان
قابل تهيه باشد .ترتيب سؤاالت همان ترتيب محتواي آموزشي کتاب درسي است و سؤاالت در
قالبهاي تشريحي ،جاخالي ،درست و نادرست ،چهارجوابي ،حل جدول ،و .. .ارائه شدهاند.
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 .135سليماني ،محمدرضا  /سليماني ،مهدي .بسته مديريت كالسي :كاربرگ فارسي دوم
راهنمايي .تهران :مرآت دانش  48 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :فعاليت  ،فارسي  ،آزمون و تمرين
چكيده:فعاليتهاي «كاربرگ فارسي دوم راهنمايي» به گونهاي طراحي شدهاند كه هماهنگ با
فعاليتهاي كتاب درسي مورد استفاده قرارگيرند تا با تأكيد بيشتر بر مفاهيم ،فرايند تدريس را براي
معلم تسهيل كنند .مطالب مندرج در درسها براي برطرف كردن همه نيازهاي ادبي دانشآموز تهيه
شده است .كتاب شامل بيست هفته آموزشي است؛ هر هفته آموزشي با يك درس از كتاب انطباق دارد.

 .136سليماني ،محمدرضا  /سليماني ،مهدي .بسته مديريت كالسي :كاربرگ فارسي سوم
راهنمايي .تهران :مرآت دانش  48 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي  ،آزمون و تمرين  ،راهنماي آموزشي ادبيات فارسي
چكيده :از آنجايي که کتابهاي فارسي دورة راهنمايي بهتازگي تغييراتي داشتهاند که مشکالت و
دغدغههايي را براي دانشآموزان پديد آورده است ،مؤلف اين کتاب بر آن شد تا حاصل تجربيات بيش
از دو دهه تحقيق و تدريس خود را به طبع درآورد .کتاب  20هفتة آموزشي را پوشش ميدهد .هر هفتة
آموزشي با يک درس از کتاب درسي انطباق دارد .مطالب مندرج در درسها بهگونهاي تنظيم شدهاند
که همة نيازهاي ادبي دانشآموز را اعم از معني واژگان ،امال ،تاريخ ادبيات ،آرايههاي ادبي ،نکات مهم
نگارشي و ويرايشي ،و .. .را پاسخ ميدهند.
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 .137ميرعلي ،سيدمحمدرضا .ردپا :كتاب فيزيك گرما .تهران :برايند  190 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي  ،فيزيك  ،گرما  ،علوم  ،آزمايش
چكيده :نگارنده در اين کتاب کوشيده است تمامي نکات الزم و ضروري دربارة فيزيك گرما از قبيل:
«همدمايي،گرما و دما»« ،تغييرات دما در اثر گرما»« ،تغيير اندازه در اثر گرما (انبساط و انقباض)»،
«تغيير حالت در اثر گرما» و «انتقال گرما» را شرح دهد .در پايان هر درس نيز يک آزمون از تمام
مباحث درس آورده شده است .بيان سادة مطالب و کمک گرفتن از مثالهايي که براي همه ملموس
باشند ،هدف ديگر اين کتاب بوده است.

 .138سبحاني ،هايده .كتاب كار تاريخ پاية سوم دورة راهنمايي تحصيلي .تهران:
پندارپارس  88 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تاريخ
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش تاريخ  ،پرسش و پاسخ
چكيده :اين کتاب کار ،مجموعهاي ابتکاري است با بخشهاي متنوع ،جذاب و خواندني ،همراه
سؤالهاي طبقهبندي شده و استاندارد که ميتواند مرجعي علمي براي دانشآموزان عزيز باشد .کتاب
داراي بخشهايي به اين شرح است :خالصة هر درس :بهمنظور يادگيري بيشتر و سريعتر نکات
حائز اهميت در ابتداي هر درس ارائه شدهاند .سؤاالت چهاگزينهاي :اين سؤاالت بهمنظور ارزشيابي
دانشآموزان درج شدهاند .سؤاالت جورکردني :اين سؤاالت براي هر درس بهمنظور ارزيابي بيشتر
دانشآموزان طراحي شدهاند .ساير بخشها :سؤاالت تشريحي ،جدول و سرگرمي ،آزمونهاي ميان
ترم ،و آزمون پايانی.
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 .139محسني ،مليحه .كتاب كار نرمافزار پارس لوگو پيشرفته .تهران :ديبا گران تهران ،
 72ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :حرفه و فن
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :کنترلکنندههاي برنامهپذير  ،نرمافزار  ،پارسلوگو  ،برنامة رايانه  ،آموزش کار با رايانه
چكيده« :لوگو» در زبان يوناني به معناي «کلمه» است .زبان برنامهسازي لوگو براي اولين بار توسط
سيمور پاپرت ،استاد دانشگاه « ،»MITبراساس نظريات ژان پياژه طراحي و توليد شد .لوگو فقط يک
زبان برنامهسازي نيست ،بلکه فراگيرنده به کمک آن حل مسئله را ياد ميگيرد و در ارائة مفاهيم،
نوآوري ميکند .نرمافزار «پارسلوگو» براساس فلسفة لوگو بر دو حالت کشف جهان الکپشت و
آموزش به الکپشت بنا شده است .کتاب حاضر در  8درس و  30تمرين ارائه شده و دانشآموزان در
آن با نرمافزار لوگوي پيشرفته آشنا ميشوند.

 .140حاجي سيدحسينيفرد ،سيد مسعود .بستهمديريت كالسي :كتاب كار و تمرين انگليسي
دوم راهنمايي .تهران :مرآت دانش  192 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان انگليسي  ،آزمون و تمرين  ،راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب «کار و تمرين انگليسي دوم راهنمايي» به گونهاي تأليف شده است که دقيق ًا همان
مطالبي را ارزيابي ميکند که دانشآموز در کالس درس يادگرفته است .از اينطريق به بهبود وضعيت
تحصيلي دانشآموز کمک ميشود .ويژگيهاي کتاب از اين قرارند :داراي رويکرد کاربرد زبان در
زندگي واقعي است .در ارائه تمرين دستور زبان «مهارت محور» است .فعاليتهاي خواندن کتاب با
تمرکز بر ساختارها و لغات هر درس ،آنها را تقويت ميکند و يادگيري زبان انگليسي توسط دانشآموز
را يکپارچه ميسازد .مجموعة «بستة مديريت کالسي» شامل کتاب کار و تمرين ،کتاب معلم و
سيديهاي صوتي است.
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 .141حاجي سيدحسينيفرد ،سيد مسعود .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين انگليسي
سوم راهنمايي .تهران :مرآت دانش  184 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان انگليسي  ،آزمون و تمرين  ،راهنماي آموزشي  ،رويکرد کاربرد زبان
چكيده :کتاب کار و تمرين ،ميدان انديشه و عمل است .طراحي آموزشي اين کتاب بهگونهاي است
که فعاليتها در کنار تمرينها قرار دارند و تمرينهاي کتاب دقيق ًا همان مطالبي را ارزيابي ميکنند
که دانشآموز در کالس درس ياد گرفته است .اين کتاب داراي رويکرد کاربرد زبان در زندگي واقعي
است و در ارائة تمرين دستور زبان «مهارت  -محور» است .کلمات را در «بافت زباني» مطرح ميکند.
بهعالوه فعاليتهاي شنيداري آن داراي رويکرد ساختاري ،واژگاني و ارتباطي هستند .فعاليتهاي
خواندن نيز بر ساختارها و لغات هر درس تمرکز دارند تا يادگيري زبان انگليسي توسط دانشآموز
يکپارچه شود.

 .142آقاعلي طاري ،رضا .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين رياضي دوم راهنمايي.
تهران :مرآت دانش  232 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :كتاب كار  ،آزمون و تمرين  ،فعاليت محور
چكيده :كتاب كار و تمرين رياضي ،آموختههاي دانشآموزان را متناسب با اهداف كتاب و برنامه
درسي تعميق و توسعه ميبخشد .همچنين با استفاده از مثالهاي كاربردي متنوع و متناسب با سطوح
مختلف شناختي به تحكيم يادگيري و تقويت آموختهها در ذهن دانشآموز كمك ميكند .ويژگيهاي
اين كتاب عبارتاند از :چيدمان سؤالها از آسان به دشوار ،انطباق چيدمان سؤالها با ترتيب موضوعات
ت محور ،پرهيز از تكرار و رعايت
كتاب درسي ،فضاي شاد و كنجكاوكننده ،توجه به پرسشهاي فعالي 
اصل تنوع و استفاده از روش قدم به قدم.
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 .143نصيريزاده ،ابوالحسن  /اكبريفرد ،علياصغر .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين
عربي دوم راهنمايي .تهران :مرآت دانش  184 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمون و تمرين  ،قواعد عربي  ،ترجمه
چكيده :كتاب « كار و تمرين عربي دوم راهنمايي» دو بخش دارد كه در بخش اول به ارائه تمرينهاي
مربوط به قواعد هر درس پرداخته است .اين تمرينها عبارتاند از :تمرينهاي تشريحي مناسب و
هدفمند ،پر كردن جاهاي خالي ،تصحيح غلطهاي مربوط به قواعد ،پرسشهاي چند گزينهاي مناسب.
همچنين تمرينهايي مربوط به ترجمه هر درس در بخش ديگر ارائه شده است.

 .144سليماني ،محمدرضا  /سليماني ،مهدي .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين فارسي
دوم راهنمايي .تهران :مرآت دانش  180 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي  ،نكات دستوري  ،ويرايش  ،آرايههاي ادبي  ،تاريخ ادبيات
چكيده :كتاب كار و تمرين فارسي دوم راهنمايي ،آموختههاي دانشآموزان را متناسب با اهداف كتاب
و برنامه درسي تعميق و توسعه ميبخشد .مطالب مندرج در درسها به گونهاي تنظيم شده است كه
همه نيازهاي ادبي دانشآموز را اعم از واژگان ،امال ،تاريخ ادبيات ،آرايههاي ادبي ،نكات مهم نگارشي،
ويرايشي ،زباني و دستوري ،درك مفاهيم شعر و نثر پوشش ميدهد.
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 .145سليماني ،محمدرضا  /سليماني ،مهدي .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين فارسي
سوم راهنمايي .تهران :مرآت دانش  208 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي  ،آزمون و تمرين  ،راهنماي آموزشي
چكيده :هدف اين کتاب کار ارائة مجموعهاي از اطالعات در زمينههاي گوناگون ادبي همراه با
تمرينهاي هدفدار و تکاليف معنادار است ،تا ضمن سنجش آموختههاي دانشآموزان ،باعث رشد و
پيشرفت فراگيري آنان شود .بر همين اساس سعي شده است که عالوه بر رعايت الگوي تدريس ،به
اهداف آموزشي و تمرينهاي مهارتي ادبي هم توجه شود .کتاب  20هفتة آموزشي را پوشش ميدهد و
هر هفتة آموزشي با يک درس از کتاب انطباق دارد .مطالب مندرج در درسها بهگونهاي تنظيم شدهاند
که همة نيازهاي ادبي دانشآموز را اعم از معناي واژگان ،امال ،تاريخ ادبيات ،آرايههاي ادبي و .. .پاسخ
بگويند .بنابراين شايسته است ابتدا مطالب کتاب درسي را بخوانيد و سپس با حل تمرينهاي کتاب
حاضر ،موفقيت خود را در يادگيري دو چندان کنيد.

 .146رضايي ،رضا .كتاب كار و خودآزمون امالي فارسي دوم راهنمايي براساس
كتابهاي جديدالتأليف دوره راهنمايي .همدان :روز انديش  52 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :فارسي  ،آموزش امال  ،راهنماي آموزش
چكيده:از آنجا که در نظام آموزشي کشور ايران ،امالي فارسي يکي از مهمترين درسهاي دوره هاي
گوناگون تحصيلي به شمار ميرود و اين درس مهم ،در دورة راهنمايي تنها يک ساعت از ساعات
هفتگي را به خود اختصاص داده است .لذا کمبود وقت از مهمترين دغدغههاي دبيران ادبيات در زنگ
امال در دورة راهنمايي محسوب ميشود .کتاب حاضر بهگونهاي مطرح شده است که با داشتن آن،
دانشآموز نيازي به دفتر امال نخواهد داشت ،زيرا ميتواند در صفحات مشخص شده با عنوان امالي
سر کالس ،امالي شب و امالي هفتگي ،امالي خود را بنويسد .کتاب داراي  21درس و چهار آزمون
تکميلي است و هر درس داراي اين موارد است :پيدا کردن غلطهاي اماليي؛ پيدا کردن کلمات صحيح
از داخل کمانک؛ خط کشيدن زير واژههاي غلط؛ پيدا کردن کلمات تشديددار.
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 .147رضايي ،رضا .كتاب كار و خودآزمون امالي فارسي سوم راهنمايي براساس
كتابهاي جديدالتأليف دوره راهنمايي .همدان :روز انديش  50 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :فارسي  ،آموزش امال  ،راهنماي آموزشي  ،دورة راهنمايي
چكيده :هدف اصلي آموزش امال ،ايجاد و تقويت مهارتي است که به کمک آن دانشآموزان بتوانند،
آنچه را ميشنوند بهسرعت و درست بنويسند .البته نحوة خواندن امال هم تأثير زيادي در درستنويسي
دارد .آزمونهاي ارائه شده در اين کتاب شامل سؤاالت اماليي است .جايي نيز براي امالي تقريري
طراحي شده است .باتوجه به اينکه از اشعار معمو ًال امال گفته نميشود ،سعي شده است در آزمونهاي
تکميلي از لغات و عباراتي که در اشعار آمدهاند و بار اماليي دارند ،استفاده شود.

 .148عموزاده خليلي ،فريدون .كتاب كوچك براي داستاننويسي .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان  144 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :داستاننويسي  ،آموزش نويسندگي  ،ادبيات فارسي
چكيده:اين كتاب ميخواهد دربارة داستاننويسي فشرده حرف بزند ،نه مفصل .دوم اينكه دربارة
«داستاننويسي» صحبت ميكند ،نه خود «داستان»؛ اين دو با هم خيلي فرق دارند .فرق اولشان اين
است كه دربارة «داستان» معمو ًال «حرف ميزنند»؛ ولي دربارة «داستاننويسي» حرف نميزنند .در
اين كتاب نويسنده قصد دارد راه و روش قصهنويسي و شيوههاي آن را براي نوجوانان توضيح دهد.
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 .149سيدآبادي ،علي اصغر .كتاب كودك ،كتاب باواسطه ،مقدمهاي بر مخاطبشناسي.
تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  68 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :معلم /مشاور  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كتابدار  /كارشناس
كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارسي  ،اوليا و مربيان ،ادبيات كودكان و نوجوانان  ،مخاطبشناسي
چكيده :يكي از ويژگيهاي ادبيات كودك و نوجوان كه معمو ًال مورد توجه قرار نميگيرد« ،با واسطه»
بودن آن است .زيرا كودكان و نوجوانان شناخت كافي از نويسندگان ،ناشران و .. .ندارند و با واسطة
بزرگترها با كتاب آشنا ميشوند .مربيان كودك و نوجوان و كتابداران كتابخانههاي كودك و نوجوان
در كنار وظايف متفاوتي كه برعهده دارند ،از حلقههاي مهم رابطة ميان كتاب -مخاطب هستند.
«كتاب كودك ،كتاب باواسطه ،مقدمهاي بر مخاطبشناسي» در  17قسمت به بررسي موضوعاتي
مانند مخاطب كودك كيست؟ ،مروري بر ويژگيهاي كودكان ،ويژگيهاي زباني ،ويژگيهاي شناختي،
ويژگيهاي شخصيتي ،ويژگيهاي اجتماعي ،و كودك و مخاطب كودك ميپردازد.

 .150خسروبگي ،محمدابراهيم .گزينه برتر پرسشهاي چهارگزينهاي و ارايه نكتههاي
مهم هر درس ادبيات فارسي پايه سوم دوره راهنمايي . .. .قم :اقيلم مهر  112 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارسي  ،آزمون و تمرين  ،راهنماي آموزشي
چكيده:كتاب حاضر دربردارندة نكات مهم ادبي و زباني كتاب درسي فارسي سوم راهنمايي و
پرسشهاي چهارگزينهاي از محتواي اين كتاب به گونة درسبه درس است .در اين كتاب نخست
نكتههاي مهم هر درس از جنبههاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفتهاند .و سپس با توجه به محتوا و
موضوع هر درس و اهداف آموزشي آن ،براي هر درس پرسشهاي چهارگزينهاي طراحي و تدوين شده
است .طبقهبندي پرسشهاي چهارگزينهاي از درس يكم تا درس بيستويكم در پنج موضوع به اين
شرح انجام گرفته است :امال ،واژهشناسي ،تاريخ ادبيات ،دانشهاي ادبي ،درك و دريافت معنا و مفهوم
متون .دانشآموزاني كه از اين كتاب بهره ميگيرند ،با مراجعه به كتاب درسي فارسي سوم راهنمايي و
نيز با رهنمودهاي دبير ،پاسخ پرسشها را خواهد يافت.
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 .151زاموسكي ،ليزا .دانشوران ديروز و امروز :لويي پاستور :نبرد با ميكروبها .سليمان
فرهاديان .تهران :محراب قلم  32 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تاريخ /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :لويي پاستور  ،واکسن  ،ميکروب شناسان  ،فرانسه  ،زندگينامه
چكيده :لويي پاستور ،شيميدان فرانسوي ،براي کارهاي بزرگش در زمينة پزشکي پرآوازه شده است.
او با کشفهايش جان ميليونها انسان را نجات داد .پاستور ثابت کرد که ميکروبها عامل گسترش
بيماريها هستند .وي براي پيشگيري از چند بيماري ميکروبي ،واکسن ساخت .از ديگر نوآوريهاي
پاستور فرايندي است که نام او را بر آن نهادهاند .در فرايند پاستوريزاسيون ،مايعهايي مانند شير را گرما
ميدهند تا ميکروبهاي زيانبار آنها نابود شوند .اين نوآوري پاستور ،صنعت ابريشم فرانسه را نيز
نجات داد .در اين کتاب مخاطب با زندگي لويي پاستور آشنا ميشود.

 .152واندويل ،آگنس .شگفتيهاي جهان :ماشينهاي راه و ساختمان .مهناز عسگري .تهران:
محراب قلم  28 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع  /حرفه و فن
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف کودکان  ،ماشين آالت  ،راه و ساختمان  ،ماشينهاي سنگين
چكيده :براي برداشتن خاک ،کندن زمين ،تخلية زمين از چيزهاي اضافي ،صاف کردن زمين و انجام
کارهاي گوناگون ديگر ،از ماشينهاي نيرومند و محکم مجهز به موتور ديزل استفاده ميکنيم .بولدوزر،
بيل مکانيکي ،لودر ،بيل مکانيکي و  .. .برخي از ماشينهاي راهوساختمان هستند .تجهيزات ،اندازه
و قدرت اين ماشينها بنابر نوع کاربردشان باهم فرق دارد .معمو ًال براي رانندگان چنين ماشينهاي
سنگيني فرقي نميکند پشت فرمان کداميک از آنها نشسته باشند .آنها از عهدة هدايت و راندن انواع
اين ماشينها برميآيند .بنابر داليل امنيتي ،ماشينهاي راه و ساختمان آژير خطر دارند .اين آژير هنگام
حرکت به عقب بهکار ميافتد .در اين کتاب با انواع ماشينهاي سنگين راهوساختمان ،ماشينهاي
بندرگاه ،کشتي اليروبي ،تونل کن ،ماشينهاي معدن ،ماشينهاي تخريب و  .. .آشنا ميشويم.
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 .153خرازي ،كمال .مباني آموزش و پرورش شناختي .تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب
علوم انساني دانشگاهها (سمت) 190 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :روانشناسي تربيتي  ،آموختن  ،شناخت انديشه و تفکر  ،راهنماي آموزشي
چكيده :اين کتاب براي آشنايي مربيان با اصول و مباني آموزشوپرورش شناختي در پنج فصل تدوين
شده است .فصل اول آن مقدمهاي است بر انقالب شناختي .فصل دوم به بررسي مباني فلسفي
آموزشوپرورش شناختي ميپردازد .فصل سوم مباني روان شناسي آموزشوپرورش شناختي را بررسي
ميکند .فصل چهارم به مباني عصبشناختي آموزشوپرورش شناختي و تحقيقاتي که در اين زمينه
انجام گرفته است ،اشاره دارد .فصل پنجم نيز تصويري منسجم از رويکرد شناختي به آموزشوپرورش
ارائه کرده است .بهعالوه ،نگاهي دارد به تحقيقاتي که بايد در زمينة آموزشوپرورششناختي انجام
گيرند و آيندة اين رشتة جديد را پيشبيني کرده است.

 .154نوروزي ،داريوش .مباني طراحي آموزشي .تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم
انساني دانشگاهها (سمت) 408 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :نظامهاي آموزشي  ،برنامهريزي آموزشي  ،برنامهريزي درسي  ،آموزش معلمان
چكيده :مطالعة اين کتاب به متخصصان علوم تربيتي ،بهويژه طراحان آموزشي و متخصصان فناوري
آموزشي ،کارشناسان آموزشي و سازمانها و مراکز متفاوت آموزشي ،دانشجويان رشتة علوم تربيتي و
به طور خاص دانشجويان رشتة تکنولوژي آموزشي در دورههاي کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکترا،
کارآموزان دورههاي تربيت معلم ،معلمان و مربيان و همة کساني که به طريقي با طراحي آموزشي
سروکار دارند ،توصيه ميشود .براي کساني که قصد دارند با دانش پايه و چارچوب طراحي آموزشي آشنا
شوند ،مطالعة اين کتاب بيشک سودمند خواهد بود .کتاب از شش فصل با اين عنوانها تشکيل شده
است :مفاهيم و کليات؛ رويکردهاي يادگيري و طراحي آموزشي؛ نظريهها و الگوهاي طراحي آموزشي؛
طراحي آموزشي در محيطهاي الکترونيکي.
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 .155پوروهاب ،محمود .مثنوي معنوي .تهران :نواي مدرسه  158 ،ص 1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي  ،داستانهاي كوتاه  ،مثنوي معنوي  ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :مثنوي معنوي» مولوي ،همانند بيشتر مثنويهاي صوفيانه ،بهصورت عمده از «داستان»
بهعنوان ابزاري براي بيان تعليمات تصوف استفاده ميكند .ترتيب قرارگرفتن داستانهاي گوناگون در
اين كتاب ظاهراً نظم مشخصي ندارد .شخصيتهاي اصلي داستانها ميتوانند از پيامبران و پادشاهان
تا چوپانان و بردگان باشند .حيوانات نيز نقش پررنگي در اين داستانها بازي ميكنند .كتاب «مثنوي»
از «مجموعة قصههاي كهن» شامل  74داستان از مثنوي مولوي است.

 .156مهاجري ،زهرا .مجموعه افسانههاي ايراني .مشهد :به نشر  139 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :افسانههاي ايراني  ،ادبيات فارسي  ،تربيت كودكان
چكيده :قصه بخشي مهم از فرهنگ هر قوم و ملتي است و از ابزارهاي مؤثر تعليم و تربيت بهشمار
ميرود .قصهها مانند پلي ،دنياي افسانهاي -تخيلي كودك را به دنياي واقعي بزرگساالن پيوند
ميدهند .جلد پنجم از كتاب مجموعه افسانههاي ايراني شامل  30افسانة ايراني است .به گفتة
بسياري از محققان ،افسانهها بايد حفظ شوند ،زيرا با خواندن و شنيدن آنها كودكان فرصت ابراز
احساسات پيدا ميكنند .از سوي ديگر ،افسانهها به كودك و نوجوان كمك ميكنند ،بهجاي والدين
و بزرگترها كه تكيهگاههاي قابل اعتماد اما ناپايداري بهشمار ميآيند ،روي قابليتها و ظرفيتهاي
دروني خود تكيه كنند.
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 .157ريچاردز ،جان  /فالهرتي ،مايكل .مجموعه كارگاه علوم .حسين مخولي .مشهد :به نشر
 308 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي  ،آزمايش  ،ادبيات نوجوانان
چكيده:کتاب حاضر در  10بخش با اين عنوانها نگارش يافته است :صدا و موسيقي؛ کار و ماشينهاي
ساده؛ نور و بينايي؛ آهنربا و مغناطيس؛ اندازهگيري و واحدها؛ الکتريسيته و باتريها؛ مواد شيميايي
و واکنشها؛ شکلها و ساختارها؛ آب و قايقها؛ هوا و پرواز .کتاب داراي آزمايشهايي در زمينة
موضوعات ذکر شده بهصورت مصور و رنگي بهمنظور يادگيري هرچه بهتر دانشآموزان است.

 .158سالوي ،اندرو .محيط زيست به روايت نمودار .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران  32 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي  /مطالعات اجتماعي
مخاطب :معلم /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :حفظ محيط زيست  ،آلودگي  ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :نويسنده در کتاب حاضر به کمک آمار و نمودار کودکان را با مشکالت زيستمحيطي
اطرافشان آشنا ميکند و راهحلهاي کارامدي براي رفع آنها ارائه ميدهد .نمودارها و منحنيها ،فهم
دادههاي کتاب را آسانتر ميکنند.
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 .159فرهاديان ،رضا .مدرسه مطلوب :مباني ،شاخصهها ،اصول و روشها .قم :طليعه سبز،
 280ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :آموزشوپرورش  ،هدفها و نقشهاي مدرسه  ،مديريت و سازماندهي  ،مدرسة
مطلوب
چكيده :تربيتمنظم و دستيابي به ارزشهاي واالي انساني ،و راهبري و راهنمايي با رويکرد ديني در
نظام تحول بنيادين آموزشوپرورش اسالمي ،تنها از طريق «مدرسة مطلوب» امکانپذير است .اما
چنين مدرسهاي چگونهشکل ميگيرد و مباني آن کدام است؟ ويژگيها و شاخصههاي آن چيست؟
اهداف ،برنامهها و راهبردهاي آن ،کدام سمتوسو را دارد؟ و .. .در اثر حاضر ،سؤالها و موضوعات فوق
در فصلهاي متعدد بررسي شدهاند.

 .160قربانيان ،حسين .مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده .تهران :كالج برتر ،
 183ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :يادگيري سازماني  ،مديريت دانش  ،تعارضات سازماني
چكيده :امروزه روشهاي قديمي ادارة سازمانها پاسخگوي تغييرات سريع محيط اطراف نيستند.
رشتة مديريت در سراسر دنيا شاهد تغييرات پردامنه و زيربنايي شده و از شيوة سنتي بيرون آمده است.
«مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده» به تشريح مفهوم دانش و مديريت و تعارضات سازمانهاي
آن پرداخته است .به عالوه ،با استفاده از تعاريف بزرگان اين عرصه و ضمن بيان اهداف مديريت ،سير
تکامل سازمانهاي يادگيرنده و ريشههاي ناتواني سازمانها را در يادگيري شرح داده است .مديران با
بهرهگيري از مطالب اين کتاب ميتوانند دانش و مهارتهاي الزم براي کاستن از تعارضات سازماني را
در سازمان خود فرا گيرند و به افراد مؤثري در دامنة فعاليت خود تبديل شوند.
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 .161سوسا ،ديويد .مديريت يا رهبري آموزشي؟ چگونه مدارس امروز را موثرتر
رهبري كنيم؟ .فرخلقا ،رئيسدانا .تهران :عابد  436 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :تغيير فرهنگ مدرسه  ،مديريت آموزشي  ،مدير موفق  ،تناقض اخالقي
چكيده :مطالب اين کتاب به يافتن پاسخ چنين سؤاالتي کمک خواهد کرد .ويژگيهاي مدير موفق
چيست؟ اطالعات پايهاي و مبنايي دربارة بخشهاي مغز و کارکرد آنها که الزم است مديران آموزشي
آنها را بدانند ،چيست؟ مديرآموزشي چگونه ميتواند مشوق بروز خالقيت در مدرسه باشد؟ خواستهها،
نحوة يادگيري و انتظارات دانشآموزان امروز و ديروزي چه تفاوتهايي دارد؟ آگاهي از اين تفاوتها
چه تأثيري بر تهية برنامة درسي و نحوة آموزش خواهد داشت؟ عالوه بر مشاهدات کالس درس ،از
چه راههاي ديگري ميتوان اثربخشي کار معلمان را ارزيابي کرد؟ راهبردهاي رفع تناقضهاي اخالقي
چيست؟ راهکارهاي اثربخش تغيير فرهنگ يک مدرسه چيست؟ براي جذب مشتاقان و نوپيوستگان به
مديريت آموزشي و نيز براي حفظ و نگهداري مديران قديمي چهميتوان کرد؟

 .162امامي نائيني ،محمدعلي .مراكز آموزشي ايران .تهران :روزآمد  64 ،ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي  /تاريخ
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :تاريخچة آموزشگاههاي ايران  ،آموزش تاريخ  ،دانشگاهها و مدارس عالي ،
آموزشوپرورش  ،دانشگاههاي ايران
چكيده :گفتوگو در مورد مراکز آموزشي ايران قطع ًا بايد با نظر به اعتقادات و آموزههاي ديني و
مذهبي قديم و جديد صورت پذيرد .زيرا آموزش افراد ،خاصه کودکان و نوجوانان در هر کجا و هر
زمان ،با تأثير مستقيم اعتقادات ديني و نيز فرهنگ بومي مردم همراه است .کتاب حاضر به بررسي سير
تحول تاريخي مراکز آموزشي در ايران ،مثل مرکز علمي اکباتان ،دانشکدة پزشکي ساييس ،دانشگاه
گنديشاپور در زمان ساسانيان و ...پرداخته است.
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 .163صاحبي ،علي .مهارتهاي زندگي :مرجع ضمير زندگي كجاست .تهران :آرمان رشد ،
 44ص 1390 ،
قطع :بياض
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :موفقيت  ،آموزش مهارتهاي زندگي  ،تفاوتهاي فردي
چكيده :همة انسانها براي اين به دنيا آمدهاند که موفق و سعادتمند شوند .هرکدام از آنها بهعنوان
يک پديدة نو به جهان ميآيند و تاکنون هرگز مانند آنها موجودي نبوده است .هرکس شيوة منحصر
بهفردي براي نگريستن ،شنيدن ،لمس کردن ،مزه کردن و فکر کردن دارد و ظرفيتها ،توانمنديها
و محدوديتهاي همه يکسان نيست .هرکس ميتواند موجودي هوشيار ،آگاه ،متفکر ،مهم ،صاحب
منزلت و سازنده باشد .کتاب حاضر ويژگيهاي افراد برنده و بازنده را به مخاطبان معرفي ميکند تا
آنها يکي ديگر از مهارتهاي زندگي را بياموزند.

 .164الجوردي ،سيده شيدا .مردم جهان :دايرئالمعارف الروس (نوجوان) . .تهران :فرهنگ
معاصر  80 ،ص 1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :كره زمين ،مردم ،جمعيت ،قارهها
چكيده :ساكنان كره زمين همه جا ،حتي در بيابانهاي گرم يا سرد زندگي ميكنند ،اما بعضي از
مناطق بسيار پرجمعيت و بعضي ديگر تقريب ٌا خالي از سكنهاند .كتاب مصور حاضر داراي موضوعهاي
گوناگوني درباره مردم جهان است كه عبارتاند از :همهچيز پيرامون زمين؛ گوناگوني انسانها؛ مردم
به چه كاري مشغولند؟؛ مناطق برزگ جهان؛ و  . ...در انتهاي هر مطلب پرسش و پاس خ براي ارائه
اطالعات بيشتر در كادر زرد رنگي آمده است .كتاب واژهنامه و نمايه نيز دارد.
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 .165صافي ،احمد .مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها .تهران:
ويرايش  188 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلم�ات كليدي:آموزشوپ��رورش اي��ران ،آيندهنگري ،نهاده��اي اجتماعي ،مش��کالت کارکنان
آموزشوپرورش
شوپرورش يکي از نظامهاي مهم اجتماعي است که با
چكيده :امروزه در هر کشوري نظام آموز 
رشد و توسعة فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي آن کشور پيوندي ناگسستني دارد .در کشور ما در وزارت
آموزشوپرورش بيش از  15ميليون دانشآموز در دورههاي گوناگون تحصيل ميکنند .اين تعداد
دانشآموز ،ضمن موفقيتهايي در امر تحصيل ،با مشکالت و مسائل متعددي نيز روبهرو هستند که
ريشه در درون و برون سازمان آموزشوپرورش دارد .عالوه بر دانشآموزان ،معلمان ،معاونان ،مديران
و حتي بازنشستگان آموزشوپرورش مشکالتي دارند که سعي شده است در اين کتاب مورد بررسي
و موشکافي قرار گيرد و براي حل تعدادي از اين مشکالت راهکارهاي مناسب و عملي ارائه شود.

 .166قرباني ،عليرضا  /نصيري ،كريم .معماهاي چوب كبريتي .تهران :تيزهوشان برتر  /علوم
پارسي  64 ،ص 1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :پرورش مهارتهاي فکري  ،آزمون هوش  ،معماهاي چوب کبريتي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور تقويت هوش کودکان آماده شده است .طبق آموزشهاي کتاب،
مخاطبان ميتوانند با چند چوب کبريت شکلهاي متفاوت پديد آورند و معماهاي بسياري را حل کنند.
در پايان کتاب جواب معماهاي خواسته شده ،درج گرديده است.
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 .167اسپيدكار ،محبوبه .گام به گام تا انديشه :من و هستي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان  80 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تفكر فلسفي  ،كودكان و فلسفه  ،انديشه و تفكر  ،تفكر خالق  ،راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعه کتابهاي «گامبهگام تا انديشه» است که براي گروههاي س ّني «د»
و «هـ» و به شيوهاي ساده تدوين شده است .اين کتاب به عنوان يک راهنماي آموزشي و با هدف
معرفي روشي براي پرورش ّ
تفکر فلسفي در کودکان و نوجوانان به نگارش درآمده است .فعاليتهاي
ّ
آمده در کتاب به عنوان الگويي مناسب براي مربّيان عالقمند به پرورش ّ
تفکر فلسفي ارائه شده است.
تمامي فعاليتها به صورت گروهي و در بيستويک جلسه طراحي شده است .همچنين در پايان کتاب،
وسايل و امکانات مورد نياز اين گروهها براي هر جلسه و در جدول بيان گرديده است.

 .168قانع ،مژگان  /بابائي ،بهنام .مهارت برتر با كتاب حرفهوفن پايه دومراهنمايي .تهران:
مبتكران /پيشروان  112 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :حرفه و فن
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :حرفهوفن  ،کتابهاي درسي  ،پرسش و پاسخ  ،آزمون و تمرين
چكيده :کتاب حاضر شامل اين بخشهاست .1 :طراحي کنيد :در اين قسمت دانشآموز پس از
تدريس درس توسط معلم ،طرحي را با استفاده از خالقيت خود انجام ميدهد .2 .جملهسازي :در اين
قسمت از دانشآموزان انتظار ميرود که با استفاده از کلمات درهم ريخته ،يک جمله متناسب با موضوع
درسي بنويسند .3 .شناسايي اشتباهات علمي متناسب با موضوع درس .4 .اسم جدول ابتکاري :با
کلمات ارائه شده و طراحي سؤال براي آن توسط دانشآموز .5 .طرح سؤاالت چندگزينهاي :اين کار
توسط خود دانشآموز انجام ميشود .6 .اصطالحات :در اين بخش کلمات هر واحد درسي بهصورت
انگليسي براي آشنايي دانشآموزان ارائه شدهاند .7 .بخش کاريکارتور :در اين قسمت با استفاده از
طنز ،مفاهيم درسي به همراه سؤاالتي براي درک بهتر دانشآموزان ارائه شده است .8 .فعاليت عملي:
در پايان هر واحد ،يک فعاليت عملي در نظر گرفته شده است .9 .آزمون :آزمونهاي هر واحد کتاب
بهصورت جداگانه و با رعايت استانداردهاي آموزشي تهيه شدهاند .10 .آزمونهاي پاياني :که در پايان
کتاب گنجانده شدهاند.
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 .169الهياري ،توران .مهارتهاي عملي براي والدين (آنچه كه بهتر است والدين در باره
حقوق كودكان بدانند)  .تهران :البرز فردانش  144 ،ص 1391 ،
قطع :بیاضی
موضوع درسي :ديني
مخاطب :معلم /والدين  /كارشناس
كلمات كليدي :آموزش والدين  ،حقوق کودکان  ،مهارتهاي زندگي  ،روانشناسي
چكيده :يکي از مهمترين و باارزشترين نهادهاي اجتماعي کوچک که مورد تأييد و تأکيد علماي
اسالمي ،مردم جوامع مختلف و صاحبنظران تعليموتربيت قرار دارد و به تشکيل آن دعوت فراوان
شده ،خانواده است .در اين کتاب والدين با مهارتهاي تربيتي که بايد در قبال فرزندان خود بدانند،
آشنا ميشوند و چگونگي رعايت حقوق آنان در خانواده از نظر اسالم و معصومين مورد بررسي قرار
گرفته است.

 .170گلدارد ،كاترين  /گلدارد ،ديويد .مهارتهاي كاربردي در مشاوره .عليرضا كاكاوند/
محمدحسينخاني .کرج :سرافراز  420 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :مهارتهاي کاربردي در مشاوره  ،کمک به افراد  ،مديريت تغيير  ،رازداري
چكيده:مؤلفان کتاب «مهارتهاي کاربردي مشاوره» سعي کردهاند بعضي از کيفيتهاي رابطة
مشاورهاي را شرح دهند .مشاوره راهي براي کمک کردن به افراد است ،اما اينراه ،راهي خاص
است که به استفاده از مهارتهاي خاص ،براي رسيدن به اهداف ويژه نياز دارد .براي کمک به افراد،
کمککنندگان حرفهاي و مستعد نيازمند استفاده از مهارتهاي مشاورهاي هستند .استفاده از اين
مهارتها ميتواند بسيار سودمند باشد و به افراد محتاج مشاوره کمک کند تا احساس بهتري داشته
باشند .اين کتاب در شش بخش با اين عنوانها تدوين شده است :بخش اول :مشاوره -کليات؛ بخش
دوم :مهارتها و اصلهاي اساسي؛ بخش سوم :افزايش تغيير با استفاده از رويکرد التقاطي؛ بخش
چهارم :مهارتهايي ديگر براي ارتقاي تغيير؛ بخش پنجم :مسائل اخالقي ،حرفهاي و کاربردي؛ بخش
ششم :مثالهاي تمريني براي دانشجويان.
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 .171فارندن ،جان .نفت .مهناز عسگري .تهران :محراب قلم  72 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع  /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف کودکان  ،تاريخچة نفت  ،منبع انرژي  ،آلودگي محيطزيست
چكيده :انسان از هزاران سال پيش از نفت استفاده ميکرده است ،اما بهرهبرداري گسترده از اين ماده
از قرن اخير آغاز شد .بدينترتيب ،مصرف روزانة نفت در سال  2000ميالدي در آمريکا به  21ميليون
بشکه رسيد .نفت مهمترين منبع انرژي بشر است و بشر اکنون با چالش بزرگي روبهرو است .زيرا
از يکسو مخازن جهان نفت رو به اتمام هستند و از سوي ديگر ،مصرف نفت نتايج زيستمحيطي
خطرناکي بهبار ميآورد .در اين کتاب ما با تاريخچة نفت ،صنايع مرتبط با نفت ،سياستهاي نفتي و
انرژيهاي جايگزين آن آشنا ميشويم.

 .172گروه نويسندگان .كتابهاي سفيد :نوجوانان و رسانهها .الدن مقيمي اسكويي .تهران:
شركت انتشارات فني ايران  24 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تلويزيون  ،راديو  ،رسانهها  ،تأثير پيام  ،تبليغات کاذب  ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :رسانه وسيلهاي براي برقراري ارتباط و انتقال اطالعات به مردم است و نقش مهمي در
زندگيما بازي ميکند .ما هر روز با رسانهها در ارتباط هستيم و پيامهاي متفاوتي از آنها دريافت
ميکنيم .نوع پيامها به مخاطب آنها بستگي دارد و پيام ممکن است اثرات مثبت يا منفي داشته باشد.
کودکان با مطالعة اين کتاب با رسانهها ،اهداف ،پيامها و تأثير آنها بر افراد آشنا ميشوند و ميآموزند
که آگاهانه با رسانهها و تبليغات کاذب احتمالي آنها روبهرو شوند.
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 .173حسني ،محمد .نوشتن رويش انديشه :راهنماي تأليف مقاله علمي براي
دانشجويان و معلمان .تهران :عابد  158 ،ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :مقالهنويسي  ،فن نگارش  ،آثار عملي و فني  ،جمعآوري اطالعات  ،ويرايش
چكيده:در اين کتاب بعد از مقدمه ،گامهايي که براي توليد مقاله الزم است ،به تفصيل مورد بحث
قرار گرفته است .در خالل مطالب کتاب ،فعاليتهايي متناسب با بحث توسط نگارنده پيشنهاد شدهاند،
که بهنظر ميرسد اجراي آنها به خواننده کمک میکند فهم عميقتري از مباحث پيدا کند .کتاب از دو
بخش تشکيل شده است :بخش اول :آشنايي با مقالة علمي؛ بخش دوم :مراحل نگارش مقاله .بخش
دوم شامل نه گام به اين شرح است :گام اول :انتخاب موضوع؛ گام دوم :بيان مسئله ،گام سوم :شناسايي
مفاهيم اصلي و واژههاي کليدي؛ گام چهارم :جستوجو و شناسايي منابع و مآخذ بر اساس واژههاي
کليدي؛ گام پنجم :مرور و مطالعة مقدماتي برخي از منابع و مآخذ؛ گام ششم :تهية چارچوب مقاله؛ گام
هفتم :مطالعة منابع و مآخذ و جمعآوري اطالعات؛ گام هشتم :نوشتن مقاله؛ گام نهم :اصالح و ويرايش
نهايي مقاله .در پايان کتاب فهرست منابع و مآخذ آورده شده است.

 .174واندويل ،اگنس .شگفتيهاي جهان :وسايل نقليهي فضايي .مهناز عسگري .تهران:
محراب قلم  28 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع  /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف کودکان  ،فضاشناسي  ،فضاپيماها  ،موشک وي ، 2فناوري موشک
چكيده :چينيها در قرن سيزدهم ،نخستين موشکهاي پودري را توليد کردند .در سال 1815
ميالدي در«نبرد واترلو»  ،انگليسيها موشکهايي حاوي مواد منفجره بهسوي سربازان ناپلئون پرتاب
ميکردند .در آغاز قرن بيستم ،رابرت اچ گدار آمريکايي موفق شد ،نخستين موشک مدرن را با ترکيبي
از بنزين و اکسيژن مايع پرتاب کند .در جنگ جهاني دوم ،موشک آلماني «وي »2سالحي وحشتناک
بود .در اين کتاب با سير تحول و فناوري موشک و ماشينهاي فضايي آشنا ميشويم.
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 .175هوبنر ،دان .چه كار كنم اگر :وسواس دارم .حسين مسننفارسي .تهران :گام  96 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :وسواس در کودکان  ،آموزش مهارتهاي زندگي  ،مهارتهاي کنترل رفتار  ،آموزش
والدين
چكيده :اين کتاب به بچهها و والدينشان راهبردهاي شناختي  -رفتاري را براي غلبه بر اختالل
وسواسي  -اجباري ميآموزد .مطالب با بياني طنزآميز و آرامشبخش ،درک جديدي از اين اختالل در
کودکان و والدينشان ايجاد ميکند .به همان ميزان هم مهارتهايي به ايشان ميآموزد تا مشکلشان
را تحت کنترل بگيرند .اگر فرزند شما قصد دارد مشکلش را درک کند و روي آن کنترل داشته باشد،
تمرين اين مهارتها اهميتي اساسي دارند .در طول اين فرايند ،شما ميتوانيد راهنماي کودکتان باشيد،
او را براي يادگيري تکنيکهاي مؤثر کمک کنيد و انگيزهاش را براي دستيابي به موفقيت باال ببريد.

 .176صاحبي ،علي .مهارتهاي زندگي :هدفگزيني .تهران :آرمان رشد  32 ،ص 1390 ،
قطع :بياض
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /دانش آموز  /مدير
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :انتخاب هدف،آموزش مهارتهاي زندگي  ،برنامهريزي
چكيده :همة سازمانها و شرکتهاي کوچک و بزرگ توليدي ،تجاري و خدماتي از ابتدا اهدافي
را تعيين و براي رسيدن به آنها برنامهريزي ميکنند .براي رسيدن به هرنوع پيشرفتي تعيين هدف
ساالنه و برنامهريزي براي آن يک ضرورت است .کتاب «هدف گزيني» از مجموعه کتابهاي
«مهارتهاي زندگي» در سه بخش با عنوانهاي هدفگزيني ،براي شروع ،و يادآوري شکستها و
ناکامي بسيار آسان است ،نحوة هدف گزيني را آموزش ميدهد.
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 .177كوك ،دومينيك .هزار ويكشب .اردشير مهرآبادي  /احمد سپاسدار .تهران :نخستين 160 ،
ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :افسانههاي پريان  ،ادبيات کشورهاي عربي  ،افسانه و قصه  ،عليبابا  ،سندباد
چكيده :شهرزاد جوان هر بار با قدرت تخيل و سياست خاصي تالش ميکند مرگ خود را به تعويق
بيندازد .او با گفتن داستانهاي شگفتآور و روايت شرح حال شخصيتهاي عجيب ،همچون عليبابا،
سندباد ملوان ،شاهزاده خانم پريزاد ،در ماجراهاي عجيب و دنياي سحرآميزي که داراي موجودات
هولناکي مثل جانوران غول پيکر ،پرندة سخنگو ،غولهاي شيطانصفت و دزدان حيلهگر است،
همچنان زنده مانده است .ولي آيا تمام اينها جان او را نجات ميدهند؟

 .178ادر ،جان اريك  /پورآقاسي ،حسين .هنر خالقانديشيدن .منصوره پناهي .تهران:
اميدفرزانگان  176 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :مشکل گشايي  ،انديشه و تفکر خالق  ،ايدههاي نو  ،طرز فکر برتر
چكيده :در روزگاري که همهچيز در حال تغيير است و هر روز فکر و ايدة تازهاي مطرح ميشود،
شما بايد به ابزاري مجهز شويد که بتوانيد به خلق ايدههاي نو و طرحهاي ابتکاري دست بزنيد .چنين
ابزار ارزشمندي را خالق هستي بهرايگان در اختيارتان قرار داده و آنرا با دقت هرچه تمامتر در ميان
دو گوشتان جا داده است! عجبا که عدهاي از وجود اين موهبت بزرگ بيخبرند و عدهاي ديگر هم با
طرز کار آن بهدرستي آشنا نيستند .اين کتاب که به قلم تواناي دو نويسنده انگليسي و ايراني نگاشته
شده است ،عملکرد اين دستگاه حيرتانگيز را به زباني ساده و با مثالهاي متنوع بيان ميکند و
دستورالعملهاي بسيار مفيدي براي عالقهمندان به نوآوري و طرز فکر برتر ارائه ميدهد.
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 .179فيشر ،دايانا .هنر نقاشي روي سنگ :تكنيكهايي ساده و نكاتي عملي براي
تبديل سنگهاي ساده به آثار زيباي هنري .صدف حكيميزاده .تهران :فرهنگسراي
ميردشتي  66 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :هنر
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش هنر  ،نقاشي روي سنگ  ،نقاشي با اکريليک  ،آفرينش هنري
چكيده :اين کتاب تکنيکهايي آسان و نکاتي عملي را براي تبديل سنگهاي ساده به آثار زيباي
هنري و نقاشي روي سنگهاي گوناگون را آموزش ميدهد .نقاشي روي سنگکاري است مدرن و
سرگرمکننده که مادة اصلي مورد نياز آن ،يعني سنگ ،به رايگان پيدا ميشود .ضمن ًا فراموش نکنيم
که يافتن سنگ مستلزم آن است که با طبيعت تماس داشته باشيم.

 .180بومون ،اميلي .شگفتيهاي جهان :هواپيماها .مهناز عسگري .تهران :محراب قلم  32 ،ص ،
1391
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع  /علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :سيرتکامل هواپيماها  ،روياي پرواز  ،داوينچي  ،ايکار  ،ليلينتال  ،کلمان آدر
چكيده :آدمها هميشه روياي پرواز را در سر پروراندهاند .در اسطورههاي يوناني ،ايکار با موم و پر
بالهايي ساخت و تا پيش از سقوط در دريا ،در آسمان پرواز کرد .لئوناردو داوينچي در قرن پانزدهم
ميالدي طرحهايي از ماشينهاي پرنده کشيد .در سال 1891ميالدي ،اتوليلينتال با قابي از چوب بامبو
که با الياف گياهي بههم متصل شدهبود ،گاليدري ساخت .او روي اين قاب را با پارچه پوشاند .اتو از
روي تپهاي در برابر باد دويد و در هوا به پرواز درآمد و شناور شد .او بارها بدين شکل پرواز کرد .طول
برخي از پروازهايش به  400متر نيز رسيد .در سال  ،1889يک فرانسوي بهنام کلمانآدر ماشيني بهنام
«ائول» ساخت .اين اقدامهاي خيال پروازانة اوليه موجب برداشت بهتر آدمها از پرواز شد .در اين کتاب
با سير تکامل هواپيماها ،ساخت و توليد آنها ،هليکوپترها و  .. .آشنا ميشويم.
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 .181كاهه ،محمدحسن .هوشآزمايي  .IQتهران :مبتكران /پيشروان  116 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :پرورش هوش  ،استعداد رياضي  ،حل معما  ،آموزش رياضي  ،هوش بهر
چكيده :اين کتاب از سه بخش تشکيل شده است :بخش اول شامل  70معماست که از ساده
به سخت مرتب شدهاند .زمان مناسب براي پاسخ هر معما در گوشة چپ باالي کادر نوشته شده
است .اين معماها از مجموعة  10قسمتي « »IQ Puzzeleانتخاب شدهاند .بخش دوم شامل 50
معماست که سطح آنها کمي باالتر است .اين مجموعه از بين دو سلسله کارت بازي تحت عنوان
« »Geometrical Riddlesانتخاب شدهاند و اکثر معماها راهحلهايي بسيار کوتاه و هوشمندانه
دارند .بخش سوم حاوي  30معماي نسبت ًا سختتر از دو بخش اول است .اين معماها از کتاب
« »101 Puzzelesانتخاب شدهاند.

 .182نادري ،ناصر .ياد شيرين دوست مجموعه نيايشها با الهام از متون ديني .تهران :مدرسه ،
 152ص 1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :مناجات  ،مفاتيحالجنان  ،دعا و نيايش
چكيده« :بار خدايا! تو خود ياران خويش را آشناتر و همدمي .. .اگر تنهايي به هراسشان افکند ،با ياد
تو ،انس گيرند و اگر از هر سو ،بر سرشان بال ببارد ،به ذاتت پناه آورند» .کتاب حاضر حاوي مجموعه
نيايشهايي با الهام از متون ديني «مفاتيحالجنان»« ،صحيفة سجاديه» و «نهجالبالغه» است.
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 .183گروگان ،حميد .يادگار عاشورا :گذري بر زندگي امام سجاد (ع)  .تهران :قدياني ،
 64ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :امام سجاد (ع)  ،امام چهارم  ،داستان ديني  ،ادبيات نوجوانان  ،زندگينامه
چكيده :مدينه بود و کوچه و بازارها و خانههاي گلي و محلهاي به نام «بنيهاشم» و در همان نزديکي،
مسجدي که قبر جدش رسول خدا (ص) در آنجا بود و نيز قبرستاني به نام «بقيع» که مادربزرگ
عزيزش ،حضرت فاطمه (س) و عموي شهيدش ،امام حسن (ع)  ،در آنجا آرميده بودند .هر وقت دلش
ميگرفت به آن قبرستان ميرفت و دعا ميخواند و ميگريست .کتاب «يادگار عاشورا» گذري است
بر زندگي امام سجاد (ع)  ،امام چهارم شيعيان.

 .184ساالري ،حسن101 .پرسش و پاسخ دربارهي پزشكان و داروشناسان بزرگ.
تهران :محراب قلم  64 ،ص 1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :پزشکي  ،داروسازي  ،گياهان دارويي  ،پرسش و پاسخ  ،آموزش علوم تجربي
چكيده 101 :پرسش و پاسخ اين کتاب ،تاريخ پزشکي و کوششهاي پزشکان و داروشناسان بزرگ
را از روزگار انسانهاي نخستين تا روزگار حاضر و همچنين دستاوردهاي پزشکان ايراني مانند رازي،
ابنسينا و برخي از پزشکان معاصر ايران را بهصورت مختصر و مفيد بررسي کردهاند .موضوع برخي
سؤالها از اين قرار است :سوراخ کردن جمجمه؛ چگونگي شناسايي گياهان دارويي ،دستاوردهاي
سومريان در پزشکي؛ نوشتن قانون براي پزشکان؛ برنامة بهداشتي ايرانيان باستان؛ دستاوردهاي
جالينوس .در پايان کتاب ،بزرگترين رويدادهاي پزشکي معاصر ايران بهطور خالصه معرفي شدهاند.

دورة آموزش راهنمايي 107 14
 .185سينايي ،زهرا 13 .روز با سليمان .تهران :صابرين  72 ،ص 1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانش آموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
ن ديني
كلمات كليدي :سليمان پيامبر  ،ادبيات فارسي  ،داستا 
چكيده :سليمان نام شخصيتي تاريخي در قرآن وكتاب مقدس است .اطالعات علمي دقيقي از وي
در دست نيست .شخصيت وي بيشتر بر پاية متون ديني شناخته ميشود .طبق متون ديني سليمان
پيامبري توانا و ثروتمند بود كه زبان پرندگان و حيوانات را ميدانست و بادها مسخر او بودند .كتاب
« 13روز با سليمان» حاوي  13داستان دربارة زندگي و قضاوتهاي سليمان است.

 .186كالرك ،رن 55 .اصل براي كالسداري موفق :آموزش آداب ومهارتهاي زندگي
به دانشآموزان .فرشته مجيب .تهران :پيشگامان پژوهش مدار  136 ،ص 1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي  /علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :تدريس موفق ،راه و رسم زندگي ،علوم تربيتي
چكيده:جوامع انساني هر يک بهگونهاي در تالش هستند تا شرايطي فراهم آورند که در ساية
آن ،انسانها زندگي و حيات بالنده و پويايي داشته باشند .در اين ميان ارزشها ،بهويژه ارزشهاي
اخالقي ،رکن اساسي حيات انسانها را تشکيل ميدهند .این کتاب داراي اصول  55گانة مهارتهاي
زندگي است که چگونه زندگي کردن و ارزش زندگي را دانستن را شرح ميدهد و براي تمام اقشار
جامعه بهخصوص دانشآموزان قابل استفاده است؛ اصولي که آنها را آماده ميکند تا با دنياي وراي
مدرسه برخورد داشته باشند و بهعنوان سپري ،پس از مدرسه براي مقابله با جهان بهکار گيرند .رن
کالرک ،نويسندة کتاب ،معتقد است که آموزش هر معلمي ،بايد در حد توانش در تأثيرگذاري بر يکايک
شاگردانش مؤثر باشد .تأکيد بر پرورش قدرت ذهني کودک کافي نيست ،بايد به کودکان نشان داد
که تا چه حد برايمان ارزش دارند.
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 .187حسيني ،محمدحسنBeyond the present methods and approaches to ELT .
 ./ Education: The Crucial Need for a Radical Reformتهران :جنگل /جاودانه 408 ،

ص 1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي :آموزش زبان انگليسي  ،راهنماي آموزشي  ،کارگروهي در آموزشوپرورش  ،روش
تدريس
چكيده :کتاب پيشرو ضمن بررسي نقادانة داليل ناکارامدي نظامهاي فعلي آموزش زبان و تبعات
مخرب آنها در سطوح ملي و بينالمللي ،به تجزيه و تحليل آخرين روشهاي تدريس که بر مبناي
تعامل و بحث و گفتمان بنا شدهاند ،پرداخته است .مهمتر اينکه به معرفي روش تدريس مناسب با
توجه به واقعيتهاي دنياي پيچيده و رقابتي امروز مبادرت کرده که مورد استقبال مجامع بينالمللي
نيز واقع شده است.
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كوك ،دومينيك 177
گروگان ،حميد 183
گروه نويسندگان 172
گلدارد ،ديويد 170
گلدارد ،كاترين 170
گيوهچي ،روحاهلل 029
الجوردي ،سيده شيدا 164
لوبوم ،ژوئل 069
ماجدينيا ،محمدحسين 081
مجيب ،فرشته 186
محبي ،حسين 087
محسني ،مليحه 139
مخولي ،حسين 157
مرتضوي ،زينب 108
مرتضوي ،سيدمهدي042
مروتي ،زهرا 031
مسننفارسي ،حسين 175 ،064 ،063
مشتاق ،مهسار 086 ،018
معدندار آراني ،عباس 007
معلمي ،بهرام 158
مقيمي اسكويي ،الدن 172
ك گراو ،فيليپ سي 018
م 
مالمحمدي ،مجيد 039
موسوي ،فرشته 120

مهاجري ،زهرا 156
مهدوي ،صفا 093 ،091
مهدوي ،مهدي 092
مهر آيين ،علي026 ،025
مهرآبادي ،اردشير 177
ميرزايي ،مهرداد 134 ،133
ميرعلي ،سيدمحمدرضا 137
ميالرد ،آن 044
ميناب سالمي ،افشين 095 ،094
نادري ،ناصر 182
نبيزاده ،محمد 035
نريماني ،فاطمه 099 ،098
نصيري ،كريم 166
نصيريزاده ،ابوالحسن 143 ،132 ،131
نوروزي ،داريوش 154 ،114
نويمان ،كريستين 013
واكر ،ريچارد 033
واندويل ،آگنس 174 ،152 ،127
وانگورپ ،لين 008
وبر ،بليندا 021
وناگس ،پاتريشيا 044
وودوارد ،جان 070
هاديمنش ،ابوالفضل 111
هامفري ،ساندرا مكلئود 032
هاوگن ،برندا 037 ،001
هرويك ،دان 004
هوبنر ،دان 175 ،064 ،063
هيات مولفين 116 ،097 ،096
يانكوفسكي ،كاني 036
يانگ ،گرگ 005
يعقوبي شهير ،حامد 034
يوسفي ،امراله 125
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ناشران
آبرنگ 100 ،060 ،026 ،025
آرمان رشد 176 ،163 ،101 ،084 ،078 ،065
آزاد مهر 119
آفتاب هشتم 083 ،006
آفرينگان 061
آموزشهاي بنيادي 043
آواي نور 087
آيدين 118
ابوعطا 086 ،018
ارسباران 103 ،080
افق 104 ،021
اقيلم مهر 150
البرز فردانش 169
اميدفرزانگان 178 ،074
انجمن اوليا و مربيان 054
ايده درخشان 095 ،094
برايند 137 ،117 ،099 ،098
به نشر 157 ،156 ،027 ،009
بهجت 044
پرنيان مهر 081
پندارپارس 138
پيشروان 181 ،168
پيشگامان پژوهش مدار 186 ،082
تختجمشيد 048
تولد 022

تيزهوشان برتر  /علوم پارسي 166
تيمورزاده /طبيب 050
جاودانه187
جمال 111
جنگل 187
چاپار فرزانگان 108
خيلي سبز 028
دفتر پژوهشهاي فرهنگي 051
دهسرا 121
ديبا گران تهران 139
روان 052
روز انديش 147 ،146
روزآمد 162 ،105
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
154 ،153
سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان ،091 ،090 ،089
102 ،092
سامر 068 ،067
سپهر دانش 079
سرافراز 170
سلسله 085
سمپاد 035 ،034
شباهنگ 107
شركت انتشارات فني ايران 172 ،158 ،109 ،106 ،032
صابرين 185
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قهستان 110
صيانت 062
كالج برتر 160
طلوع دانش 007 ،003
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
طليعه سبز 159
،148 ،113 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055
عابد 173 ،161
علم و دانش /موسسه آموزشي طاليهداران 167 ،149
كتاب چرخفلك 115
عالمه حلي 112 ،093
گام 175 ،071 ،064 ،063
فاتح خيبر 002
گردوي دانش 116 ،097 ،096
فراياد 038
گويش نو 114
فرشته موسوي 120
مؤلفان فرهيخته 095 ،094
فرهنگ معاصر 164 ،073
مبتكران 181 ،168 ،012
فرهنگسراي ميردشتي 179
محراب قلم ،014 ،010 ،008 ،005 ،004
قاطع البرهان 019
قدياني ،127 ،069 ،066 ،036 ،017 ،016 ،015 ،053 ،031 ،030 ،024 ،023 ،013
184 ،180 ،174 ،171 ،152 ،151
183 ،126 ،123
مدرسه 182 ،072
قشقايي 125 ،048
مرآت دانش ،132 ،131 ،130 ،129 ،128
ققنوس 045 ،037 ،001

،142 ،141 ،140 ،136 ،135 ،134 ،133
145 ،144 ،143
مرجع نوجوان 077 ،076 ،075
منادي تربيت 122
منشور دانش 042 ،041 ،040
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 049
نحل 020
نخستين 177
نغمه نوانديش029
نواي مدرسه 155 ،124 ،039
نوشته 011
هبوط الله 088
هوشمند 070 ،033
هيرمند 165 ،047046
يانار 118
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كلمات كليدي
آبراهام لينكلن 001
آتشفشان 055
آثار عملي و فني 173
آداب معاشرت 011 ،002
آذربايجان غربي 014
آذرخش 056
آرايههاي ادبي 144 ،081
آزادگان 038
آزمايش157 ،137
آزمون و تمرين ،026 ،025 ،012
،093 ،088 ،060 ،042 ،041 ،028،040
،130 ،129 ،128 ،100 ،096 ،095 ،094
،140 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131
168 ،150 ،145 ،143 ،142 ،141
آزمون و تمرين پاية سوم راهنمايي ،097
116
آزمون هوش166
آفرينش هنري 179
آلبرت آينشتاين004
آلفرد وگنر 005
آلمان 046 ،005
آلودگي 158
آلودگي محيطزيست 171
آموختن 153 ،043

آموختن فعال 122
آموزش ادبيات فارسي ،088 ،081 ،042
150 ،149 ،124 ،105 ،104
آموزش امال 147 ،146
آموزش تاريخ ،045 ،036 ،031 ،030
162 ،138 ،072
آموزش جغرافيا 022 ،017 ،015 ،014
آموزش حرفهوفن 060
آموزش خبرنگاري 076
آموزش داستاننويسي 077
آموزش دستور زبان فارسي012
آموزش روش تحقيق 075 ،054
آموزش رياضي،092 ،091 ،090 ،089
181 ،130
آموزش رياضيات 093
آموزش زبان انگليسي،097 ،096 ،028
187 ،141 ،140 ،129
آموزش زبان عربي ،116 ،041 ،040
132 ،121،131
آموزش زبان فارسي ،136 ،026 ،025
145
آموزش شطرنج 107
آموزش شيمي112
آموزش عشايري 125

آموزش علوم 113 ،099
آموزش علوم تجربي ،024 ،023 ،013
،070 ،068 ،062 ،059 ،057 ،056 ،033
،134 ،126 ،123 ،117 ،100 ،098 ،073
184 ،157
آموزش کار با رايانه 139 ،034
آموزش کودکان 049 ،048
آموزش مربيان087
آموزش معلمان 154 ،120 ،027
آموزش مهارتهاي زندگي ،049 ،032 ،011
،106 ،101 ،086 ،074 ،071 ،064 ،063
176 ،175 ،172 ،163 ،158 ،115 ،109
آموزش نوجوانان 086
آموزش نويسندگي 148
آموزش و عادتهاي زندگي 065
آموزش والدين 175 ،169 ،063
آموزش هنر 179
آموزشوپرورش ايران165
آموزشوپرورش،103 ،052 ،009 ،007
162 ،159
آنتوان چخوف083
آنتوان لوران الوازيه 008
آنجلد مرکل 006
آينده فکري 009
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آيندهنگري 165
ابزار و وسايل الکتريکي069
ابن سينا 010
اتحاديه دمکرات مسيحي006
اخالق 011
اخالق مطلوب 110
ادب 011
ادبيات فارسي ،156 ،148 ،077 ،038
185
ادبيات کشورهاي عربي 177
ادبيات كودكان و نوجوانان 149
ادبيات نوجوانان ،010 ،008 ،005 ،001
،064 ،063 ،050 ،045 ،037 ،036 ،033
،157 ،155 ،126 ،123 ،075 ،071 ،070
183
ارزش خوبي 078
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 120
اروميه 014
اريگامي 029
اساطير يوناني 061
اسبها 013
استان ايالم 015
استان خراسان رضوي 016
استعداد رياضي 181
اسرار طبيعت 113
اضطراب در کودکان 064
اطلس 022 ،021 ،020
اعتماد به نفس108
افسانه و قصه 177
افسانههاي ايراني156
افسانههاي پريان 177
اقليمشناسي 023
اقيانوسها 073
القانون في الطب 010
الگوسازي 110
الگوي داستاننويسي 077
امام چهارم 183
امام سجاد(ع) 183
امال 026 ،025
امواج 058

انتخاب هدف 176
انتشار مجلة دانشآموزي076
انديشه و تفکر خالق 178
انديشه و تفكر167
انرژي الکتريکي 109
انشا و تمرين 081 ،026 ،025
انضباط هوشمند 027
انگلستان 046
انگيزش در آموزشوپرورش118
انگيزش در کودکان043
انواع سنگ 099
اوليا و مربيان 149
اهداف يادگيري 120
اياالت متحده 086 ،037 ،001
ايدههاي نو 178
ايران 079 ،020
ايرانشناسي 016 ،015
ايکار 180
اينترنت 071
بازي آموزشي 114
بازي و سرگرمي 107
بازيافت 106
بدن انسان 102
برگزيدة داستانهاي فارسي 124
برلين 006
برنامة رايانه 139
برنامهريزي 176 ،049
برنامهريزي آموزشي 154
برنامهريزي آموزشي ايران 009 ،007
برنامهريزي درسي 154
برنامههاي بهبود آموزش 019
بقراط 036
بنجامين فرانكلين 037
بهارستان 039
بهداشت رواني 003
بيسيک 034
بيسيك 035
پارسلوگو 139
پاکستان 046
پاياننامه 084

پاية دوم راهنمايي096 ،090 ،089
پاية سوم راهنمايي 092 ،028
پايتخت ايران 051
پايتخت معنوي 016
پرسش و پاسخ ،138 ،112 ،093 ،042
184 ،168
پرندگان 062
پرورش تفکر خالق 107
پرورش خالقيت 081
پرورش مهارتهاي فکري 166
پرورش هوش 181
پرورش هوش و خالقيت 060
پزشکان ايراني 010
پزشکي 184
پزشکي يونان و روم 036
پژوهشنامهنويسي075
پالنکتون 059
پيروزي 108
پيشبينيهاي ايمني079 ،071
تاريخ ادبيات 144
تاريخ ايران 031 ،030
تاريخ آب و هوا 023
تاريخ پزشکي036
تاريخ جهان044
تاريخ زمين070
تاريخ علم102 ،008 ،004
تاريخ علم و هنر104
تاريخ126
تاريخچة آموزشگاههاي ايران162
تاريخچة راهآهن 127
تاريخچة نفت 171
تامس آلوا اديسون 050
تايلند 045
تأثير پيام 172
تأثير فارسي بر عربي و ترکي119
تبليغات کاذب172
تجربه 108
تجويد085
تحقيق 084
تحول (روانشناسي)101
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تحول 018
تدريس اثربخش125 ،118
تدريس موفق 186 ،110
تراورس 127
تربيت پژوهشگر 054
تربيت كودكان 156
تربيت معلم در ايران 046
ترجمة عربي 132
ترجمه 143
ترس در کودکان 064
تشکيل جزيره 055
تشکيل کوه 055
تصميمگيري 032
تعارضات سازماني160
تغيير خود 101
تغيير رفتار 082 ،048
تغيير فرهنگ مدرسه161
تفاوتهاي فردي163 ،080
تفکر منطقي – قياسي 131 ،130
تفکر نوين 074
تفكر خالق 167
تفكر فلسفي167
تکامل اسب 013
تکثير سلولي 033
تلويزيون 172
تمدنها 044
تناقض اخالقي161
توليد برق 109
توليد زباله 106
تهران در ادبيات 051
جامعهشناسيتربيتي052
جانبازان 038
جغرافيا020
جغرافياي جهان 021
جلب توجه دانشآموزان 118
جمعآوري اطالعات 173
جنبههاي اخالقي 002
جنگ ايران و عراق 038
جنگ با عثماني030
جهان باستان 044

چشماندازهاي نوين 009 ،007
دعا و نيايش182
چگونه ياد نگيريم 122
دگرگوني زمين056
حرفهوفن 168
دورة راهنمايي147 ،117 ،061 ،022،045
حزب روسية واحد083
ديرينهشناسي067
حسين بن عبداله010
رابطة انرژي و ماده فيزيک 004
حفظ آرامش 003
راديو 172
حفظ محيط زيست 158
رازداري 170
حقوق کودکان 169
راه و رسم زندگي 186 ،086 ،048
حل معما 181
راه و ساختمان 152
حيوانات دريايي073
راهآهن 126
خاطرات038
راهنماي آموزشي ،042 ،041 ،040 ،002
خزندگان 062
089 ،088 ،085 ،081 ،080 ،079 ،060
خالقيت 086
،112 ،110 ،100 ،097 ،095 ،094 ،093،
خالقيت در کودکان043
،141 ،140 ،137 ،134 ،132 ،129 ،116
خودشناسي 078
،167 ،153 ،150 ،147 ،146، 145 ،144
خوشبختي 065
187
داروسازي 184
راهنماي آموزشي ادبيات فارسي 136
داستان آموزشي 109 ،032
رايانه 035 ،034
داستان ديني 185 ، 183
رجبعلي خياط 111
داستان کوتاه 115
رسانهها 172
داستاننويسي 148
رفتار درماني048
داستانهاي آموزنده 061
روانشناسي 169 ،043 ،019 ،018 ،003
داستانهاي فارسي155
روانشناسي تربيتي 153
داستانهاي كوتاه 155
روانشناسي رشد 082
داستانهاي كودكان انگليسي047
روانشناسي عملي 074
داستانهاي نوجوانان 061
روانشناسي کودک و نوجوان 082
دانستيهاي علمي براي کودکان 066
روبل 083
دانشگاهها و مدارس عالي 162
روش آموزش 095 ،094
دانشگاههاي ايران 162
روش تدريس187
دانشنامة الروس 073
روش شناسي 084 ،075
داوينچي 180
روياي پرواز 180
دايرئالمعارف ،066 ،053 ،024 ،023 ،013رويکرد کاربرد زبان 141
123 ،069 ،067
رويکردهاي يادگيري 114 ،087
دايرئالمعارف کودکان ،171 ،152 ،127رياضي تکميلي092 ،091 ،090 ،089
174
رياضيات 095 ،094
دايرئالمعارفهاي كودكان و نوجوانان  068زاهدان 017
دايناسورها 070 ،067
زبان انگليسي 128
درک مطلب 096
زبان برنامهنويسي035 ،034
دريا 073 ،058
زبان ترکي آذربايجاني 119
دستور زبان096
زبان عربي 119
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زلزله 079 ،058
شيميدانان008
قطارها 127 ،126
زمين 023
شيوههاي حيات 057
قواعد عربي 143
زمين ساخت پهنهاي 058
صفويان030
کاربرگ 129
زمينشناسان 005
صوتشناسي096
کاردستي با کاغذ 029
زمينشناسي 100 ،099 ،098
صيد بيرويه 024
کارگروهي در آموزشوپرورش 187
زندگي در اقيانوسها و درياها 024
طراحي بازي رايانهاي114
کتاب کار 142 ،133 ،128 ،028
زندگي در تهران051
طرحهاي سنجش در گروههاي هميار کتابهاي درسي 168
زندگينامه095 ،094 ،036 ،010 ،008 ،005 ،004
كرامات 111
183 ،151 ،111 ،072
طرز فکر برتر 178
کشور آلمان 006
زير زمين098
طنز 115
کشور روسيه 083
زيستشناسي 113 ،102
طوفان تندري 056
کالسداري 027
سبکهاي شناختي 043
عبدالرحمن بن احمد جامي039
کلمان آدر 180
ستارهها 068
عزت نفس086
کمک به افراد 170
سرگذشتنامه 050 ،037 ،001
علوم 137 ،053
کمونيسم 083
سليمان پيامبر 185
علوم تجربي 133
کنترل خشم 063
سنجش استعداد 080
علوم تربيتي 186
کنترلکنندههاي برنامهپذير 139
سندباد 177
عليبابا 177
کودکان073 ،067
سنگواره شدن 057
عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر 124
كودكان و فلسفه167
سوختهاي فسيلي059
عنصرهاي شيميايي 117
كودكان و نوجوانان 053
سونامي 058
غلبه بر تنبلي 049
کوههاي ايران 016
سيارات 068
فارسي 147 ،146 ،135
گردشگري 020
سيارة آبي 098
فرانسه 151 ،008
گرما 137
سيارة زمين113
فرمانروايان 031
گزيدة داستانهاي فارسي 039
سير تحول جامعهشناسي 052
فضاپيماها 174
گياهان دارويي 184
سيرتکامل هواپيماها 180
فضاشناسي 174
لويي پاستور 151
سيستان و بلوچستان 017
فعاليت 135
ليلينتال180
شادابسازي 019
فعاليتاجتماعي076
ماشين آالت152
شادابسازي محيط 118
فعاليت محور 142
ماشينهاي سنگين 152
شادي 019
فن نگارش 173
ماگما 055
شاعران ايراني 104
فناوري موشک 174
مالزي046
شاهان 031
فولکس واگن 006
مثنوي معنوي 155
شاهان و فرمانروايان 030
فيزيك 137
مجتهدان و علما111
شعر فارسي 104
فيلها 123
محمد بهمن بيگي 125
شکرگزاري 074
قابوسنامه 124
محمدبن موسي خوارزمي 072
شکلگيري بدن انسان 033
قاجاريان 031
مخاطبشناسي149
شکلگيري نفت 059
قدرشناسي 074
مخترعان037
شكست 108
قرائت 085
مدرسة مطلوب 159
شناخت انديشه و تفکر153
قرآن 085
مدرسههاي اياالت متحده027
شناخت جهان066
قرن بيستم 047 ،044
مدير موفق161
شهروندان ايراني 002
قرون وسطا 044
مديريت آموزشي161
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بوکار 078
موفقيت در کس 
مديريت تغيير 170 ،101
مولکولها و اتمها 117
مديريت دانش160
مهارتهاي زندگي169
مديريت مدرسه 103 ،019
مهارتهاي کاربردي در مشاوره 170
مديريت و سازماندهي159
مهارتهاي کنترل رفتار 175
مسکو 083
ميکروب شناسان 151
مشاوره در آموزشوپرورش 080
نجوم 068
مشکل گشايي178
نرمافزار 139
مشکالتکارکنانآموزشوپرورش165
نظامهاي آموزشي 154
مصلح بن عبداله سعدي105
نظريههاي تربيتي 082
مطالعات اجتماعي 047
نظريههاي مديريت103
معماهاي چوب کبريتي 166
نقاشي با اکريليک 179
مفاتيحالجنان182
نقاشي روي سنگ 179
مقالهنويسي173
منابع طبيعي ايران  017 ،016 ،015 ،014نقد و تفسير شعر فارسي105
نقشة قارهها022
مناجات 182
نكات دستوري 144
منبع انرژي171
نگارش 026 ،025
منجمان ايراني 072
نماد مصرف106
موانع شناختي122
نوشتن گزارش 054
موشک وي174 2
نهادهاي اجتماعي165
موفقيت 163 ،065 ،018

واژهنامة مصور عربي121
واژهها و ترکيبات خارجي 119
واکسن 151
وسايل زندگي 069
وسايل کمک آموزشي 121
وسواس در کودکان 175
والديمير پوتين083
ويرايش 173 ،144
هدفها و نقشها 007
هدفها و نقشهاي مدرسه 159
هند 046
هندسه 089
هنر شاد زيستن 065
هوش بهر181
ياددهي -يادگيري 121 ،089
يادگيري تجربي 122
يادگيري زدايي 122
يادگيري سازماني 160
يورو 006
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موضوع درسي
آمادگي دفاعي 079

زبانهاي خارجي187،141،140،129،128،097،096،028

ادبيات فارسي ،042 ،039 ،038 ،026 ،025 ،012
،105 ،104 ،088 ،081 ،077 ،075 ،061 ،051 ،047
،147 ،146 ،145 ،144 ،136 ،135 ،124 ،119 ،111
177 ،156 ،155 ،150 ،149 ،148

عربي 143 ،132 ،131 ،121 ،116 ،041 ،040

تاريخ ،036 ،031 ،030 ،010 ،008 ،005 ،004 ،001
162 ،151 ،138 ،111 ،072، 050 ،045 ،044 ،037
تربيتبدني 107 ،019
تفكر و پژوهش 167
جغرافيا ،021 ،020 ،017 ،016 ،015 ،014 ،006
083 ،045 ،022
حرفهوفن ،152 ،139 ،114 ،060 ،035 ،034
168
ديني 185 ،183 ،182 ،169 ،085
رياضي ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،072
181 ،142 ،130

علومتجربي،024 ،023 ،013 ،010 ،008 ،005 ،004
، 062 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،053 ،036 ،033
،102 ،100 ،099 ،098 ،073 ،070 ،068 ،067 ،066
،137 ،134 ،133 ،127 ،126 ،123 ،117 ،113 ،112
184 ،180 ،174 ،171 ،157 ،151
علومتربيتي ،043 ،027 ،019 ،018 ،009 ،007 ،003
،103 ،087 ،084 ،082 ،080 ،054 ،052 ،048 ،046
،160 ،159 ،154 ،153 ،125 ،122 ،120 ،118 ،110
186 ،178 ،173 ،170، 165 ،162 ،161
كتابهاي مرجع ،127 ،073 ،069 ،068 ،067 ،066
180 ،174 ،171 ، 152،164
مطالعات اجتماعي 179 ،158 ،076 ،047 ،029
مهارتهاي زندگي ،063 ،049 ،032 ،011 ،002
،106 ،101 ،086 ،079 ،078 ،074 ،071 ،065 ،064
186 ،176 ،175 ،172 ،166 ،163 ،115 ،109 ،108
هنر 179 ،29
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبرنگ
 : 025انشا و نگارش دوم راهنمايي تحصيلي : 026 ،انشا و
نگارش سوم راهنمايي : 060 ،حرفه وفن سوم راهنمايي با
رويكرد هوش و خالقيت : 100 ،زمينشناسي سوم راهنمايي
آرمان رشد
 : 065دانش و هنر شاد زيستن : 078 ،راهنماي سرافرازي084 ،
 :روش تحقيق و شيوه نگارش پاياننامه در علوم انساني101 ،
 :زندگي در اسارت فكر : 163 ،مرجع ضمير زندگي كجاست،
 : 176هدفگزيني
آزاد مهر
 : 119فارسي در عربي و فارسي در تركي
آفتاب هشتم
 : 006آلمان : 083 ،روسيه
آفرينگان
 : 061حكايتهاي فلسفي :اسطورههاي يونان باستان
آموزشهاي بنيادي
 : 043پرورش نبوغ در كودكان و دانشآموزان
آواي نور
 : 087رويكردهاي يادگيري(رهنمودي براي معلمان)

آيدين /يانار
 : 118عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس :بيش از  100راهكار
براي تقويت دانشآموزان (براي معلمان )...
ابوعطا
 : 018استراتژيهاي زندگي : 086 ،روشهاي زندگي :نكات،؛
گامها و اصول مربوط به رشد ،تعامل با ديگران ،يادگيري و
ت بردن از زندگي
لذ 
ارسباران
 : 080راهنماي مشاور مدرسه : 103 ،سازمان و مديريت در
آموزش و پرورش
افق
 : 021اطلس جغرافي جهان براي دانشآموز : 104 ،سرگذشت
شعر در ايران
اقيلم مهر
 : 150گزينه برتر پرسشهاي چهارگزينهاي و ارايه نكتههاي
مهم هر درس ادبيات فارسي پايه سوم دوره راه
البرز فردانش
 : 169مهارتهاي عملي براي والدين (آنچه كه بهتر است والدين
در باره حقوق كودكان بدانند)
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اميدفرزانگان
 : 074راز شكرگزاري ،قدرداني و سپاس : 178 ،هنر
خالقانديشيدن
انجمن اوليا و مربيان
 : 054چگونه دانشآموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش
گام به گام پژوهش به دانشآموزان...
برايند
 : 098زمين سيارهي آبي : 099 ،زمين سيارهي پويا: 117 ،
عناصر : 137 ،كتاب فيزيك گرما
به نشر
ش وپرورش : 027 ،انضباط
 : 009آيندهشناسي در آموز 
هوشمنددر كالس درس : 156 ،مجموعه افسانههاي ايراني،
 : 157مجموعه كارگاه علوم
بهجت
 : 044تاريخ جهان براي كودكان و نوجوانان
پرنيان مهر
 : 081رنگين كمان قلم :كتاب كار انشاء دوره راهنمايي
پندارپارس
 : 138كتاب كار تاريخ پايهسوم دورهي راهنمايي تحصيلي
پيشگامان پژوهش مدار
ك و نوجوان امروزي 55 : 186 ،اصل
 : 082روانشناسي كود 
براي كالسداري موفق :آموزش آداب ومهارتهاي زندگي به
دانشآموزان
تختجمشيد  /قشقايي
 : 048تغيير رفتار در كالس
تولد
 : 022اطلس سهبعدي جهان [اطلس]
تيزهوشان برتر  /علوم پارسي
 : 166معماهاي چوب كبريتي

تيمورزاده /طبيب
 : 050توماس اديسون مخترع بزرگ آمريكايي
جمال
 : 111شيخ رجبعلي خياط
جنگل /جاودانه

Beyond the present methods and approaches :187
to ELT / Education: The Crucial Need for a Radical
Reform

چاپار فرزانگان
 : 108شكست يا تجربهاي براي پيروزي
خيلي سبز
 : 028انگليسي سومراهنمايي-كتاب كار
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 : 051تهران در قاب شعر (دنباله اسطوره تهران)
دهسرا
 : 121فرهنگ مصور عربي -فارسي مناسب براي دانشآموزان
راهنمايي و دبيرستان
ديبا گران تهران
 : 139كتاب كار نرمافزار پارس لوگو پيشرفته
روان
 : 052جامعهشناسي آموزش و پرورش
روز انديش
 : 146كتاب كار و خودآزمون امالي فارسي دوم راهنمايي
براساس كتابهاي جديدالتأليف دوره راهنمايي : 147 ،كتاب كار
و خودآزمون امالي فارسي سوم راهنمايي براساس كتابهاي
جديدالتأليف دوره راهنمايي
روزآمد
 : 105سعدي آموزگار قرون : 162 ،مراكز آموزشي ايران
سپهر دانش
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 : 079راهنماي عملي پيشگيري از صدمات ناشي از زلزله :بر
اساس هفت گام ايمني در زلزله

صابرين
 13 : 185روز با سليمان

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
دانشگاهها (سمت)
 : 153مباني آموزش و پرورش شناختي : 154 ،مباني طراحي
آموزشي

صيانت
 : 062خزندگان و پرندگان

سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان
 : 089رياضي تكميلي سال دوم دوره راهنمايي :090 ،رياضي
تكميلي سال دوم دوره راهنمايي (نسخه معلم) :091 ،رياضي
تكميلي سال سوم دوره راهنمايي :092 ،رياضي تكميلي
سال سوم دوره راهنمايي (نسخه مخصوص معلم):102 ،
زيستشناسي پايه دومراهنمايي ،مدارس تيزهوشان
سامر
 : 067دايرئالمعارف دايناسورها : 068 ،دايرئالمعارف فضا
سرافراز
 : 170مهارتهاي كاربردي در مشاوره
سلسله
 : 085روش تدريس تجربي قرآن كريم (روخواني و روانخواني
با تجويد مقدماتي)به روش تركيبي
سمپاد
 : 034برنامهنويسي گام به گام با ويژوال بيسيك پايه
سومراهنمايي : 035 ،برنامهنويسي مقدماتي با بيسيك پايه
دومراهنمايي
شباهنگ
 : 107شطرنج براي كودكان :چگونه به فرزند خود شطرنج
بياموزيم
شركت انتشارات فني ايران
 : 032بچهها غافلگير نشويد : 106 ،سه اصل طاليي:
بازمصرف ،بازيافت و بازكاهي : 109 ،شناخت برق :با همراهي
پروفسور ماكس آكسيوم : 158 ،محيط زيست به روايت نمودار،
 : 172نوجوانان و رسانهها

طلوع دانش
 : 003آرامش در مدرسه :راهبردهاي علمي و عملي براي معلم،
ش ابتدايي ،راهنمايي و
ش وپرور 
فراگير و والدين : 007 ،آموز 
متوسطه چشماندازهاي نوين
طليعه سبز
 : 159مدرسه مطلوب :مباني ،شاخصهها ،اصول و روشها
عابد
 : 161مديريت يا رهبري آموزشي؟ چگونه مدارس امروز را
موثرتر رهبري كنيم؟ : 173 ،نوشتن رويش انديشه :راهنماي
تأليف مقاله علمي براي دانشجويان و معلمان
علم و دانش /موسسه آموزشي طاليهداران عالمه
حلي
 : 093رياضي سال سوم راهنمايي : 112 ،شيمي سوم راهنمايي
فاتح خيبر
 : 002آداب شهروندي
فراياد
 : 038بوي چفيه (خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران)
فرشته موسوي
 : 120فرآيند ارزشيابي دانشآموزان در مدرسه
فرهنگ معاصر
 : 073دريا :دانشنامه كودك و نوجوان الروس : 164 ،مردم
جهان :دايرئالمعارف الروس (نوجوان)
فرهنگسرايميردشتي
 : 179هنر نقاشي روي سنگ :تكنيكهايي ساده و نكاتي عملي
براي تبديل سنگهاي ساده به آثار زيباي هنري
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قاطع البرهان
 : 019اصول شادابسازي در مدارس
قدياني
 :013اسبها ،از دورهي باستان تا امروز :023 ،اقليمشناسي
زمين (آب ،هوا ،زمين و ج ّو) :024 ،اقيانوسها و درياها:030 ،
ايران در عصر صفويه :031 ،ايران در عصر قاجاريه : 053 ،چرا
و چگونه (جلدهاي  51تا  :123 ،)55فيلها ،شيوهي زندگي،
اهميت و انواع :126 ،قطار و راه آهن ،پيدايش و تكامل:183 ،
يادگار عاشورا :گذري بر زندگي امام سجاد(ع)
قشقايي
 : 125قصه آفتاب( :نمونهاي از روشهاي آموزشي محمد
ي در مدارس عشايري ايران)
بهمنبيگ 
ققنوس
س جمهوري آمريكا در جنگ داخلي،
 : 001آبراهام لينكلن رئي 
 : 037بنجامين فرانكلين :دانشمند و دولتمرد : 045 ،تايلند
قهستان
 : 110شوق تدريس
كالج برتر
 : 160مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 :055چگونه يك آتشفشان تبديل به جزيره ميشود؟:056 ،
چگونه يك ابر تبديل به توفان تندر ميشود؟ :057 ،چگونه
يك استخوان تبديل به سنگواره ميشود؟ :058 ،چگونه يك
ن لرزه تبديل به يك سونامي ميشود؟ :059 ،چگونه يك
زمي 
گياه تبديل به نفت ميشود؟ :113 ،طبيعت اسرارآميز:148 ،
كتاب كوچك براي داستاننويسي :149 ،كتاب كودك ،كتاب
باواسطه ،مقدمهاي بر مخاطبشناسي :167 ،من و هستي
كتاب چرخفلك
 : 115عجب دوست نازنيني!
گام
 : 063خيلي عصباني ميشوم : 064 ،خيلي نگران ميشوم،
 : 071دختران و اينترنت : 175 ،وسواس دارم

گردوي دانش
 : 096زبان انگليسي دومراهنمايي : 097 ،زبان انگليسي
سومراهنمايي : 116 ،عربي سومراهنمايي
گويش نو
 : 114طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي
مؤلفان فرهيخته /ايده درخشان
 : 094رياضي هميار دوره متوسطه راهنمايي تحصيلي پايه
دوم :شامل طرحهاي سنجش در گروههاي هميار: 095 ،...
رياضي هميار دوره متوسطه راهنمايي تحصيلي پايه سوم :شامل
طرحهاي سنجش در گروههاي هميار...
مبتكران
 : 012ادبيات و دستور زبان فارسي دوم راهنمايي
مبتكران /پيشروان
 : 168مهارت برتر با كتاب حرفهوفن پايه دومراهنمايي181 ،
 :هوشآزمايي IQ
محراب قلم
 :004آلبرت آنيشتاين :دگرگون كردن فيزيك :005 ،آلفرد
وگنر :كشف ورقههاي قارهاي :008 ،آنتوان الوازيه :پدر
شيمي نوين :010 ،ابن سينا ،اوج پزشكي پيشينيان:014 ،
استان آذربايجان غربي :پاسخ به سؤالهاي كودكان و
نوجوانان :015 ،استان ايالم :پاسخ به سؤالهاي كودكان و
نوجوانان :016 ،استان خراسان رضوي :پاسخ به سؤالهاي
كودكان و نوجوانان :017 ،استان سيستان و بلوچستان :پاسخ
به سؤالهاي كودكان و نوجوانان :036 ،بقراط :هموار كردن
راه پزشكي :066 ،دايرئالمعارف دانستنيهاي علمي: 069 ،
دايرئالمعارف وسيلهها چگونه كار ميكنند؟ :127 ،قطارها و
لوكوموتيوها : 151 ،لويي پاستور :نبرد با ميكروبها:152 ،
ماشينهاي راه و ساختمان :171 ،نفت :174 ،وسايل نقليهي
فضايي :180 ،هواپيماها101 :184 ،پرسش و پاسخ دربارهي
پزشكان و داروشناسان بزرگ
مدرسه
 : 072در كالس درس خوارزمي : 182 ،ياد شيرين دوست
مجموعه نيايشها با الهام از متون ديني
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مرآت دانش
 : 128كاربرگ انگليسي دوم راهنمايي : 129 ،كاربرگ انگليسي
سوم راهنمايي : 130 ،كاربرگ رياضي دوم راهنمايي: 131 ،
كاربرگ عربي دوم راهنمايي : 132 ،كاربرگ عربي سوم
راهنمايي : 133 ،كاربرگ علوم تجربي دوم راهنمايي: 134 ،
كاربرگ علوم تجربي سوم راهنمايي : 135 ،كاربرگ فارسي دوم
راهنمايي : 136 ،كاربرگ فارسي سوم راهنمايي : 140 ،كتاب
كار و تمرين انگليسي دوم راهنمايي : 141 ،كتاب كار و تمرين
انگليسي سوم راهنمايي : 142 ،كتاب كار و تمرين رياضي دوم
راهنمايي : 143 ،كتاب كار و تمرين عربي دوم راهنمايي144 ،
 :كتاب كار و تمرين فارسي دوم راهنمايي : 145 ،كتاب كار و
تمرين فارسي سوم راهنمايي
مرجع نوجوان
 : 075راهنماي پژوهشگر نوجوان : 076 ،راهنماي خبرنگار
مدرسه : 077 ،راهنماي داستاننويس نوجوان
منادي تربيت
 : 122فضيلت نايادگيري( :چگونه ياد نگيريم)!
منشور دانش
 :040پرسشهاي طبقهبندي شده عربي (گام نو)سال دوم
راهنمايي :پرسشهاي امتحاني  : 041 ،...پرسشهاي
طبقهبندي شده عربي (گام نو)سال سوم راهنمايي :پرسشهاي

امتحاني استخراج شده  : 042 ،...پرسشهاي طبقهبندي شده
فارسي (گام نو)سال سوم راهنمايي :پرسشهاي امتحاني
استخراج شده از مب
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
 : 049تنبلي نكن (شكستن شاخ غول تنبلي)
نحل
ن [اطلس]
 : 020اطلس تصويري ايرا 
نخستين
 : 177هزار ويكشب
نغمه نوانديش
 : 029اوريگامي براي همه :شامل 100طرح اوريگامي
نواي مدرسه
 : 039بهارستان : 124 ،قابوسنامه : 155 ،مثنوي معنوي
نوشته
 : 011ادب آداب دارد
هبوط الله
 : 088رهگشاي انديشه  :3درس آزمون فارسي سوم راهنمايي...
هوشمند
 : 033بدن انسان : 070 ،دايناسور
هيرمند
 : 047تعطيالت پرماجرا : 046تربيت معلم در ايران ،مالزي،
آلمان ،انگلستان ،هند و پاكستان : 165 ،مسايل آموزش و
پرورش ايران و راههاي كاهش آنها
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مخاطب
دانش آموز ،012 ،010 ،008 ،006 ،005 ،004 ،001
،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013
،036 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،030 ،028 ،026 ،025
،050 ،049 ،047 ،044 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037
،062 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053
،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063
،091 ،086 ،083 ،081 ،079 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073
،104 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096 ،093
،116 ،115 ،113 ،112 ،111 ،109 ،108 ،107 ،105،106
،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،124 ،123 ،119 ،117
،142،143 ،140 ،138،139 ،135،136 ،134 ،133 ،132
،156 ،155 ،152 ،151 ،150 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144
،175 ،174 ،172 ،171 ،167 ،166 ،164 ،163 ،158 ،157
185،186 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،177 ،176
دانشجويان مراكز تربيت معلم ،007 ،003 ،002
،080 ،054 ،052 ،046 ،043 ،027 ،019 ،018 ،017 ،009
،149 ،125 ،122 ،119 ،103 ،088 ،087 ،085 ،084 ،082
،178 ،173 ،170 ،165 ،162 ،161 ،160 ،159 ،154 ،153
187 ،186
كارشناس ،043 ،027 ،019 ،011 ،009 ،007 ،002
،125 ،103 ،087 ،084 ،082 ،080 ،078 ،054 ،052 ،046

،170 ،169 ،165 ،162 ،161 ،160 ،159 ،154 ،153 ،149
178 ،173
مدير ،103 ،079 ،054 ،052 ،019 ،009 ،007 ،003 ،002
176 ،173 ،165 ،161 ،160 ،159 ،122 ،120
مشاور ،082 ،080 ،079 ،064 ،063 ،049 ،003 ،002
175 ،173 ،170 ،165 ،149 ،122
معلم ،015 ،014 ،011 ،009 ،007 ،006 ،003 ،002 ،001
،033 ،031 ،030 ،029 ،027 ،023 ،019 ،018 ،017 ،016
،053 ،052 ،051 ،049 ،048 ،046 ،045 ،044 ،043 ،037
،078 ،074 ،073 ،071 ،070 ،065 ،064 ،063 ،061 ،054
،090 ،089 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،080 ،079
،110 ،108 ،107 ،105 ،104 ،103 ،101 ،095 ،094 ،092
،153 ،149 ،137 ،126 ،125 ،122 ،120 ،119 ،118 ،114
،169 ،167 ،165 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،154
187 ،186 ،179 ،178 ،176 ،175 ،173 ،170
والدين ،065 ،064 ،063 ،054 ،019 ،011 ،003 ،002
،163 ،158 ،122 ،108 ،107 ،101 ،082 ،079 ،078 ،074
178 ،175 ،173 ،169
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،بين روانمهر و لبافينژاد،
پ 207 .كد پستي 1314843593 :تلفن،66407575 :
09121777820
آرمان رشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ،پ ،1182 .ط.
 10تلفن66486012 ،66486013 :
آزاد مهر
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بنبست شهرزاد ،پ ،6 .واحد 4
صندوق پستي 767-13145 :كد پستي 1314653613 :تلفن:
09123239634 ،09121362860 ،66972142 ،66966918
آفتاب هشتم
خراسان رضوي – مشهد :خ .منوچهري جنوبي ،ك .مسعود
شرقي  ،8پ 4/3.صندوق پستي 1886-91375 :كد پستي:
 9189638353تلفن09153000268 ،8438132 :
آفرينگان
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بن بست مبين ،پ4.
صندوق پستي 756-13145 :كد پستي 1314666413:تلفن:
09126161028 ،66460099 ،66413667

آموزشهاي بنيادي
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،مجتمع كتاب فروردين،
واحد  23تلفن66019107 :
آواي نور
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري غربي،
پ 99 .صندوق پستي 685-13145 :كد پستي1314675619 :
تلفن09121083731 ،66967356 ،66967355 :
آيدين
آذربايجان شرقي  -تبريز :خ .شريعتي شمالي ،نرسيده به سينما
 29بهمن ،جنب كفش نيكو ،ساختمان وجدان دوست ،ط .زيرين
صندوق پستي 3469-51385 :كد پستي 5133638846 :تلفن:
09143144764 ،5530523 ،5553259
ابوعطا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ساختمان ناشران ،ط.
چهارم صندوق پستي 981-13145 :كد پستي1314733445 :
تلفن40-66485937 :
ارسباران
تهران :خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم ،پ 63 .كد
پستي 1415683543 :تلفن88973358 ،88973359 :
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افق
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد وحيد نظري
ش هاشمينژاد  7ك .جاويد يكم ،پ2 .ط سوم
غربي - ،نب 
صندوق پستي 13145-1135 :كد پستي1314675351 :
تلفن66408161 ،66414285 ،66413367 :
اقيلم مهر
قم :بلوار امين ،خ .صفاشهر ،پانزده متري سوم ،مجتمع
فرهنگيان ،بلوك  ،b18واحد  301كد پستي3716995139 :
تلفن09122537316 ،2858802 :
البرز فردانش
تهران :ضلع شمال غربي پل سيدخندان ،اول خ .شقاقي ،كوچه
بن بست اول ،پ ، 2 .واحد  12تلفن22860260 ،22887501 :
اميدفرزانگان
تهران :شهرك غرب ،خ.خوردين.فاز  ،7خ .توحيديكم ،پ،101 .
زنگ دوم صندوق پستي 148-14655 :كد پستي1146698897:
تلفن88094880 :
انجمن اوليا و مربيان
تهران :م .فردوسي ،خ .سپهبد قرني ،نبش سميه ،ساختمان
عالقمندان -ط 10صندوق پستي 944-13145 :تلفن:
82284135 ، 82281111
ايده درخشان
شيراز :بلوار بعثت ،نرسيده به فلكه سنگي ،ط .فوقاني پخش
كتاب شيرازكد پستي 7174764585 :تلفن، 6481299 :
09173153145
برايند
تهران :خ .فاطمي ،خ ،5 .ك .رامين ،پ 10 .كد پستي:
 1415763344تلفن،09126980910 ، 88975290 ، 88993030 :
09121576523
به نشر
خراسان رضوي – مشهد :بلوار سجاد ،ابتداي جانباز جنوبي،
صندوق پستي 91735 /157 :تلفن0511 -7625001 - 4 :
تهران :خ .كارگر شمالي باالتر از چهارراه نصرت كوي شهيد
طاهري ،پ 16 .تلفن88960620 ،88951739 :

بهجت
تهران :خ .ميرزاي شيرازي ،بين خ 20 .و  ،22پ ،162 .ط.
زيرهمكف تلفن88899907 :
پرنيان مهر
شيراز :سيمتري سينما سعدي ،اول ذواالنوار غربي تلفن:
09177101612
پندارپارس
تهران :خ .انقالب ،ابتداي خ .كارگر جنوبي ،ك .رشتچي ،پ.
 ،14واحد  16كد پستي 1314964156 :تلفن، 66572335 :
09122452348 ،66926578
پيشروان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری ،پ.
 ،59واحد  4صندوق پستی 1596-13145 :كد پستی:
 1314764961تلفن2-66954390 :
پيشگامان پژوهش مدار
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .ماهشهر ،نبش خ .يگانه ،پ3 .
واحد  12تلفن88345212 :
تختجمشيد
شيراز :خ .نمازي (پيروزي) ،جنب بانك تجارت ،ط .اول تلفن:
09171118580 ،2245401
تولد
تهران :تهرانپارس ،خ .جشنواره ،خ .امين ،بيست متري عالمه
طباطبايي ،پ 26 .تلفن77330437 :
تيزهوشان برتر
تهران :خ .انقالب ،خ .سپاه ،ك .شهيد غفوري ،پ ،17 .واحد 3
تلفن09192659929 ، 77512049 :
تيمورزاده /طبيب
تهران :خ .كريم خان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،شماره ،111
ط .سوم شرقي صندوق پستي 1311-13185 :كد پستي:
 1597985735تلفن88809090 :
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جاودانه
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دوازده فروردين و خ.
ارديبهشت ،پ ،185 .ط .دوم كد پستي1314965151 :تلفن:
66482830 ، 66486115 -9
جمال
قم :خ .معلم ،ك .بيست و نه ،فرعي نهم ،پ 422 .كد
پستي 3715797744 :تلفن، 7746353 ، 7742528 :
09122520250 ، 09128179808
جنگل
تهران  :م .انقالب ،ابتداي خ .كارگر جنوبي ،خ .لبافي نژاد ،بين
دوازده فروردين و منيري جاويد ،پ 185 .طبقه سوم (رياست)
صندوق پستي 1314965154 :كد پستي 1313936317 :تلفن:
09131111159 ، 66926639 ، 66921166 ، 66490382 -4
چاپار فرزانگان
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پايين تراز چهارراه شهيد
نظري ،بنبست حقيقت ،پ 8 .كد پستي1314713411 :تلفن :
09123105947 ، 66465209
خيلي سبز
تهران :م .انقالب ،خ .روانمهر  ،بين خ .فخر رازي و خ .دانشگاه
 ،پالك  ،71واحد  4صندوق پستي 8177-14155 :كد پستي:
 1314764515تلفن66465213 ، 66974026 :
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران :پل كريمخان زند ،خ .ايرانشهر شمالي ،نبش ك .يگانه،
پ ،229 .ط .اول صندوق پستي 4691-15875 :كد پستي:
 1584736913تلفن،88315237 ، 88821364 ، 88302482 :
09122177647

پ ،49 .ط .پنجم صندوق پستي 14335-943 :كد پستي:
 1998648513تلفن22083419 ، 22098446 -7 :
روان
تهران :م .وليعصر ،خ .زرتشت غربي ،بعد از بيمارستان مهر،
مقابل گلفروشي گلزار مهر ،جنب خ .پنجم ،پ 63 .كد پستي:
 1415683543تلفن، 88973358 -9 ، 88962707 :
09123373048
روز انديش
همدان :ابتداي خ .ميرزاده عشقي ،جنب تاالر معلم تلفن:
09181111876 ، 0811-8283600
روزآمد
تهران :خ .رودكي ،نبش خ .جمهوري ،ك .چهارمتري ،پ5 .
تلفن09121362860 ،66434251 :
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
(سمت)
تهران :م .انقالب خ .ابوريحان ،فروشگاه شماره  2سمت كد
پستي 14636 :تلفن66408145 ، 66408120 ، 44246116 :
سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان
تهران :صندوق پستي916-58131 :
سامر
تهران :م .آرژانتين ،خ .الوند ،ك .برمك ،پ ، 4 .واحد  4صندوق
پستي 13185/694 :تلفن09122895800 ،88671080 :
سپهر دانش
همدان :بلوار خواجه رشيد ،ك .رضوي ،نبش نيلوفر تلفن:
09183151346 ،0811-2522799

دهسرا
گيالن  -رشت :خ .الكاني ،مجتمع كاسپين صندوق پستي:
 3335-41635كد پستي 4157633575 :تلفن، 2230971 :
09111315011 ،09113360902 ، 2240055

سرافراز
البرز ،كرج :رجاييشهر ،بلوار موذن شرقي ،پ 32 .كد پستي:
 3148998173تلفن0263- 4443696 ، 4421595 :

ديباگران تهران
تهران :سعادتآباد ،م .كاج ،خ .سرو شرقي ،مقابل خ .عالمه،

سلسله
قم :خ .ارم ،پاساژ قدس ،ط .سوم (همكف) ،پ 97 .صندوق
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پستي 148-37165 :كد پستي  3713713993تلفن:
09121539360 ،7749108 ،7730717
سمپاد
تهران :خ .وليعصر ،باالتر از پاركوي ،نرسيده به ايستگاه پسيان،
پ 1717 .صندوق پستي 619-13185 :تلفن، 26211501 :
09121859643
شباهنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .شهداي ژاندارمري ،بين خ .فخررازي و خ.
دانشگاه ،پ 49 .كد پستي 1314755613 :تلفن، 66460365 :
66964236 ، 66964235
شركت انتشارات فني ايران
تهران :خ .شهید مطهری ،خ .میرعماد ،نبش كوچه یازده ،پ24 .
صندوق پستی 11365-3911 :كد پستی 1587736511 :تلفن:
88750447 ،88505055
صابرين
تهران :خ .فاطمی ،خ .پنجم ،ك .مرجان ،پ 1 .كد پستی:
 1415674111تلفن88977203 ،88968890 :
صيانت
خراسان رضوی ،مشهد :خ 17.شهریور ،بلوار شیرودی ،شیرودی
 ،21موسیبن جعفری ،پ 11.كد پستی 9167893793 :تلفن:
09155053325 ،3428233 ،3439243
طلوع دانش
تهران :ضلع جنوبی م .هفت تیر ،ابتدای خ .مفتح ،ك .جار ،پ.
 12صندوق پستی 17185-657 :كد پستی1573747541 :
تلفن09122160828 ،88345682 ،88833489 :
طليعه سبز
قم  :بلوار امين ،كوي بيست و يك ،پ 22 .كد پستي:
 36896-37139تلفن:09127506536 ، 2933695 :
عابد
تهران :خ .كارگر شمالی ،نرسیده به بلوار كشاورز ،خ .قدر ،پ.
 ،4واحد  1صندوق پستی 14455-678 :تلفن،66513321 :
09125148471 ،66567626-7 ،66515249

علم و دانش /موسسه آموزشي طاليهداران عالمه حلي
تهران :م انقالب ،خ .انقالب ،بین خ اردیبهشت و 12
فروردین ،ساختمان  ،310ط.زیرزمین ،پالك  1338كد پستی:
 1314664416تلفن66415459-60 :
علوم پارسي
تهران :میدان الغدیر-شمیران نو ،ك .دوم غربی ،پالك 30
تلفن09121268978 :
فاتح خيبر
قم  :چهل و پنج متري پانزده خرداد ،ك .پنجاه و دو،
دوازدهمتري روحاهلل ،پ 96 .صندوق پستي6137-37155 :
كد پستي 3714837363 :تلفن، 7748890 ، 7233405 :
09125517487
فراياد
چهارمحال و بختیاری  -شهركرد :خ 12 .محرم جنوبی ،ك.
 ،13پ 45 .كد پستی09133836073 ، 8816896815 :
فرشته موسوي
تهران :خ .نبرد جنوبی ،خ .عالمه امینی شمالی ،بهشت ششم
(شهید اسدی) .پ ،6 .واحد سوم غربی كد پستی1778653566 :
تلفن09123228239 :
فرهنگ معاصر
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،پ 154 .كد پستی:
 1314764668تلفن،66952633 ،66952631-5 ،66952632 :
09122120472
فرهنگسرايميردشتي
خراسان رضوی ،مشهد :چهارراه لشكر ،نرسیده به م .ده دی،
پاساژ دیدنیها ،ط .زیرین كد پستی 9137985155 :تلفن:
8514761 ،8544951
دفتر تهران :انقالب خ .كارگر جنوبی ،خ .وحید نظری ،مجتمع
تجاری نادر ط .اول واحد  4انتشارات میردشتی كد پستی:
 1314613818تلفن تهران66490660-2 :
قاطع البرهان
تهران :م .خراسان ،خ .خاوران ،ك .شهید فهیمی ،پ ،8 .ط.
 1كد پستی1775814771 :تلفن، 33034838 ،33727235 :
09122240289
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قدياني
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازی ،خ .شهدای
ژاندارمری غربی ،پ 90 .كد پستی 1314733861 :تلفن:
66404410
قشقايي
فارس -شیراز :خ .پیروزی ،جنب بانك تجارت ،ط .اول تلفن:
09173013871 ،0711،09171118580 -2245401

مؤلفانفرهيخته
شيراز :بلوار مطهري ،روبروي سازمان منابع طبيعي ،شماره 110
تلفن0711-6293121 :
مبتكران
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری،
پ ،59 .واحد  4صندوق پستی 1596-13145 :كد پستی:
 1314764961تلفن61094123 ،2-66954390 :

ققنوس
تهران :خ .انقالب ،خ .اردیبهشت ،خ .شهدای ژاندارمری ،پ111 .
صندوق پستی 756-13145 :كد پستی 1314666413 :تلفن:
09121726568 ، 66950786 ،66408640 ،66950785

محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ.
 104صندوق پستي 568-13145 :كد پستي1314733663 :
تلفن09121272243 ، 66465201 ، 66490879-80 :

قهستان
خراسان جنوبی – بیرجند :خ .شهدا ،جنب مخابرات كد پستی:
 9714883449تلفن0561- 2236220 ،2236330 ،2233965 :

مدرسه
تهران :نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب ،پ.
 8صندوق پستي 1949-14155 :كد پستي1598857911 :
تلفن88800324-9 ، 88924752 ، 88924750 :

كالج برتر
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ك .نوروز ،پ ،7 .واحد
 3صندوق پستی 1773-13145 :تلفن،3-66972922 :
09125111995 ، 66464215
كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
تهران :خ .شهید بهشتی ،خ .خالد اسالمبولی ،جنب سینما
كانون ،پ 22 .و  24صندوق پستی 4877-15875 :کد پستی:
 1511647416تلفن88710661 ،88962971 ،8-88715545 :
كتاب چرخفلك
تهران :خ .يوسف آباد ،خ ،56 .پ ،9 .ط 2 .صندوق پستي:
 7354-14155تلفن09122054475 ،88039410 :
گردوي دانش
البرز  -كرج :سه راه رجایی شهر ،ضلع شمالی پل ،ساختمان
ققنوس كد پستی 3145713473 :تلفن، 34456810 :
09122641352
گويش نو
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری ،پ.
 ،61واحد  B12كد پستی 1314765143 :تلفن،66956050 :
66484534

مرآت دانش
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .خردمند شمالي ،پ ،80 .ط .چهارم
صندوق پستي 376-15855 :كد پستي 1585814386 :تلفن:
88813520-9
مرجع نوجوان
تهران :انتهاي خ .جيحون ،بعد از حسام الدين ،خ .كاظمي،
پ ،388 .واحد 3 .صندوق پستي  196-475-13تلفن:
091354222706 ، 55758249 ،55738839
منادي تربيت
تهران :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ 26 .كد پستي:
1599813813تلفن88809787 :
منشور دانش
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پايينتر از روانمهر،
ك .بهشتآيين ،پ 24 .كد پستي 1314963634 :تلفن:
66411090 ، 66968384 -7، 66493210
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران :خ .سهروردي ،چهارراه كيهان ،ساختمان اورنگ ،ط .اول،
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پ ،312 .واحد  3كد پستي 1577665147 :تلفن ،44302319 :
09122211861 ، 88533326
نحل
تهران :خ .سپهبد قرني ،خ .شاداب ،پ ،45 .واحد  1تلفن:
88944088
نخستين
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش خ .روانمهر ،پ.
 ،227ط .اول كد پستي 1314713115 :تلفن،66418979 :
66498148
نغمه نوانديش
تهران :م .رسالت ،خ .شهيد سلمان طرقي ،ك162 .غربي،
پ ،18 .ط .همكف صندوق پستي 1354-15745 :تلفن:
09123042421 ، 77211116 ،77277020 ،22535464
نواي مدرسه
تهران :خ .ايرانشهر شمالي ،نرسيده به خ .طالقاني ،پ،140 .
ط .دوم ،واحد  5كد پستي 1583617618 :تلفن،88820583 :
09123022698 ،88822845

نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد ،نشر نوشته كد پستي:
 8143984117تلفن09133162070 ، 2208610 ،2226445 :
هبوط الله
خراسان رضوي – مشهد  :خ .هفدهشهريور جنوبي  ،3پ.
 33كد پستي 9166657363 :تلفن، 8526882 ،8516347 :
09151127242
هوشمند
تهران :خ .مطهري ،جنب هتل بزرگ تهران ،خ .منصور ،پ،30 .
ط .چهارم تلفن09124223387 ، 88106921 :
هيرمند
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دوازده فروردين و
خ .فخررازي ،پ ،204 .ط .دوم صندوق پستي459-13145 :
كد پستي 1314833365 :تلفن،66953612 ،66953076 :
66409787
يانار
آذربايجان شرقي  -تبريز :خ .شريعتي شمالي ،ساختمان 130
وجداندوست تلفن5553259 :
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 . 1رياحينيا ،نصرت .آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري .تهران :كتابدار  132 ،ص 1389 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :اصول کتابداري ،سازماندهي اطالعات ،جستوجو در منابع ،روشهاي مطالعه
چكيده:کتاب حاضر براي آموزش مقدمات استفاده از کتابخانه ،بخشهاي گوناگون آن ،و خدمات
و امکانات کتابخانهها تأليف شده است .آشنايي با اصول کتابداري ،معرفي انواع کتابخانهها ،چگونگي
سازماندهي اطالعات ،مواد و لوازم کتابخانه ،معرفي نرمافزارهاي کتابخانهاي ،روشهاي بهينة مطالعه
از موضوعهاي اصلي اين کتاب هستند .کتاب در هشت فصل با اين عنوانها نگارش يافته است:
مقدمهاي بر کتاب ،کتابخانه و کتابداري؛ لوازم و تجهيزات کتابخانه؛ فهرستنويسي و ردهبندي مواد؛
آمادهسازي مواد و برگهآرايي؛ منابع مرجع؛ خدمات اطالعرساني و نرمافزارهاي کتابخانهاي؛ اصول و
روشهاي کتابخواني؛ يادداشتبرداري و خالصهنويسي .رويکرد اين کتاب مبتني بر جايگاه آموزش
کتابداري و اطالعرساني براي تربيت کاربران مستقل و فراگيران دائمي است؛ به آنان ميآموزاند که
چگونه مسيرهاي درست دسترسي به دانش را از طريق جستوجوهاي بهينه در منابع و اطالعيابي
نظام يافته دنبال کنند.

 . 2شهميرزادي ،طيبه .آماد ه سازي منابع اطالعاتي .تهران :كتابدار  158 ،ص 1383 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :منابع اطالعاتي ،آموزش کتابداري ،ذخيرة اطالعات ،آمادهسازي اطالعات
چكيده :هدف اصلي هر کتابخانه تهية اطالعات مورد نياز و دسترسپذير ساختن آن براي استفادهکنندگان
است .مسلم ًا سازماندهي و آمادهسازي اطالعات نيز در راستاي همين هدف کتابخانه است .در اين
کتاب به مسائل مربوط به آمادهسازي انواع منابع اطالعاتي ،مانند کتاب ،مجله ،منابع الکترونيکي و منابع
سمعي و بصري در بخشهاي جداگانه پرداخته ميشود .ذيل هر منبع به مسائل خاص آمادهسازي آن،
مانند مثبت ،برچسب ،جيب ،کارت امانت ،برگة سررسيد ،نگهداري و صحافي و ساير مسائل ضروري
و مرتبط با آنها پرداخته شده است .برحسب ضرورت ،مسائل ويژهاي مانند کاردکس مجالت ،نظام
امانت و امانت رايانهاي ،صحافي کتاب ،سيستمهاي حفاظت و غيره نيز اشاره شده است.
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 . 3محسني ،حميد .آماد ه سازي منابع اطالعاتي در كتابخانههاي آموزشگاهي .تهران:
كتابدار  56 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :كتابخانههاي آموزشگاهي ،خدمات فني كتابخانهاي ،آمادهسازي منابع اطالعاتي،
آموزش كتابداري
چكيده:ارتباط كتابخانه با تعليم و تربيت قدمتي طوالني دارد زيرا كتابخانه بخشي از نظام آموزشي
است و ميتواند به مدرسه و برنامههاي درسي آن ياري رساند و امكانات الزم را براي دستيابي به علم
و دانش و خودآموزي و فراگيري آزاد توسط مخاطبان خود (دانشآموزان)فراهم سازد .در اين كتاب
مسايل مربوط به آمادهسازي انواع منابع اطالعاتي به صورت مصور و با زباني ساده و قابل فهم براي
افراد مبتدي آموزش داده شده است .ثبت انواع منابع و آمادهسازي منابع براي امانت از جمله مباحث
اين كتاب هستند.

 . 4انجمن كتابداري قم .اخالق حرفهاي كتابداران و اطالعرسانان .تهران :كتابدار 138 ،
ص 1386 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،اخالق کتابداران ،مديريت اطالعات
چكيده:قوام و پايداري هر حرفهاي به عوامل متنوعي بستگي دارد .يکي از عواملي که در شايستگي
و بايستگي حرفهها نقش حياتي دارد ،اخالق حرفهاي است .اخالق حرفهاي از دو منظر موجب قوام
هر حرفه ميشود :از منظر درون حرفهاي (حرفهمندان)و از ديدگاه بروني (جامعه) .هدف علم کتابداري
و اطالعرساني خدمترساني به کاربران براي دسترسي به اطالعات است و کتابدار واسطهاي است
ميان اطالعات و کاربران .حرفة کتابداري به اصول و قواعد خاصي پايبند است و سير تاريخي اين
حرفه حکايت از تحول اين اصول و قواعد براساس انديشة خدمت بيطرفانه و خيرخواهانه به همة
افراد و اقشار جامعه دارد .هدف از نگارش اين کتاب پر کردن خأل اثري بوده است که به حوزة اخالق
کتابداران و اطالعرسانان پرداخته باشد ،و همچنين برانگيختن مطالعه ،کنکاش و پژوهش در حوزة
اخالق حرفهاي.
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 . 5فتاحي ،رحمتاهلل .ارزشها و جذابيتهاي كتابداري و اطالعرساني .تهران :كتابدار 93 ،
ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،اطالعرساني ،تحليل هزينه  -اثربخشي ،نيازهاي کتابخانه
چكيده  :هدف از تدوين کتاب حاضر واکاوي ماهيت رشتة کتابداري و اطالعرساني ،از مفاهيم نظري تا
مفاهيم عيني ،و برجسته کردن ارزشها و جذابيتهاي آن ،بهويژه براي پرسشهاي اساسي دانشجويان
اين رشته است .از سوي ديگر ،با توجه به جامعة امروز که يک جامعة اطالعاتي است و يکي از مهمترين
ابزارها در اين جامعه «فناوري اطالعات» است ،بنابراين به ضرورت نقش کتابدار در دانش ايجاد محتوا
و سازماندهي اطالعات نيز پرداخته شده است .اين کتاب داراي اطالعات سودمندي براي دانشجويان
کتابداري و همچنين مديران و تصميمگيران سازمانهاست .زيرا کتابداران به ارائة تحليلهاي هزينه -
اثربخشي ،ميتوانند مسئوالن را از مسائل کتابخانهها و نيازهاي مالي آنها مطلع سازند.

 . 6وب ،سيلويا .ايجاد يك مركز اطالعرساني  .علي شاهشجاعي .تهران :كتابدار  187 ،ص 1381 ،
قطع :رقعي
كلمات كليدي :راهاندازي کتابخانه ،مرکز اطالعرساني ،مجموعهسازي ،کتابخانة تخصصي ،آموزش
کتابداري
چكيده  :در اين کتاب نحوة راهاندازي يک کتابخانه يا مرکز اطالعرساني تخصصي براي رفع نيازهاي
اطالعاتي يک سازمان به شيوهاي ساده و عملي و با استفاده از کمترين نيروي کمکي ارائه شده است.
توجه خاص نويسنده به کتابخانههاي تجاري و حرفهاي در بريتانياست ،اما اصول کلي مطرح شده در
آن را ميتوان به سادگي درمورد هر مجموعة کوچک تخصصي به کار بست .نويسنده در پايان هر فصل
بهمنظور رفع ابهام احتمالي منابعي را براي مطالعة بيشتر به خوانندگان ميدهد.
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 . 7موكهرجي ،آجيت كمار .تاريخ و فلسفه كتابداري  .اسداهلل آزاد.تهران :كتابدار  302 ،ص 1382 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :فلسفه كتابداري ،اخالق حرفهاي ،عادت به مطالعه ،تاريخ كتابداري
چكيده  :اين کتاب در  14فصل ترجمه شده که عنوانهاي آن عبارتاند از .1 :زمينه و تصوير
کتابداري؛  .2فلسفة کتابداري؛  .3امتياز و ارزش برداشت فلسفي؛  .4فلسفة عملي؛  .5هدفهاي
کتابخانهها و فلسفة اخالقي حرفهاي کتابدار؛  .6کتابخانه و اجتماع؛  .7آموزش و کتابخانه و عادت
مطالعه؛  .8تاريخ کتابداري و کتابخانههاي عهد باستان؛  .9کتابخانه در قرون وسطا؛  .10کتابخانه پيش
از دوران نوين؛  .11کتابخانه در دوران نوين؛  .12کتابخانه در قرن نوزدهم ميالدي؛  .13شکوفايي
دوران نوين پيشرفت کتابخانهها و کتابداري در قرن بيستم؛  .14سير پيشرفت .در هفت فصل ابتدايي
کتاب به علم و فلسفه کتابداري پرداخته شده است و فصلهاي هفتم به بعد تاريخ کتابخانه و کتابداري
را به اجمال شرح ميدهند و آن را در دورههاي فرهنگي خاص از تمدنهاي باستان تاکنون بررسي
ميکنند .مؤلف اين کتاب سعي داشته است که سه پديدة به هم پيوسته ،يعني کتاب ،کتابخانه و کتابدار
را در طول تاريخ مورد بررسي قرار دهد .وي در انتهاي هر فصل ،بحث را با بررسي وضع کتابخانهها و
کتابداري هند در آن دوران خاص به پايان ميرساند.

 . 8الرج ،آندرو .جستجوي اطالعات در عصر اطالعات؛اصول و مهارتها  .زاهد بيگدلي.
تهران :كتابدار  353 ،ص1382 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :بازيابي اطالعات ،جستوجوي اطالعات ،اطالعيابي ،دستورالعملهاي جستوجوي
اطالعات
چكيده«:اطالعيابي» فعاليت مهمي در جامعة بشري است و اين موضوع در جامعة اطالعاتي بيشتر
متداول است .اغلب اعضاي جوامع نياز دارند که توانايي جستوجو و دسترسي موفقيتآميز به اطالعات
مورد نياز خود را کسب کنند .امروزه جستوجوي اطالعات در محيط الکترونيکي تنها در اختيار
متخصصان اطالعات نيست؛ رشد اطالعات موجود در چنين محيطهايي و گسترش روشهاي متفاوت
ارسال ،گستردگي شگفتانگيزي در دستيابي به اطالعات الکترونيکي ايجاد کرده است .با وجود چنين
گسترشي ،هدف دستيابي مستقيم و صريح به اطالعات مناسب ،در زمان مناسب ،با هزينة مناسب و به
مخاطب مناسب هنوز به درستي تأمين نشده است .کتاب حاضر ،به خوانندگان كمك ميكند تا بهطور
اثربخش و مؤثر پايگاههاي اطالعاتي پيوسته ،فهرستهاي پيوستة کتابخانهها ،انواع سيديرامها و
شبکة جهاني وب را جستوجو و مرور کنند تا آنچه را که ميخواهند ،بيابند.
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 . 9عماد خراساني ،نسرين دخت .خدمات عمومي در كتابخانههاي آموزشگاهي .تهران:
كتابدار  88 ،ص 1387 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابخانة مدرسه ،آموزش کتابداري ،خدمات عمومي ،کتابخانه ،امانت کتاب
چكيده  :کتابخانه بخشي از نظام آموزشي است و ميتواند به مدرسه و برنامههاي درسي آن
ياري رساند و امکانات الزم را بهمنظور دستيابي به علم و دانش و خودآموزي و فراگيري آزاد ،براي
دانشآموزان فراهم کند .کتابخانه با ايجاد روحية هدفگرايي و جستوجوگري در دانشآموزان ،مفهوم
ارتباط آموزشوپرورش را محقق ميسازد .آموزش نحوة ارائة خدمات عمومي در کتابخانههاي مدارس
موضوع اصلي اين اثر است .مفهوم و اهميت خدمات عمومي ،انواع خدمات عمومي ،امانت کتاب ،نحوة
برگزاري نمايشگاه کتاب ،دورهها و کارگاههاي آموزشي و مشارکت کتابداران در آموزشهاي رسمي و
غيررسمي مدرسه از طريق خدمات عمومي ،از جمله سرفصلهاي اين کتاب است که به زباني ساده
تدوين شده است.

 . 10رابينسون ،آندرو .داستان نگارش  .مهردخت وزيرپور.تهران :كتابدار  235 ،ص 1388 ،
قطع :رحلي
كلمات كليدي :اختراع خط ،الفبا ،ثبت تاريخ ،تاريخچة نوشتن
چكيده «:نگارش» در تاريخ بشر يکي از بزرگترين اختراعات بوده است و شايد بزرگترين اختراع .زيرا
ثبت تاريخ را ممکن ساخت .در کتاب حاضر شماري از خطهايي که در فرهنگها و تمدنهاي اصلي
جهان باستان از آنها استفاده ميشده است و منشأ دستخطهاي امروزي هستند ،معرفي شدهاند .اين
کتاب در  12فصل مطالبي جذاب و خواندني دربارة سرگذشت الفبا و خط ،گفتار و زبان ،و نقش نگارش
و منشأ آن از دوران گذشته تاکنون ارائه ميدهد.
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 . 11پريرخ ،مهري /مجدي ،زهرا .داستانها :ابزاري براي كاهش مشكالت روانشناختي
كودكان (اعتماد به نفس ،اندوه ،پرخاشگري ،ترس). .تهران :كتابدار  148 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابدرماني ،ادبيات کودکان و نوجوانان ،اندوه ،پرخاشگري ،کتابشناسي
چكيده  :توجه به کودکان و نوجوانان که از سرمايههاي ملي هر جامعه به شمار ميآيند و در توسعة
آينده هر کشوري تأثيرگذار هستند ،سرمايهگذاري سودمندي به شمار ميرود و نتايج قابل لمسي خواهد
داشت .از طرف ديگر ،مشکالت روحي کودک و نوجوانان ،از جمله عواملي هستند که مانع رشد و به
ثمر نشستن اين سرمايه ملي ميشود .روانشناسان و متخصصان تعليم و تربيت و کتابداران ،راههاي
مستقيم و غيرمستقيم را براي شناسايي و درمان اين مشکالت پيشنهاد کردهاند .از جملة اين راهها،
استفاده از ادبيات کودکان است .داستان از جمله گونههاي ادبيات کودکان است که اگر به صورت
جذاب و متناسب با نيازهاي خوانندة آن تهيه شده باشد ،ابزار مناسبي در اختيار آنان قرار ميدهد .با
مطالعة داستانهاي مناسب ،چالشي ذهني براي کودکان بهوجود ميآيد و فرصتي براي خودآزمايي و
مسئلهگشايي در اختيار آنها قرار ميگيرد .کتاب حاضر از چهار بخش اصلي تشکيل شده است که هر
يک به يکي از مشکالت روانشناختي شامل اعتمادبهنفس ،اندوه ،پرخاشگري و ترس اختصاص دارد.
در هر بخش کتابهاي مناسب براي حل مشکل معرفي شدهاند و اين مشکالت در گروه سني ب
(سالهاي ابتدايي دبستان)شناسايي شدهاند.

 . 12شهبازي ،رحيم .دستنامه واژهپردازي فارسي و التين براي دانشجويان كتابداري
و اطالعرساني .تهران :كتابدار  176 ،ص 1386 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :خدمات اطالعرساني ،واژهپرداز ورد ،آموزش کتابداري
چكيده  :فعاليتهاي روزمرة کاري و علمي ،اعم از حرفهاي و غيرحرفهاي و نيز دسترسي به اطالعات
و ارائه انواع خدمات اطالعرساني ،امروزه نيازمند آشنايي با برنامههاي واژهپردازي و نحوة استفاده از
آنهاست .همة ما تا حدودي با اين قبيل برنامهها آشنايي داريم ،اما حتي حرفهايترين افراد هم گاهي
براي استفادة درست از اين برنامهها به يک منبع راهنمايي نياز دارند تا در صورت ضرورت به آن مراجعه
کنند .در دستنامة حاضر ،تنها امکان پرداختن به گوشهاي از تواناييهاي واژهپرداز «ورد» وجود داشته و
همراه با اشاره به قابليتهاي پراستفادة اين برنامه ،شيوة صحيح و علمي تايپ فارسي و التين نيز ارائه
شده است .در پيوست کتاب نيز مطالب مختصري در زمينههايي نظير سيستم عامل ويندوز ،صفحه
کليد ،کليدهاي ميانبر و دستورالعمل تهية مقاله بيان شده است.
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 . 13عاصمي ،عاطفه .دستيابي به اطالعات در محيط ديجيتال :از تئوري تا عمل .تهران:
كتابدار  179 ،ص 1389 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،منابع پژوهشي ،بازيابي اطالعات ،مديريت اطالعات ،کتابخانة
ديجيتال
چكيده  :اين کتاب حاصل تجربيات عملي و نظري نويسنده در طول سالهاي تدريس در محافل
دانشگاهي است .بنابراين در بوتة عمل براي مخاطبان داراي کارايي خواهد بود تا به مهارتهاي الزم
در اطالعيابي و نحوة ذخيره و بازيابي منابع پژوهشي جستوجو شده دست يابند .کتاب در سه فصل
کلي طبقهبندي شده است :فصل اول با عنوان «ابزارهاي بازيابي اطالعات» به مباحثي از قبيل انواع
راهبردهاي جستوجو ،موتورهاي کاوش و همچنين آن دسته از منابعي که توسط موتورهاي جستوجو
بازيابي نميشوند و وب پنهان ناميده ميشوند ،پرداخته است .عنوان فصل دوم «کتابخانههاي ديجيتال»
است .اين فصل به معرفي و توضيح انواع پايگاه اطالعات و شبکههاي اطالعرساني و نحوة دسترسي
رايگان به منابع پژوهشي پرداخته است .فصل سوم به مديريت و ساماندهي اطالعات اختصاص
دارد و دو نرمافزار قابل توجه «رفرنس منيجر» و «اندنوت» را که دربارة استناد دادن و مستندسازي
پژوهشهاست ،شرح و بسط داده است.

 . 14احمدي الري ،ركنالدين .ردهبندي دهدهي ديوئي :راهنماي عملي شمار هسازي.
تهران :كتابدار  217 ،ص 1384 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،ردهبندي ديويي ،شماره سازي ،منابع کتابخانهاي
چكيده :درسنامة حاضر به آموزش ردهبندي دهدهي ديويي که يکي از مهمترين روشهاي بازيابي
منابع چاپي در کتابخانههاست ،ميپردازد .در اين کتاب به صورت کاربردي و عملي تمامي مسائل
شمارهسازي در ردهبندي ديويي ،همراه با مثالهاي مناسب و تمرينهاي اضافي ارائه شده است .کتاب
براساس ويرايش  21ردهبندي دهدهي ديويي و در  11فصل تنظيم شده است .از فصل دوم به بعد
کتاب ،هر فصل تحت عنوان کلي از ردههاي ديويي تنظيم شده است و در هر يک از اين فصلها،
زيرمجموعههاي هر رده و نحوة شمارهسازي آنها به تفضيل بيان شده است .پس از آن نيز نمونههاي
متفاوت شمارهسازي ارائه شدهاند .در انتهاي هر فصل سؤاالتي در مورد نحوة شمارهسازي ارائه شده
است که جواب اين تمرينها در انتهاي کتاب و بخش پرسش و پاسخ ذکر شده است .از آنجا که
اين کتاب نتيجة تجربيات عملي نويسندگان در طول تدريس در دانشگاه است ،تقريب ًا همة مسائل و
مشکالت شمارهسازي با جزئيات آن مورد توجه قرار گرفته است.
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 . 15طاهري لطفي ،شهرزاد .ساختمان و تجهيزات كتابخانههاي آموزشگاهي .تهران:
كتابدار  56 ،ص 1387 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :ساختمان و تجهيزات کتابخانهها ،معماري کتابخانه ،کتابخانههاي آموزشگاهي،
کتابخانههاي مدارس
چكيده  :کتابخانه بخشي از نظام آموزشي است و ميتواند به مدرسه و برنامههاي درسي آن ياري
رساند و امکانات الزم براي دستيابي به علم و دانش و خودآموزي و فراگيري آزاد را براي مخاطبان خود
(دانشآموزان)فراهم کند .کتابخانه با ايجاد روحية هدفگرايي و جستوجوگري در دانشآموزان ،مفهوم
ارتباط آموزشوپرورش را محقق ميسازد .ساختمان کتابخانه از لحاظ محل استقرار ،نورگيري ،فضاهاي
مفيد و قابل استفاده و منابع خوب ،نقش مؤثري در ارائة خدمات کتابخانهاي و جلب دانشآموزان به
کتابخانه دارد .در کتابخانههاي آموزشگاهي به اين علت که بيشتر مراجعان به کتابخانه دانشآموزان
هستند ،بهتر است عالوه بر راحتي دستيابي به کتاب و دارا بودن فضاهاي مفيد ،نماي بيروني آن هم
زيبا و جذاب و براي تمام گروههاي سني دانشآموزان دلپذير باشد .کتاب حاضر دربارة کم و کيف
ساختمان و لوازم و تجهيزات مورد نياز کتابخانههاي مدارس و کتابخانههاي عمومي کودکان و نوجوانان
و استانداردهاي آن است که به زباني ساده و با استفاده از تصوير مطرح شدهاند.

 . 16عاصمي ،عاطفه .سيستمهاي اطالعاتي با تاكيد بر سيستمهاي كتابخانهاي و
اطالعرساني .تهران :كتابدار  177 ،ص 1389 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابخانههاي الکترونيکي ،منابع اطالعاتي الکترونيکي ،طراحي سيستم ،شبکههاي
اطالعرساني کتابخانه ،فناوري اطالعات و ارتباطات
چكيده  :خدمات الکترونيکي و فناوري اطالعات و ارتباطات ،ابزار و بستر مناسبي براي ايجاد
سيستمهاي اطالعاتي کتابخانهاي و ارائة خدمات يکپارچه فراهم کردهاند .سيستمهاي اطالعاتي
کتابخانهاي ،امروزه بهعنوان بخش مهمي از نظام اطالعرساني کشور ،مورد توجه است .کتاب حاضر که
با هدف تأکيد بر سيستمهاي اطالعاتي کتابخانهاي و اطالعرساني نوشته شده است ،اين سرفصلها
را پوشش ميدهد :تعاريف و مفاهيم؛ نگرش سيستمي و کاربرد آن؛ ابزارهاي مورد نياز در طراحي
سيستمها؛ مراحل گوناگون طراحي سيستمهاي کتابخانهاي؛ عوامل مؤثر در طراحي سيستمها؛ تجزيه
و تحليل سيستمها؛ پيادهسازي و توسعة سيستمها.
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 . 17حسنزاده ،محمد .عصر اطالعات و دولت دسترسپذير .تهران :كتابدار  213 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :عصر اطالعات ،اطالعرساني ،دولت الکترونيک ،آموزش کتابداري
چكيده  :عصر اطالعات با تمامي ويژگيهايش ،انسان را از دنياي فيزيکي گذشته به دنياي الکترونيکي
حاضر انتقال ميدهد .در دنياي مجازي ،همة مناسبات اجتماعي و اقتصادي دستخوش تحول ميشوند.
يکي از مشکالت فراروي دولتها در مسير انتقال به دنياي مجازي ،دسترسپذير بودن آنهاست .در
کشورهاي توسعهيافته تالشهاي بسياري براي تدوين مقررات در حوزة دسترسپذيري وبسايتهاي
خدمات دولت الکترونيک انجام شده است .در کشورهاي نيمه صنعتي ،به علت ورود ديرپاي آنان به
دنياي مجازي و رشد شتابان تمايل به استفاده از قابليتهاي دنياي الکترونيک در ميان مردم اين
کشورها ،بيان مفهوم و ابعاد دسترسپذيري دولت در عصر اطالعات ضرورت بيشتري دارد .کتاب
حاضر در تالش است ،ويژگيهاي عصر اطالعات و ضرورت تدوين معيارهايي براي دسترسپذيري
دولت در اين عصر را تعيين کند.

 . 18الودن ،كنت .فنآوري اطالعات  .حميد محسني.تهران :كتابدار  182 ،ص 1380 ،
قطع :خشتي
كلمات كليدي :فناوري ،اطالعات ،ارتباطات ،اطالعرساني ،رايانه ،شبكه ،اينترنت
چكيده :اين کتاب در پنج فصل ترجمه شده است که در هر فصل به اين مطالب ميپردازد.1 :
سيستمهاي اطالعاتي؛  .2رايانهها و پردازش اطالعات؛  .3نرمافزارها در سيستمهاي اطالعاتي؛ .4
ارتباطات راه دور و شبکهها و اينترنت .در ابتداي هر فصل اهداف آموزشي ارائه و توضيح داده ميشوند.
در انتهاي آن نيز منابعي براي اطالع بيشتر ارائه شده است .همچنين به منظور بسط حوزة فکري
مخاطبان و خوانندگان کتاب ،پرسشهايي مطرح شدهاند که در متن هر فصل پاسخ داده شدهاند.
بهمنظور ترکيب جنبههاي نظري و عملي ،يک کارگروهي پيشنهاد شده است که انجام آن به فرايند
يادگيري عميقتر ميانجامد .کتاب با تصوير ،جدول و نمودار همراه است که به درک بصري بيشتر
خواننده کمک ميکنند و او را در فهم بيشتر ياري ميرسانند.
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 . 19نبوي ،فاطمه .فناوري اطالعات ،ارتباطات و شبكهها :استانداردها و پروتكلها.
تهران :كتابدار  402 ،ص 1386 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :اطالعات و ارتباطات ،شبکة رايانهاي ،استانداردها و پروتکلها
چكيده  :هدف کتاب حاضر آشنايي خوانندگان با مفهوم و کاربرد انواع استانداردهاي مورد استفاده
در زمينة فناوري اطالعات و ارتباطات است .مؤلف کتاب با ارائة دستهبندي نسبت ًا جامعي به معرفي
استانداردهاي موجود در زمينههاي توليد ،ثبت ،ذخيره ،سازماندهي و تبادل اطالعات ميپردازد .وي با
تصور اينکه خوانندة کتاب با اصول اولية رايانه آشنايي دارد ،درصدد برآمده است به بخشي از نيازهاي
پيشرفتة آموزش در حوزههاي علوم رايانه ،کتابداري و اطالعرساني پاسخ گويد .فصل اول کتاب بحث
مبسوطي دارد پيرامون استانداردها .در فصل دوم فناوري اطالعات و ارتباطات به بحث گذاشته شده
است .در فصل سوم دستهبندي استانداردها و پروتکلهاي فناوري اطالعات و ارتباطات بيان شدهاند.
آخرين فصل نيز توضيحات گستردهاي پيرامون استانداردها و پروتکلهاي مربوط به آنها دارد .کتاب
حاوي انجامة کاملي شامل واژهنامه ،فهرست منابع ،و فهرست اختصارات کتاب است.

 . 20فتاحي ،رحمتاهلل .فهرستنويسي رايانهاي :مفاهيم ،شيوهها و كاربر د نرمافزارهاي
رايانهاي در ساماندهي اطالعات .تهران :كتابدار  266 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کتابداري ،کاربرد نرمافزارها در فهرستنويسي ،کتابخانههاي خودکار،
فهرستنويسيرايانهاي
چكيده  :کتاب حاضر به ارائة مفاهيم ،شيوهها و کاربرد نرمافزارهاي رايانهاي در سازماندهي اطالعات
و فهرستنويسي ميپردازد .نويسنده ضمن مروري بر مفاهيم کليدي مرتبط با ذخيره و بازيابي
اطالعات ،به انواع فيلدها و فرمت فهرستنويسي ماشينخوان يا مارک اشاره ميکند .در ادامه به بحث
فهرستنويسي بنيادي و چگونگي ثبت اطالعات کتابشناختي در نرمافزار کتابخانه و فهرستنويسي
منابع الکترونيکي و اينترنتي و نيز مديريت پيشينهها و روزآمدسازي پايگاه اشاره دارد .در انتها به بررسي
ويژگيها و قابليتهاي نرمافزارهاي بخش فهرستنويسي ،اعم از نوسا ،پارس آذرخش ،کاوش و نمايه
ميپردازد .هر فصل با مقدمهاي کوتاه آغاز ميشود و با معرفي منابع و مآخذ همان فصل به پايان
ميرسد .در پايان کتاب واژهنامة دوزبانه فارسي -انگليسي و انگليسي  -فارسي ،نمايه و فهرست منابع
و مآخذ معرفي شده در هر فصل آمده است.
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 . 21فتاحي ،رحمتاهلل .فهرستنويسي :اصول و روشها .تهران :كتابدار  242 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :فهرستنويسي ،فهرستنويسي موضوعي ،فهرستنويسي رايانهاي ،فهرستنويسي
(اصول و روشها)
چكيده  :هر کتابخانه حاوي مجموعه کتابها و موادي است که آنها را بر مبناي نيازهاي مراجعان
خود تهيه و گردآوري ميکند .اين مجموعه در صورتي قابل استفاده است که مراجعان بتوانند پاسخ
نيازهاي اطالعاتي خود را به سرعت و سهولت در آن پيدا کنند .از اين رو الزم است مجموعة منابع
کتابخانه را براساس يکي از روشهاي متعارف ،فهرستنويسي و سازماندهي کرد تا نيازهاي مراجعان
به بهترين وجه برآورده شوند .فهرستنويسي يعني ثبت مشخصات کتابشناسي منابع اطالعاتي براي
سازماندهي و تهية فهرست از آنها .به بيان ديگر ،فهرستنويسي به مجموعة مراحلي گفته ميشود
که طبق روش خاصي ،مشخصات منابع اطالعاتي را براي تهية فهرست و استفاده چه بهصورت کتابي،
چه در برگهدان و چه در فهرستهاي رايانهاي ثبت ميکند .مباحث کتاب حاضر بيشتر شامل مطالبي
است که در برنامة آموزشي و سرفصلهاي درسي برنامة پيشنهادي از سوي «کميتة کتابداري شوراي
عالي انقالب فرهنگي» آورده است .مباحث به فهرستنويسي (توصيفي و تحليلي)محدود و فاقد بحث
ردهبندي است .تأکيد کتاب عمدت ًا بر فهرستنويسي آثار فارسي به ويژه مواد کتابي است و مسائل
مربوط به فهرستنويسي رايانهاي مورد توجه قرار گرفته است.

ي اكبر .فهرستنويسي موضوعي :اصول و روشها .تهران :كتابدار 244 ،
 . 22پوراحمد ،عل 
ص 1387 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :فهرستنويسي موضوعي ،سازماندهي اطالعات ،نرمافزارهاي کتابخانهاي
چكيده  :سازماندهي دانش بشري سابقة طوالني دارد که از ديرباز در کتابخانهها به شکلهاي
متفاوت اعمال ميشده است .فهرستنويسي بهعنوان بخشي از فرايند سازماندهي اطالعات ،براساس
اصول و قواعد خاصي اين روند را سرعت بخشيده است .بخشي از فهرستنويسي يک اثر ،مربوط
به تهية فهرست موضوعي آن است .يکي از وظايف کتابخانهها يا نظام هاي رايانهاي تهية فهرست
موضوعي است .هدف از تهية فهرست موضوعي آن است که مراجعهکننده بتواند آثاري را که از نظر
محتوا و ماهيت يکي هستند ،در کنار يکديگر در کتابخانه يا پايگاه اطالعاتي مورد نظر پيدا کند .اين
کتاب داراي  10فصل با اين عنوانهاست :فصل اول ،کلياتي دربارة فهرستنويسي موضوعي؛ فصل
دوم ،اصول و مباني فهرستنويسي موضوعي؛ فصل سوم ،فرايند تحليل موضوع و مباحث مربوطه؛
فصل چهارم ،اصول و ساختار سر عنوانهاي موضوعي؛ انواع زبان به کار رفته و...؛ فصلهاي پنجم،
ششم ،هفتم ،هشتم و نهم ،استفاده از سرعنوانهاي موضوعي کتابخانههاي کنگره ،سيرز و...؛ فصل
دهم ،نرمافزارهاي کتابخانهاي.

 150فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 . 23حياتي ،زهير .فهرستنويسي و ردهبندي منابع ازاطالعاتي .تهران :كتابدار  542 ،ص ،
1390
قطع :وزيري
كلمات كليدي :فهرستنويسي ،ردهبندي ،فهرستنويسي منابع اطالعاتي ،ردهبندي منابع اطالعاتي
چكيده  :تحوالت و پيشرفتهاي کتابداري و اطالعرساني و نياز کتابداران ايراني ،تأثير زيادي بر
طراحي فصلها و نگارش اين کتاب داشته است ،بهطوري که ميتوان آن را اثر کام ً
ال مستقلي دانست.
بر مبناي تحوالت انجام شده ما ديدگاه خود را از منابع کتابخانهاي به منابع اطالعاتي سوق دادهايم.
بدينترتيب تلفيقي از سازماندهي منابع اطالعاتي موجود در کتابخانهها و ساير سازمانها و جايگاههايي
که به نگهداري و سازماندهي منابع اطالعاتي ميپردازد ،بهوجود آمد .مخاطب اين کتاب در مرتبة
نخست جامعة کتابداري و اطالعرساني ايران ،و در مرتبة بعدي همة عالقهمنداني هستند که ميخواهند
در مباحث مربوط به سازماندهي منابع اطالعاتي دانش خود را گسترش دهند.

 . 24فدائي عراقي ،غالمرضا .كتاب و كتابخانه :مديريت و توسعه فرهنگي(مجموعه
مقاالت). .تهران :سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي  501 ،ص 1375 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابخانه ،آموزش کتابداري ،توسعه فرهنگي
چكيده « :مديريت» علم و هنر ادارة سازمان است و در جامعة امروزين که مديريت در همة زمينهها
حرف اول را ميزند ،بديهي است که در کتابخانه و سازماندهي مدارک و نيروي انساني براي ارائة
خدمات برتر در جهت گسترش پژوهشهاي ژرفتر نيز اولويت خاص دارد« .سيستم مديريت
اطالعات» يکي از محوريترين بحثهاي پرسروصداي امروز جهان است 29 .مقاله در اين کتاب
گردآوري شدهاند که عمدت ًا جانماية مديريتي دارند .در اين مقالهها ،گاه مديريت به معناي اخص مطرح
شده ،گاه پيامهاي مديريتي دربارة تدوين کتاب و يا تنظيم عملکرد کتابخانه و مراکز اطالعرساني آمده،
و گاه گزارش از تالشهاي سازمانها يا مراکز و کتابخانههايي ارائه شده که نقش مديريت در نحوة
ارائة خدمات آنها بارز و آشکاراست .مقاالت کتاب در پنج بخش ،زير اين عنوانها قرار گرفتهاند:
اهميت کتاب و کتابخانه؛ کتابخانههاي عمومي؛ برنامهريزي و مديريت؛ معرفي کتابخانههاي ديگر
کشورها؛ نقد و معرفي کتاب.
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 . 25بختياري ،فاطمه .كتابخانه مهد كودك .تهران :كتابدار  102 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :مهدکودک ،پيشدبستاني ،کتابخانة کودک ،آموزش کتابداري
چكيده  :روانشناسان اتفاق نظر دارند که شش سال اول زندگي کودک ،مهمترين و مؤثرترين دوران
زندگي اوست .بنابراين ،آشنا کردن کودکان با دنياي شگفتانگيز کتابخانه نيز بايد از همين زمان آغاز
شود تا افراد داناتر و کاردانتري تحويل جامعه شوند .کودکان امروزي ،سنين قبل از مدرسه را در مکاني
به نام مهدکودک سپري ميکنند که در اين دوره آموزشوپرورش غيراجباري است .ولي به سبب
اهميت سنين پيش از دبستان ،ميتوان با سياستگذاري روي مهدهاي کودک براي آشنا کردن کودک
با مطالعه ،گام اساسي برداشت .اين کتاب با توجه به اهميت کتاب و کتابخواني و جايگاه خاص آن در
مهدهاي کودک تأليف شده است.

 . 26سيدقطبي ،سيدمهدي  /پريرخ ،مهري .كتابهاي مناسب غيردرسي همخوان با كتابهاي
درسي علوم تجربي مقطع دبستان .تهران :كتابدار  112 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابشناسي کتابهاي غيردرسي ،کتابهاي غيردرسي ،راهنماي آموزشي ،علوم
کتابشناسي
چكيده  :اکنون که تحوالتي بنيادي در نظام آموزش ابتدايي و متوسطه رخ داده است و نمود آن را
ميتوان در کتابهاي درسي و نيز برنامههاي آموزشي مشاهده کرد ،فرصت مناسبي است که بتوان
به نهادينه شدن جايگاه اين نهادها در نظام آموزشي کمک کرد .در تشکيل هر نهادي ،چند عامل
سهيم هستند :يکي شناخت درست نسبت به نياز به آننهاد و ارزش آن در روند توسعة جامعه ،دوم
چگونگي شکلگيري آن ،و سوم چگونگي بهرهگيري از امکانات و خدمات آن .دانش مربوط به اين
سه عامل بايد در هر جامعهاي توليد و ثبت شود تا همه به آن دسترسي داشته باشند .اين دانش که
توسط متخصصان از راه علماندوزي و يا بهصورت تجربي کسب ميشود ،ابزارهاي مناسبي براي
توليد رهنمودهاي علمي و آزمون شده فراهم ميکند .رهنمودهاي مزبور ميتواند در ايجاد و گسترش
کتابخانههاي آموزشگاهي در سراسر کشور بهصورت علمي و اصولي تأثيرگذار باشد .کتاب حاضر در
حقيقت کتابشناسي کتابهاي غيردرسي مناسب و مرتبط با کتابهاي درسي است؛ کتابهايي که
ميتوانند بهصورت داستان و ...باشند.

 152فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 . 27شوراي كتاب كودك .گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان و كتابشناسي
توصيفي -تحليلي سال  .1386تهران :كتابدار  500 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابشناسيها ،ادبيات کودکان و نوجوانان ،شوراي کتاب کودک ،آموزش کتابداري
چكيده  :از سال  ،1342شوراي کتاب کودک ،کتابشناسي آثار منتخب کودکان و نوجوانان را براي
آشنا کردن کتابداران ،والدين ،پژوهشگران ،پديدآورندگان و ناشران تهيه و در تعداد محدود منتشر
کرده است که از سال  ،1383به پيشنهاد کميته بررسي ،پژوهش و نقد ،اين کتابشناسي بهصورت
توصيفي  -تحليلي منتشر ميشود .کتابشناسي حاضر شامل  735کتاب با ارزشهاي برگزيده ،ويژه،
خوب ،متوسط ،خارج از فهرست (ضعيف)در اين حوزههاست :داستان؛ تأليف  -ترجمه؛ نمايشنامه؛
شعر؛ کليات؛ فلسفه؛ دين؛ دانش اجتماعي؛ علوم تجربي؛ بازي  -هنر و سرگرمي؛ زندگينامه؛ آثار و
دستنوشتههاي کودکان و نوجوانان؛ دستنوشتههاي بزرگساالن؛ رمان بزرگساالن مناسب براي
نوجوانان؛ نشر الکترونيک .اثر برگزيده به اثري برجسته و ماندگاري اطالق ميشود که ارزش ادبي بسيار
بااليي دارد .اثر ويژه اثري است که ويژگيهاي خاصي در ساختار و تخيل ادبي دارد و داراي ساختار
مناسب و تخيل ادبي است .اثر متوسط اثري است که ضمن داشتن برخي نکات مثبت ،مشکالتي در
ساختار آنها وجود دارد .اثر خارج از فهرست و ضعيف از ارزشهاي ادبي بيبهره است.

 . 28انوار ،پروين .ماخذشناسي و استفاده از كتابخانه و منابع الكترونيكي در اينترنت.
تهران :كتابدار  167 ،ص 1384 ،
قطع :رقعي
كلمات كليدي :مراجع ،خدمات مرجع ،آموزش کتابداري ،منابع پژوهشي
چكيده  :در دنياي شتابزدة علم و صنعت امروز ،دانستنيها مرز زماني و مکاني ندارند و لحظه به
لحظه در حال گسترش و تغيير هستند .انتشار روزافزون کتابها ،مقالهها و نشريهها ،چنان بيوقفه
است که کار تهيه ،ضبط و بازيابي مدارک علمي و منابع پژوهشي ديگر کار آساني نيست .شناخت
ابزار جويندگي و پژوهش و دسترسي به گنجينههاي دانش بشري در کتابخانهها و مراکز اطالعرساني،
امروزه ضرورتي اجتنابناپذير است .هدف اين کتاب آشنا کردن دانشجويان و پژوهشگران با روشهاي
علمي استفاده از کتابخانه و شناخت و کاربرد منابع است تا بتوانند از آنها براي کارهاي پژوهشي ،تأليف
و نگارش مقاله و رساله استفاده کنند.
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 . 29محسني ،حميد .مجموعهسازي و خدمات تحويل مدرك .تهران :كتابدار  367 ،ص 1387 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :انتخاب منابع اطالعاتي ،مجموعهسازي ،خدمات تحويل مدرک ،انتخاب پايگاههاي
اطالعاتي
چكيده  :در زمينة انتخاب و سفارش منابع اطالعاتي  -بهخصوص به زبان غيرفارسي  -آثار مفيد
زيادي منتشر شدهاند که کتابداران و مديران کتابخانهها ميتوانند از آنها استفاده کنند .اما هر يک از
اين آثار کاستيهايي دارند؛ از جمله .1 :آثار غيرفارسي که با توجه به واقعيتهاي موجود در کشورهاي
پيشرفته تأليف شدهاند و ترجمة کامل آنها ،براي کتابداران و کتابخانههاي ايران مناسب نيستند.2 .
آثار تأليفي يا ترجمه شده در ايران کمبودهايي دارند .در اين کتاب سعي شده است که در راستاي رفع
کاستيهاي مزبور ،مسائل گوناگون مجموعهسازي بهترتيب در سه بخش جداگانه آورده شوند :تعاريف
و کليات مجموعهسازي؛ انتخاب منابع اطالعاتي؛ سفارش و خدمات تحويل مدرک.

 . 30استورات ،رابرت دي .مديريت كتابخانهها و مراكز اطالعرساني  .زهير حياتي /فاطمه
جمشيدي قهفرخي.تهران :كتابدار  545 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :مديريت خدمات اطالعرساني ،آموزش کتابداري ،دسترسي به اطالعات
چكيده  :کتابخانهها و مراکز اطالعرساني تقريب ًا در تمامي حوزههاي مسئوليت و فعاليت خود تغييرات
را تجربه ميکنند و اين تغييرات اجتنابناپذيرند .تغيير در شکل اطالعات ثبت شده ،مهمترين عامل
نگراني کتابداران نيست ،بلکه آنچه اهميت بيشتري دارد ،توانايي کاربران در بازيابي و دسترسي به
اطالعات با روشي مفيد و کارامد است .مديران براي امکانپذير ساختن اين نوع بازيابي و دسترسي
به اطالعات ،بايد فرايندهاي مديريتي موفقي را در جهت خلق محيط کاري مناسب به کار گيرند.
کتابخانهها براي رسيدن به موفقيت در آينده ،نيازمند اعمال تغييرات مداوم هستند؛ چراکه با دنياي
ناشناخته فراهمآوري اطالعات روبهرو هستند و فقط کتابخانه يا مرکز اطالعرساني داراي مديريت
کارامد ميتواند به اهداف خود دست پيدا کند.

 154فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 . 31محسني ،حميد .مديريت مجالت .تهران :كتابدار  267 ،ص 1378 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :نشريات ادواري ،مديريت مجله ،آموزش کتابداري ،پيايند
چكيده «:پيايندها» از مهمترين منابع اطالعاتي موجود در کتابخانهها و مراکز اطالعرساني هستند.
ويژگيهاي خاص آنها سبب شده است انتخاب ،تهيه ،آمادهسازي و ساير مراحل دسترسپذير ساختن
آنها متفاوت از ساير منابع اطالعاتي باشد .در اين کتاب به مسائلي مانند توليد و انتشار پيايندها ،روش
سفارش و تهية مجالت الکترونيکي ،کارگزاران مجالت ،بايگاني ،و ساير خدمات ادواريها و جنبههاي
مديريت مجالت در کتابخانهها و مراکز اطالعرساني پرداخته ميشود .مطالعة اين کتاب عالوه بر
دانشجويان و کتابداران و کارکنان کتابخانه ،به توليدکنندگان پيايندها نيز توصيه ميشود.

 . 32موسوي چلك ،افشين .مرجعشناسي اسالمي (معرفي مهمترين مراجع چاپي و
الكترونيكي). .تهران :كتابدار  172 ،ص 1390 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :کتابهاي مرجع ،مرجعشناسي اسالمي ،آموزش کتابداري ،کتابشناسي
چكيده  :انگيزة اصلي براي تأليف اين کتاب ،کمبود منابع مناسب در زمينة مرجعشناسي اسالمي
است .کتابهاي فراواني دربارة معرفي منابع مرجع در ايران تأليف شدهاند که بيشتر جنبة عمومي
دارند و دربارة مرجعشناسي اسالمي تنها يک منبع (مرجعشناسي  /احمد شعباني)تأليف شده که در
آن بر جنبههاي تاريخي کتابهاي اسالمي تأكيد داشته و کمتر به معرفي منابع پرداخته است .هدف
اين کتاب آشنا کردن دانشجويان کتابداري و اطالعرساني با مراجع اسالمي است و منابعي که يک
اثر مستقل محسوب ميشوند ،ويژگيهاي يک کتاب مرجع را دارند و به زبانهاي فارسي ،عربي و
انگليسي معرفي شدهاند .بعضي از کتابهاي معرفي شده شايد فاقد ويژگيهاي کتاب مرجع باشند ،اما
کتاب مرجع محسوب ميشوند.
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 . 33محسني ،حميد .مرجعشناسي عمومي و تخصصي .تهران :كتابدار  433 ،ص 1391 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :مرجعشناسي ،آموزش کتابداري ،اطالعرساني ،الگوي دستهبندي منابع
چكيده  :کتاب ارزشمند «مرجعشناسي کتس» بهترين اثر در زمينة منابع مرجع و اصول کار مرجع
است که تاکنون در ميليونها نسخه منتشر و بارها ويرايش شده است .الگوي دستهبندي منابع مرجع
توسط کتس به يک الگوي جهاني تبديل شده است .به همين دليل بيشتر نويسندگان ايراني و خارجي
از آن اقتباس ميکنند .ابتدا بخشهاي مرتبط اين کتاب ترجمه شدند و پس از افزودن منابع فارسي
به آنها ،کتاب در هفت جلد منتشر شد .استقبال زياد از اين اثر سبب شد تا نسخة يک جلدي آن
نيز با اندکي ويرايش منتشر شود .اين اثر به دليل محتواي روزآمد و نگاه يکپارچه به منابع مرجع و
انعکاس جديدترين نظريات و تحوالت در زمينة مرجعشناسي ،بهعنوان منبع درسي در دورههاي
آموزشي کتابداري و اطالعرساني و حتي برخي از دورههاي نشر انتخاب شد .مرجعشناسي عمومي،
مرجعشناسي تخصصي ،مرجعشناسي التين و مرجعشناسي فارسي از جمله مطالب آموزشي هستند
که اين کتاب پوشش ميدهد.

 . 34پريرخ ،مهري .مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش :راهنماي نگارش .تهران :كتابدار ،
 109ص 1390 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :راهنماي نگارش ،پيشينة پژوهش ،توليد دانش ،شيوة استناددهي
چكيده :هدف از تأليف اين کتاب رفع ابهام براي دانشجويان و مخاطبان در تهيه و تدوين پيشينة
پژوهش بوده است و آنها را با اصول و شيوههاي نگارش پيشينة پژوهش آشنا ميسازد .شيوه و رويکرد
ارائة مطالب در اين کتاب تلفيق دانش و مهارت همراه با ارائة مثالهاي عيني و تمرين است .کتاب در
پنج فصل با اين عنوانها تأليف شده است .1 :آموزش عالي و جايگاه آن در پرورش توانايي پژوهش و
توليد دانش؛  .2مفهوم ،اهميت و هدف مرور نوشتارها و پيشينية پژوهش؛  .3چارچوب و مراحل تدوين
مرور نوشتارها و پيشينية پژوهش؛  .4ساختار و محتواي پيشينة پژوهش؛  .5زبان و سبک نگارش پيشينة
پژوهش .همچنين پيوست نسبت ًا مفصلي از انواع شيوههاي استناددهي ،نمونههايي از تحليل متون
انگليسي و پيشنهادهاي پژوهشي ارائه شده است که به تعميق مطالب آموزش داده شده کمک ميکند.
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 . 35حسيني ،وجيهه .منابع اطالعاتي براي پاسخگويي به سؤالهاي پژوهشي
درسهاي راهنمايي و دبيرستان (فارسي ،زبان فارسي و ادبيات). .تهران :كتابدار ،
 84ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :آموزش کودکان ،فعاليت پژوهشي ،مراجع کودکان و نوجوانان ،کتابشناسي آثار کودکان
و نوجوانان
چكيده  :اغلب کشورهاي جهاني در نظام آموزشي خود ،به منظور تکميل برنامههاي درسي ،از
مطالب خواندني مکمل بهره ميگيرند .در حال حاضر ،نظام آموزشوپرورش کشور براي درک بهتر
مفاهيم کتابهاي درسي و زمينهسازي در امر پژوهش ،سؤالهايي در کتاب درسي مطرح کرده است
که دانشآموز براي پاسخدهي به آنها نيازمند انجام فعاليت پژوهشي است .بنابراين ضروري به نظر
ميرسد اين منابع اطالعاتي در مجموعة منابع کتابخانههاي آموزشگاهي در نظر گرفته شوند تا به
دانش و معلومات دانشآموزان و معلمان افزوده شود .نوشتار حاضر حاصل پژوهشي است که با هدف
شناسايي و معرفي منابع غيردرسي (مرجع و غيرمرجع)صورت گرفته و پاسخگوي سؤالهاي پژوهشي
برخي از کتابهاي درسي دورة راهنمايي و دبيرستان است .مطالب کتاب سؤاالت پژوهشي کتابهاي
فارسي اول ،دوم و سوم دورة راهنمايي ،ادبيات فارسي  2 ،1و  ،3و زبان فارسي  2 ،1و  3دورة دبيرستان
را پوشش ميدهد.

 . 36حاجيزينالديني ،محسن .نرمافزارهاي كتابخانهاي در ايران .تهران :كتابدار  364 ،ص ،
1390
قطع :وزيري
كلمات كليدي :نرمافزارهاي کتابخانهاي ،اطالعرساني ،ذخيرة اطالعات ،بازيابي اطالعات ،آموزش
کتابداري
چكيده  :امروزه نرمافزارهاي کتابخانهاي ،مهمترين ابزار براي ذخيره و بازيابي اطالعات در تمامي
کتابخانهها و مراکز اطالعرساني هستند .عليرغم مزاياي فراوان نرمافزارهاي کتابخانهاي در پيشبرد
مطلوب فرايندهاي کتابخانهاي ،گزينش نرمافزار بهينه همواره از جمله مسائل ساليان اخير کتابخانهها
بهشمار ميآمده است .براي گردآوري اطالعات مربوط به نرمافزارها تالش شده است تا در حد ممکن
با خود شرکتها يا مؤسسات تهيهکنندة آنها ارتباط برقرار شود .در مواردي که دستيابي به چنين
اطالعاتي ممکن نبوده ،تالش شده است تا اطالعات معتبر در مورد نرمافزار مورد نظر گردآوري،
شناسايي و مورد استفاده قرار گيرد .هدف اين کتاب در مرتبة نخست ،ارائه اطالعاتي بهمنظور شناخت
بهتر نرمافزارهاي کتابخانهاي موجود در کشور است .در مرتبة دوم نيز آن است که روند پرفراز و نشيب
طراحي و استفاده از نرمافزارهاي کتابخانهاي را در کشور مشخص سازد.
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 . 37محسني ،حميد .نشر و اطالعرساني .تهران :كتابدار  134 ،ص 1388 ،
قطع :وزيري
كلمات كليدي :تاريخچة نشر ،اطالعرساني ،مالکيت فکري ،آموزش کتابداري
چكيده  :در اين کتاب با موضوع نشر ،اطالعرساني و مسائل پيرامون آن آشنا ميشويم .با توجه به
اينکه متخصصان اطالعرساني با شکلهاي متفاوت محملهاي اطالعاتي در ارتباط هستند و بر همين
اساس ،هر اتفاقي که در دنياي نشر اطالعات و نحوة دسترسي به آن رخ دهد ،به طور مستقيم بر
فعاليتهاي آنان تأثير ميگذارد .کتاب پس از بيان تاريخچة نشر ،از کتابخانهها به عنوان يکي از مراکز
مهم اطالعرساني که خود به نوعي ناشر اطالعات هستند ،نام ميبرد .لذا علم کتابداري و اطالعرساني و
نشر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر يکديگر تأثيرگذار ميداند ،زيرا هر دو با اطالعات در ارتباطاند.
کتابخانهها يکي از بزرگترين مصرفکنندگان اطالعات ناشران محسوب ميشوند .ديگر مطالب کتاب
عبارتاند از :محملهاي اطالعاتي؛ مراحل و هزينههاي نشر و انواع آن اعم از الکترونيکي و چاپي ،و
حقوق و مالکيت فکري .منابع و مآخذ در انتهاي هر فصل و نيز در پايان کتاب آمدهاند.

 . 38تهوري ،زهرا .واژهنامه پايه كتابداري ،اطالعرساني و فناوري اطالعات :ويژه
دانشجويان كارشناسي و شركتكنندگان در آزمون كارشناسي ارشد .تهران :كتابدار ،
 57ص 1381 ،
قطع :رقعي
كلمات كليدي :واژهنامه ،كتابداري ،معادل يابي ،اطالعرساني ،فناوري اطالعات
چكيده  :اين واژهنامة مختصر ،از منابع پاية رشتة اطالعات و دانششناسي استخراج شده و براي
گردآوري و تدوين آن تمامي کتابهاي حوزة علم مزبور مرور و بررسي شده است .معيار گزينش واژهها
ميزان ربط آنها با اين حوزه است .همچنين تا حدي از واژگان حوزة فناوري اطالعات که در حوزة
اطالعات نقش دارند نيز بهرهبرداري شده است .شيوة آرايش اين واژهنامه الفبايي حرف به حرف است
و براي کوتاه کردن توضيحات و معاني و جلوگيري از تکرار واژهها از عالمت ()/استفاده شده است.
اين کتاب براي همگام کردن کتابداران با اطالعات و دانش روز که عموم ًا در متون انگليسي وجود
دارد ،مفيد خواهد بود.
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 . 39اسد كرگاني ،فاطمه .واژهنامه جيبي كتابداري و اطالعرساني .تهران :كتابدار  209 ،ص ،
1390
قطع :جيبي
كلمات كليدي :واژهنامة جيبي ،اصطالحات علوم کتابداري ،علم اطالعات ،دانششناسي
چكيده  :اين واژهنامة جيبي که برگرفته از واژهنامة مفصلي با همين عنوان است ،به اين قصد تهيه
شده است که منبعي کوچک حاوي اصطالحات علوم کتابداري به زبان انگليسي و برابرهاي برگزيده و
پيشنهادي آنها در زبان فارسي در اختيار خوانندگان خود قرار دهد و براي تهية آن از منابع معتبر فارسي
و انگليسي بهرهبرداري شده است .مقدمة کتاب بهصورت بسيار فشرده نحوة بازيابي کلمات مورد نظر
را در شيوهنامه توضيح داده است .کتاب براساس الفباي انگليسي از  Z- Aتنظيم شده و معادل فارسي
در برابر کلمه انگليسي قرار گرفته است .مؤلف سعي کرده است از همة منابع و نوشتههاي تخصصي به
زبان فارسي اعم از تأليف و ترجمه در حوزة علم اطالعات و دانششناسي استفاده کند و از برابرسازي
واژهها تا حد امکان پرهيز کرده است.

 . 40اسدي گرگاني ،فاطمه .واژهنامه كتابداري و اطالعرساني .تهران :كتابدار  120 ،ص 1380 ،
قطع :رقعي
كلمات كليدي :واژهنامه ،اصطالحات علوم کتابداري ،اطالعرساني
چكيده  :در اين مجموعه ،بالغ بر  5000اصطالح و واژه مربوط به علوم كتابداري و اطالعرساني فراهم
آمده است .كتاب متشكل از دو بخش است .در بخش نخست اصطالحات به ترتيب الفباي انگليسي
مرتب شده و در مقابل آن ،يك يا چند معادل فارسي درج شده است .در اين بخش ،اختصارات ،اسامي
سازمانها و انجمنهاي كتابداري و اطالعرساني نيز آمده است .بخش دوم مشتمل بر اصطالحاتي
است كه به ترتيب الفباي فارسي مرتب شده و در مقابل هر واژه شماره صفحه ذكر شده است .در
صفحات آغازين كتاب ،شرح مختصري درباره واژهنامه و نحوه تنظيم آن به طبع رسيده است.
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نمـــــایهها
عنوان کتاب
پديد آورندگان
نام و نشانی ناشران
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عنوان كتاب
آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري 001
آماده سازي منابع اطالعاتي 002
آماده سازي منابع اطالعاتي در كتابخانههاي آموزشگاهي 003
اخالق حرفهاي كتابداران و اطالعرسانان 004
ارزشها و جذابيتهاي كتابداري و اطالعرساني 005
ايجاد يك مركز اطالعرساني 006
تاريخ و فلسفه كتابداري 007
جستجوي اطالعات در عصر اطالعات؛اصول و مهارتها 008
خدمات عمومي در كتابخانههاي آموزشگاهي 009
داستان نگارش 010
داستانها :ابزاري براي كاهش مشكالت روانشناختي كودكان
(اعتماد به نفس ،اندوه ،پرخاشگري ،ترس) 011
دستنامه واژهپردازي فارسي و التين براي دانشجويان كتابداري
و اطالعرساني 012
دستيابي به اطالعات در محيط ديجيتال :از تئوري تا عمل 013
ردهبندي دهدهي ديوئي :راهنماي عملي شمارهسازي 014
ساختمان و تجهيزات كتابخانههاي آموزشگاهي 015
سيستمهاي اطالعاتي با تاكيد بر سيستمهاي كتابخانهاي و
اطالعرساني 016
عصر اطالعات و دولت دسترسپذير 017
فنآوري اطالعات 018
فناوري اطالعات ،ارتباطات و شبكهها :استانداردها و پروتكلها
019
فهرستنويسي رايانهاي :مفاهيم ،شيوهها و كاربر د نرمافزارهاي
رايانهاي در ساماندهي اطالعات 020
فهرستنويسي :اصول و روشها 021

فهرستنويسي موضوعي :اصول و روشها 022
فهرستنويسي و ردهبندي منابع ازاطالعاتي 023
كتاب و كتابخانه :مديريت و توسعه فرهنگي(مجموعه مقاالت) 024
كتابخانه مهد كودك 025
كتابهاي مناسب غيردرسي همخوان با كتابهاي درسي علوم
تجربي مقطع دبستان 026
گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان و كتابشناسي
توصيفي -تحليلي سال 027 1386
ماخذشناسي و استفاده از كتابخانه و منابع الكترونيكي در
اينترنت 028
مجموعهسازي و خدمات تحويل مدرك 029
مديريت كتابخانهها و مراكز اطالعرساني 030
مديريت مجالت 031
مرجعشناسي اسالمي (معرفي مهمترين مراجع چاپي و الكترونيكي)
032
مرجعشناسي عمومي و تخصصي 033
مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش :راهنماي نگارش 034
منابع اطالعاتي براي پاسخگويي به سؤالهاي پژوهشي
درسهاي راهنمايي و دبيرستان (فارسي ،زبان فارسي و ادبيات) 035
نرمافزارهاي كتابخانهاي در ايران 036
نشر و اطالعرساني 037
واژهنامه پايه كتابداري ،اطالعرساني و فناوري اطالعات :ويژه
دانشجويان كارشناسي و شركتكنندگان در آزمون كارشناسي
ارشد 038
واژهنامه جيبي كتابداري و اطالعرساني 039
واژهنامه كتابداري و اطالعرساني 040
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پديد آورندگان (مولف و مترجم)
آزاد ،اسداهلل 007
احمدي الري ،ركنالدين 014
استورات ،رابرت دي 030
اسد كرگاني ،فاطمه 039،040
انجمن كتابداري قم 004
انوار ،پروين 028
بختياري ،فاطمه 025
بيگدلي ،زاهد 008
پريرخ ،مهري 034 ،026 ،011
ي اكبر 022
پوراحمد ،عل 
تهوري ،زهرا 038
جمشيدي قهفرخي ،فاطمه 030
حاجيزينالديني ،محسن 036
حسنزاده ،محمد 017
حسيني ،وجيهه 035
حياتي ،زهير 030 ،023
رابينسون ،آندرو 010
رياحينيا ،نصرت 001
سيدقطبي ،سيدمهدي 026
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