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 مقدمه • 3

 معین هدفی با و خاص درسی برنامه اساس بر درسی هايکتاب
 و تدوین پرورش و آموزش وزارت در صالحذي مراجع سوي از
. شوندمی تدریس کشور سراسر در معین زمانی چارچوب در

 آموزاندانش متوسط سطح درسی هايکتاب تدوین در معموالً
 از درسی کتاب صفحات این، بر افزون. شودمی گرفته نظر در

 که است اياندازهبه آن حجم و رود نمی فراتر معین حد یک
 . باشد ممکن و میسر تحصیلی سال یک طول در آن تدریس
 که زمانی حتی کالس، یک آموزاندانش همه که است بدیهی

 و دانش از واحدي سطح در هستند، منطقه یک به متعلق همه
 براي کالس ترضعیف آموزاندانش طبعاً. نیستند ذهنی توانایی
 این میانگین، حد از باالتر آموزاندانش و بیشترند؛ تمرین و کوشش نیازمند میانگین، حد به رسیدن
 دلیل این. بگیرند بهره خود هايمهارت و دانش گسترش براي ،موجود فرصتی از تا دارند را امکان

 هاآن از منديبهره و تربیتی و آموزشی هايکتاب وجود که است دالیلی تریناصلی از یکی نیرومند،
 . کندمی توجیه را

 الفت و انس یادگیري هايشیوه از یکی با است ممکن آموز،دانش هر که است این دیگر دلیل
 هايکتاب مؤلفان طبعاً. بیاموزد بهتر را نیاز مورد مطالب آن طریق از و باشد داشته بیشتري
 اساس بر آموزدانش که جویندمی بهره درسی مفاهیم آموزش براي متنوعی هايشیوه از آموزشی

 بهره خود کالسی آموزش کنار در هاشیوه این از تواندمی یادگیري، در خود موفقیت میزان و ذائقه
 .بگیرد

 دیگري دالیل از آموزاندانش بین بومی و اقلیمی هايتفاوت درسی، هايکتاب حجم محدودیت
 . کنندمی پشتیبانی آموزشی هايکتاب از آموزدانش منديبهره از که هستند

 افزار،نرم فیلم، مانند مکتوب غیر تربیتی و آموزشی منابع از استفاده فناوري، مدد به امروزه
 و ارزیابی و است یافته ايگسترده رواج نیز یادگیري در ...و آموزشی تجهیزات و وسایل پویانمایی،

 تکنولوژي و انتشارات دفتر وظایف از بخشی اکنون نیز، غیرمکتوب استاندارد آموزشی منابع معرفی
 از ايمجموعه که تربیتی و آموزشی منابع فهرستگان انتشار و تدوین. دهدمی تشکیل را آموزشی

 گرفته صورت مبنا همین بر گیرد،دربرمی را منتخب غیرمکتوب و مکتوب تربیتی و آموزشی منابع
 کشور سراسر مدارس براي 1395 ـ 96 تحصیلی سال آغاز در مذکور، فهرستگان از اينسخه. است

 .است شده ارسال
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 تربیتی و آموزشی هايکتاب انواع • 4
: شوندمی تقسیم کلی دسته دو به مجموعه این در شده معرفی تربیتی و آموزشی هايکتاب
 به را آن هستند، اينکته آموزش پی در هم اگر و دارند تخیلی ايصبغه که داستانی هاي کتاب

 از دسته این خواندن. کنندمی بیان انگیزخیال شعرهاي یا داستان قالب در و مستقیم غیر صورت
 وسعت را او واژگان دایره و خواننده ذهن ظرف فردي، هايتجربه به افزودن ضمن هاکتاب

 فرد تحصیلی هايموفقیت و یادگیري در اما اند؛مستقیم آموزش فاقد گرچه هاکتاب این. بخشد می
 .ثرگذارندنیز ا

 هستند غیرداستانی هايکتاب گیرند، می بهره گوییمستقیم از موضوعات بیان در که دیگر، دسته
کتاب: کنیممی تقسیم گروه دو به و دهیم یم قرار آموزشی هايکتاب کلی عنوان زیر را هاآن ما که

 . آموزشیکمک هايکتاب درسی،کمک هاي

 آموزش کردن فراهم و یادگیري تعمیق و تکمیل تقویت، تسهیل، منظور به درسی کمک هايکتاب
. شوندمی تنظیم و تهیه خاص تحصیلی پایه و دوره درسی هايبرنامه و هاهدف اساس بر جبرانی

 هايفعالیت و کار هايکتاب شامل که هستند وابسته درسی برنامه ايه هدف به الزاماً هاکتاب این
کتاب و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و سنجش ايه کتاب تمرین، هايکتاب یادگیري،

 .شوند می خاص پایه یک به مربوط اغلب و هستند محورفعالیت هاي

 منظور به و نیستند وابسته تحصیلییا پایه  دوره درسی برنامه به لزوماً اما آموزشیکمک هايکتاب
 روابط رشد عملی، مهارت پرورش علمی، سواد و دانش افزایش یادگیري، توسعه انگیزه، ایجاد

 و معلمان براي افزاییدانش هايکتاب شامل و شوندمی تدوین یادگیرنده ارتقاي و اجتماعی
 براي روشی و مهارتی و آموزاندانش براي عملی و فرایندي هايمهارت پرورش آموزان، دانش

 .هستند معلمان
 

 زد؟ کتاب گزینش به دست باید چرا •
 استانداردهاي با هاکتاب از توجهی قابل بخش تناسب عدم و آموزشی هايکتاب روزافزون انتشار 

 موجب مناسب، هايخواندنی از گیريهبهر براي زمان از بهینه استفاده لزوم همچنین و آموزشی
 اتخاذ و غیردرسی هايکتاب تولید استانداردسازي گذاري،سیاست با پژوهش سازمان تا است شده

 هدایت در مؤثرتري نقش حمایتی، و تشویقی هايسیاست خصوصاً مناسب، هايسیاست
 .کند ایفا آموزشی هاي کتاب پدیدآورندگان

 محیط توسعه در مؤثر هاي گام از آموزشی، و علمی هايکتاب بنديطبقه و شناسایی شک بی
 نظام تقویت در کارآمد ابزاري و شود می محسوب یادگیري ـ یاددهی فرایند تقویت و آموزشی
 .رود می شمار به کشور آموزشی
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 منابع دهی سامان دبیرخانه تشکیل • 5
 تربیتی و آموزشی

 »آموزشی هايکتاب بخشیسامان طرح« اجراي  
 توان که شد آغاز هدف این با 1378 سال در

 سوي به آموزشی، هاي کتاب تولیدکنندگان
 پرکردن و معلمان و آموزاندانش واقعی نیازهاي
 را ايآشفته بازار و شود هدایت موجود خألهاي

 وجود به آموزشی هاي کتاب تولید عرصه در که
 این دامنۀ بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده
 منابع دهی سامان« نامه آیین تصویب با طرح

 شوراي توسط »ها رسانه و مواد: تربیتی و آموزشی
 از 1389 سال شهریور در پرورش، و آموزش عالی
 هاي رسانه و منابع همه به آموزشی کتاب حوزه

 .است شده داده گسترش تربیتی و آموزشی
 و پژوهش سازمان نامه، آیین این 5 ماده در   

 تحقق براي است شده موظف آموزشی ریزي برنامه
 و جشنواره برگزاري استاندارد، نشان اعطاي جمله از گوناگون انحاي به 828 مصوبه اهداف

 و مواد توصیفی فهرستگان تهیه و ذیربط دولتی غیر و دولتی نهادهاي با ارتباط برقراري نمایشگاه،
 .کند پشتیبانی و حمایت استاندارد منابع و مواد عرضه و تولید از تربیتی و آموزشی هاي رسانه

 و آموزشی منبع گونه هر تبلیغ و عرضه خرید، که است کرده تأکید صراحت به نیز 6 ماده در   
 .بود خواهد مجاز استاندارد منابع از صرفاً آموزشی، واحدهاي در تربیتی

 

 آموزشى هايکتاب توصیفى فهرستگان هیهت •
 اهمیت به توجه با و تربیتی و آموزشی منابع دهیسامان نامۀآیین 6 و 5 ماده به عنایت با  

 ـ یاددهی فرایند تقویت در مهم گامی که آموزشی و علمی هاي کتاب بندي طبقه و شناسایی
کتاب خصوصاً استاندارد، و مناسب تربیتی و آموزشی منابع معرفی است، آموزشی نظام و یادگیري

نامهکتاب تولید. ودش می گیريپی اجرایی راهکار و ضرورت یک عنوان به تربیتی و آموزشی هاي
 کودکان وپرورش آموزش و تحصیلی دوره پنج مناسب هايکتاب کامل فهرست که رشد، هاي

 هدف همین با است، شده منتشر و چاپ عنوان 80 در 1394 سال تا و گیرد،دربرمی را استثنایی
 .گیردمی صورت

 و آموزشی منابع شامل که است تربیتی و آموزشی منابع فهرستگان انتشار و تدوین بر افزون این
 .شودمی فرستاده کشور هايشگاهآموز تمام به و تولید 1395 سال از و است، سال منتخب تربیتی

 بیشتر منابع با آشنایی
 تربیتی رشد و آموزشی نامه منابع کتاب
 و آموزشی منابع اما شود؛می منتشر سالیانه
مورد  پیوسته طور به نیز سال طول در تربیتی

 .شودمی معرفی گیرد و قرار می ارزیابی
 

 این به روزبه و تربیش منابع دیدن براي
 :فرمایید مراجعه ها نشانی

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

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

 

 :مکتوب غیر منابع کیفیت کنترل سامانه
http//:standard.roshd.ir 
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 رشد تربیتی و آموزشی هايکتاب جشنواره در ها،نامهکتاب در شده معرفی هايکتاب است گفتنی 6
 تقدیري و برگزیده کتاب عنوان تصاحب سر بر شود، می برگزار سال دوم نیمه در معموالً که

  .خیزند برمی باهم رقابت به تربیتی و آموزشی

 
 رشد نامهکتاب تولید فرایند •
 درسی برنامه با مرتبط و مناسب هاي ب کتا توصیفی فهرست ارائه هدف با »رشد نامهکتاب«   

 در دبیرخانه به رسیده هاي کتاب تفکیک با فرایند این. شود می منتشر و آماده آموزشی هاي دوره
 و درسی برنامه با آشنا کارشناسان اختیار در ها، کتاب. شود می آغاز تحصیلی گانهپنج هايدوره

 به امتیازي شده، تعیین هايمعیار اساس بر کارشناس هر و گیرد می قرار مجرب و ورزیده معلمان
 به را ممکن امتیاز کل از درصد 60 حداقل باید قبولی، نمره گرفتن براي کتاب هر. دهد می آن

 .نباشد تر پایین درصد 60 از نیز کتاب اختصاصی بخش امتیاز کهاین به مشروط باشد؛ آورده دست
 جزئی هاي پرسش شده، تعیین معیارهاي و هاشاخص براساس استفاده، مورد هاينامهپرسش در   
 کارشناس هر کلی طور به اما است؛ شده طرح کتاب اختصاصی و عمومی هايویژگی درباره دقیقی و

 الزم هاي چهارچوب و استانداردها بررسی، مورد کتاب تدوین در آیا: دهد پاسخ پرسش سه به باید
 با کتاب این محتوايجمع  آیا پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده رعایت آموزشی کتاب یک

 کار به مناسب آموزشی ماده یک عنوان به تواند می و دارد هماهنگی و همسویی ما درسی برنامه
 مخاطب گروه یا مخاطب کدام براي کتاب این است مثبت نیز پرسش این پاسخ اگر و شود؟ گرفته

 پرورش، و آموزش کارشناسان هنرآموزان، معلمان، هنرجویان، آموزان، دانش براي است؛ مناسب
 فرهنگیان؟ دانشگاه دانشجویان یا مدیران

 

 دارید رو پیش که اي نامه کتاب •
 یک و 1394 سال اول چاپِ مناسب آموزشی هايکتاب توصیفی فهرست نامه،کتاب از شماره این   

  از که شوید می آشنا مناسب کتاب عنوان 701 با نامه کتاب این در. گیرد دربرمی را آن از قبل سال
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 یا) عنوان 3( غیرمرتبط هاکتاب بقیه. است شده انتخاب رسیده کتاب عنوان 1071 مجموع

 . اند شده داده تشخیص) عنوان 361( نامناسب
 به ترتیب به نامه کتاب این در شده معرفی مناسب هاي کتاب ترین بیش ناشر، 387 میان از   

و  عنوان 42 باقدیانی  انتشارات ،عنوان 45 کودکان و نوجوانان باکانون پرورش فکري انتشارات 
 60 و 195 با ترتیب به و قرآن داستان نیز موضوعات بین در .دارد تعلق عنوان 41 با ذکرانتشارات 

 .برخوردارند فراوانی ترین بیش از مناسب کتاب عنوان

عنوان، انتشارات مبتکران  78با  نوجوانانکانون پرورش فکري کودکان و در بین ناشران، انتشارات 
 ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند. عنوان بیش 44انتشارات مرآت با عنوان و  51با 

 

 اطالعات تنظیم شیوه •
 بر هاکتاب عناوین تنظیم نامه، کتاب در مناسب کتاب وجويجست سهولت منظور به

 .است گرفته صورت الفبا حروف تفکیک به موضوع هر در و »موضوع«اساس
 که است شده آورده آن شناختیکتاب اولیه اطالعات و محتوا از اي چکیده کتاب، هر معرفی در

 شماره: است زیر موارد شامل اطالعات این. کند می آسان خواننده براي را مناسب کتاب یافتن
 محل مترجم؛ خانوادگی نام و نام کتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و خانوادگی نام کتاب؛
 کلمات تحصیلی؛ پایه کتاب؛ مخاطب گروه کتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر،

 .کتاب چکیده و کلیدي
 

 نامه جدول فراوانی موضوعات در کتاب
 فراوانی موضوع ردیف فراوانی موضوع ردیف

 55 علوم تجربی 11 47 ادبیات فارسی 1
 59 علوم تربیتی 12 25 انگلیسی 2
 60 قرآن 13 76 هاي آسمانی پیام 3
 3 کار و فناوري 14 4 تربیت بدنی 4
 8 مرجع 15 30 تفکر و سبک زندگی 5
 46 مطالعات اجتماعی 16 3 چند موضوعی 6
 10 و خاطره ادبی نثر 17 195 داستان 7
 8 نامه فیلم/ نامه نمایش 18 36 ریاضی 8
 7 هنر 19 26 شعر 9

    3 عربی 10
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 کتاب هاي نمایه • 8

 نیز ناشر نشانی و نام و پدیدآورندگان، نام کتاب، عنوان اساس بر هایینمایه نامه، کتاب هر پایان در   
 نیاز به توجه با بتوانند مخاطبان سایر و والدین کارشناسان، مربیان، معلمان، تا است شده تنظیم
. است شده داده اختصاص ردیف شماره یک کتاب هر به متن، در. یابند دست  مناسب منابع به خود،
 ضمن دهند؛ می ارجاع ها شماره این به را ما و اند شده مرتب ها شماره این اساس بر کتاب هاي نمایه
 .وجوست جست قابل ب و کنترل کلید دو با نیز نامهکتاب الکترونیکی هايفایل کهاین

  

 نامهکتاب این در ما همکاران •
 بررسی در خصوصاً و اند رسانده یاري ما به متعددي همکاران نامه کتاب این سازي آماده و تولید در   

 این سازي آماده در که معلمانی و کارشناسان اسامی. اند بسته کار به زیادي دقت و حوصله ها کتاب
 :از عبارتند موضوع ترتیب به بردیم، بهره هایشانهمکاري و نظرات از مجموعه

 پور مقدمچی، حسین قاسمادبیات فارسی: زهرا تخمه ■
 محمديتربیت بدنی: معصومه رضوانفر، علی شاه ■
 مسعود فرجاد تهرانی، ناصر نادريهاي آسمانی: سیدمحمد دلبري، یاسین شکرانی، پیام ■
 منشاديتفکر و سبک زندگی: روفیا دهقان ■
 زادهیوسفداستان: محمدعلی قربانی، محمد مهدوي شجاعی، ناصر نادري، حبیب  ■
سادات آرا، خسرو داودي، سمیهزاده، سپیده چمنریاضی: حمیدرضا امیري، شهرناز بخشعلی ■

 میرمعینی
اسالمی فارسانی، فریبا پیوندي، رضا خیرآبادي، معصومه عظیمی وحید، سیمین زبان انگلیسی:  ■

 مقدم، سعید معظمی گودرزيسیدبهنام علوي
 شعر: محمدحسن حسینی ■

 بروجنی، مریم عابدینی، بتول فرنوشاله خلیلیعلوم تجربی: مریم انصاري، حسن حذرخانی، روح ■
 معافیعلوم تربیتی: سعید راصد، سیدامیر رون، محمود  ■
 قرآن: سیدمهدي سیف، مسعود فرجاد تهرانی، مسعود وکیل، رضا نباتی ■
 نژادکار و فناوري: محسن کیاالشکی، بهنام نیک ■
 مرجع: فرشته ذوالجناحی، آذردخت کوهستانی، اکرم عینی ■
 عباسیاله سلیمی، زهرا مروتی، منصور ملکسالمی، حشمتمطالعات اجتماعی: مسعود جوادیان ■
 پور، رضا صفري، عالءالدین کیاالشکی.: مرضیه پناهیانهنر ■
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9  نامه کتاب این از استفاده راهنماي 
 اطالعات این. است شده داده نشان نمونه صورت به کتاب، یک به مربوط اطالعات راهنما، این در

 از گروه کدام براي و دارد محتوایی چه کتاب که گوید می ما به کتاب،اجمالی  معرفی ضمن
 .است مناسب مخاطبان

نامه)، نام خانوادگی  شماره مدخل کتاب (در این کتاب این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است:
ناشر و  ، عنوان مجموعه و عنوان کتاب، عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر،و نام مؤلف (یا مؤلفان)

مخاطب کتاب و در صورت نیاز پایه تحصیلی اوف کلمات  سال نشر، تعداد صفحات، قطع کتاب، 
 کلیدي و باالخره چکیده کتاب. 

 

  کتاب، فرستادن یا نامه کتاب این درباره خود هاي دیدگاه بیان براي
 تکنولوژي و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان شمالی، ایرانشهر خیابان زند، کریمخان خیابان تهران، :نشانی به

 . فرمایید حاصل تماس) 021( 88306071 تلفن شماره با یا مکاتبه تربیتی و آموزشی منابع دهی سامان دبیرخانه آموزشی،
 :نشانی به نیز دبیرخانه این وبگاه

 http://samanketab.roshdmag.ir  
 .شماست هاي دیدگاه دریافت آماده
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دبستانی،دبستانیآموزشمبتنیبرطنزرهیافتیبرایمربیانپیش. بزرگي، فرشاد/ عظيمي، امير.1
 9786007233573 شابک: رقعي. ص.64 ،1393 ،راشدین: تهرانومتوسطهاول.

مربي، والدین، معلم، مدیر، مشاور مخاطب:
 تعليم و تربيت، روش تدریس، طنزکلماتکلیدی:

نویسندگان این اثر با رویکرد تدریس مبتني بر طنز سعي دارند تا آن را به عنوان رهيافتي آموزشي چکیده:
هاي درس نزدیک  با به كارگيري آن به هرچه دلپذیرتر شدن آموزش و كالسو پرورشي ارائه كنند تا مربيان 

هاي كيفي استوار است و بنا دارد با تمركز بر  شوند. این كتاب بر پایه مطالعات تجربي و پژوهش
هاي طنز گفتاري و طنز رفتاري مربيان، رویکردي را به مخاطبين  ساختارشکني در محتواي درس و جاذبه

 هاي نوین تدریس خواهد گذاشت. تأثير بسزایي در به كارگيري روش ارائه كند كه

 

2 المثل.. عابدي جزي، ربابه. ضرب متل  شابک: رقعي. ص.156 ،1393 ،مرسل: كاشاناتل
9789649723426 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 المثل فرهنگ عامه، انواع ادبي، ضربکلماتکلیدی:

 بيني، عقاید، قوانين، آداب و رسوم و  هاي كوتاهي هستند كه از جهان ها جمله المثل ضربچکیده:
هاي ایراني گردآوري  المثل گویند. در این كتاب به تفکيک حروف الفبا، ضرب هاي یک ملت سخن مي آموخته

 و ارائه شده است.

 

هایآموزشانشاوشیوه. اجيرلو، جمال شفایي ، نقي/  عسگر خانلو، بهرام/ فخيمي بشيري، عوض/ فاتح .3
 9786003831650 شابک: وزیري. ص.94 ،1394 ،سخنوران: تهرانآن.

معلم مخاطب:
 هاي آموزشي، نوشتن ادبيات فارسي، مهارتکلماتکلیدی:

 آموزان در نوشتن انشا معرفي و توضيح داده شده است. هدف راهبردهاي تقویت قدرت علمي دانشچکیده:
ها در درست دیدن، درست نوشتن  آموزان و تشویق آن از این آموزش تقویت قوه استدالل، تفکر و دقت دانش

هاست. هدف دیگر این آموزش شکوفایي استعدادهاي نهفته و  ها و شنيده و بيان كردن روشن و ساده دیده
 آموزان است. نفس در دانش به ایجاد حس اعتماد

 

یداستانهایشاهنامهبرگزیده ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:گنجينه . عزیزي، مریم.4
 9786009121403 شابک: رقعي. ص.96 ،1393 ،مهرآموز: تهرانفردوسیجلداول.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي حماسي، ادبيات كالسيک ادبيات فارسي، داستانکلماتکلیدی:

ها و تجارب اندیشمندان و بزرگاني است كه در  تمدن دیرپا و ماندگار زبان فارسي حاصل كوششچکیده:
هاي  اي از داستان اند. در این كتاب گزیده هاي گوناگون تالش كرده گستره زمان و مکاني پهناور در زمينه

وفاداري به متن و  شاهنامه به زبان امروزي بازنویسي شده است. در تدوین اثر سعي بر آن بوده تا ضمن
 با تلفيق شعر و نثر به مخاطب عرضه شود.  مفاهيم اصلي، محتواي هر داستان
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یداستانهایشاهنامهبرگزیده گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:. عزیزي، مریم.5
 9786009121410 شابک: رقعي. ص.152 ،1393 ،مهرآموز: تهرانفردوسیجلددوم.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي حماسي ادبيات فارسي، ادبيات كالسيک، داستانکلماتکلیدی:

گاه راستين هنر و معارف بشري است. این اثر دربردارنده  ارزشمند و جلوه  زبان پربار فارسي گنجينهچکیده:
زباني ساده و امروزي است. متن كتاب تلفيقي از شعر هاي شاهنامه به  بازنویسي و نگارش منتخبي از داستان

و نثر است و به داستان تولد و رشد رستم، تولد سهراب، نبرد رستم و اسفندیار و چگونگي مرگ تهمتن 
 اختصاص دارد.

 

6 بنویسیم.. ميركيایي، مهدي. داستان  شابک: وزیري. ص.160 ،1394 ،طالیي: تهرانبیایید
9786006229645 

 آموز، معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي، نوجوانان آموزش، داستانکلماتکلیدی:

 نویسي را به مخاظبان آموزش مي دهد. بدین صورت كه موضوعي  نویسنده در این كتاب داستانچکیده:
هد داستان را بنویسند یا اینکه داستانهاي دیگر را در كتاب آورده و آنها را از دید داده و از آنها مي خوا

عناصر داستاني بررسي مي كند. مخاطبان با مطالعه این كتاب تا حدودي از عناصر داستاني سر در مي آورند. 
 نویسنده كوشيده در آوردن مثال از مطالب كتابهایي داستاني خود استفاده كند.

 

7 بگوییم.. موسویان، انسيه. شعر  شابک: وزیري. ص.160 ،1394 ،طالیي: تهرانبیایید
9786006229638 

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 قافيه، شعر، ادبيات فارسي و عروضکلماتکلیدی:

هاي هنري و  ذوق ادبي كافي نيست و الزم است شاعران با ظرافتبراي سرودن شعر تنها استعداد و چکیده:
علمي این حيطه نيز آشنا باشند. محور و اساس مباحث این كتاب آموزش اصول و مباني شعر سنتي 

هاي  هاي شعري مدرن كه در سال ها و موج هاي سپيد و نيمایي است و به جریان )كالسيک( و سپس قالب
ها از نمونه اشعار شاعران  ها و تمرین اي نشده است. براي آشنایي مخاطبان، در مثال وجود آمده، اشاره اخير به

 كهن و معاصر استفاده شده است.

 

8 برایکودکان.. ایتينن، ریتا. زاده اميري، نيلوفر مهدیان، شاهده  حسين ابراهيمي، ليال شمس ترجمه
 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. زاده سعيدي، رقيه صاعلي، شهال انتظاریان، شهرام اقبال

 9789643915131 شابک: وزیري. ص.280 ،1394
مربي، والدین، معلم، كتابدار، مشاور مخاطب:

 شناسي كودک، ادبيات كودكان، ترجمه روانکلماتکلیدی:
 هاي علمي و  فعاليتتنها فرهنگ كودكان دچار تغييرات شده، بلکه در  هاي گذشته نه طي سالچکیده:

وجود آمده كه لزوم توجه به این حوزه را بيش از پيش  هاي اساسي به پژوهشي مربوط به آنها نيز دگرگوني
اي چندصدایي و كارناوالي  نگارنده در این كتاب به فلسفه ادبيات كودک به عنوان مقوله  نمایان كرده است.

اند تأكيد دارد.  ه در ترجمه آثار ادبي كه مخاطب آن كودكانتوجه دارد و درباره ضرورت انتقال این نوع دیدگا
وي همچنين در باب اهميت توجه به فرهنگ و زبان كشور مقصد و جایگاه خواننده كودک و نوجوان در 

 كند. برگردان متون بحث مي



هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول / فهرست توصيفي كتاب17نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

12 

 

 ،برهان مؤسسه فرهنگي مدرسه: تهرانازخواندنتانوشتن. چگونهبنویسیم:. نجفي پازوكي، معصومه.9
 9789640808900 شابک: رقعي. ص.76 ،1394

معلم مخاطب:
 ادبيات فارسي، نوشتنکلماتکلیدی:

 هاي خاص خود را دارد. امروزه براي  هاي زباني است كه ظرایف و ویژگي نوشتن یکي از مهارتچکیده:
این روش با استفاده از شود.  استفاده مي« پردازي بدیعه»هایي مانند  آموزش نگارش خالق معموال از روش

پردازي با حركت از  كند. در روش بدیعه ها به پردازش ذهن نویسنده و خالقيت كمک مي یک سري قياس
گيرند. كتاب حاضر  ها شکل مي ها و پاراگراف شوند و سپس جمله ها توليد مي ها و عبارت جزء به كل ابتدا واژه

 كل در آن رعایت شده است. به آموزش نوشتن اختصاص یافته كه رویکرد جزء به

 

: تهران.یادسپیدهکاشانیخواهرانهدرتوفان؛زندگیواشعارشاعرهمعاصرزنده. هنرجو، حميد.10
 9786007790045 شابک: رقعي. ص.176 ،1394 ،كتاب ابرار
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبي، منابع اطالعاتيها، انواع  نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

هاي یکي از  عنوان یک پژوهشگر كوشيده است آرا و اندیشه  در اثري كه پيش رو دارید، نگارنده بهچکیده:
هاي جدید تأليف و تدوین كند. در این كتاب  پيشکسوتان ادبي را با رعایت اختصار و با زباني ساده براي نسل

هاي معاصر بازگو شده  هاي فرهنگي و ادبي وي در جریان اتفاق يتعالوه بر رویدادهاي زندگي این شاعر، فعال
 است.

 

: تهراندفترامالینهم. مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط:. سلماني، مهرانگيز/ مهاجراني، سيدعلي.11
 9786009586783 شابک: خشتي. ص.72 ،1394 ،تاج

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 الخط، ادبيات فارسي امالي فارسي، رسمکلماتکلیدی:

نوشتن را بياموزند، امالي فارسي است. در  آموزان باید درست ترین ماده درسي كه طي آن دانش مهمچکیده:
آموزان، پرورش  هاي گوناگون به منظور تقویت حافظه دیداري دانش این كتاب سعي شده است از فعاليت

آموزان  ن استفاده شود تا شکل صحيح نگارش لغات در ذهن دانشحس كنجکاوي، ترغيب به تکرار و تمری
 ثبت شود.

 

12 دفترامالیهشتم. مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط:. سلماني، مهرانگيز/ مهاجراني، سيدعلي.
 9786009586776 شابک: خشتي. ص.72 ،1394 ،تاج: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 الخط، ادبيات فارسي امالي فارسي، رسمکلماتکلیدی:

 تواند  نویسي واژگان در صورتي كه در دوران مدرسه تقویت نشود، در بزرگسالي مي مهارت درستچکیده:
هاي آموزشي  ها و فعاليت كرده به حساب آید. در این كتاب تمرین نقطه ضعف بزرگي براي افراد تحصيل

هاي دشوار هر  نگارش و دیکته كلمات درج شده است. در هر یک از دروس، واژهمتنوع براي ارتقاي مهارت 
 هاي متنوع براي كاربرد لغات در نظر گرفته شده است. درس معرفي شده است و در ادامه، سؤال
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13 ..دفترامالیهفتم مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط:. سلماني، مهرانگيز/ مهاجراني، سيدعلي.
 9786009586769 شابک: خشتي. ص.72 ،1394 ،تاج: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 الخط، ادبيات فارسي امالي فارسي، رسمکلماتکلیدی:

 اهميت نوشتن و نياز به آن در ایجاد ارتباط با دیگران بر كسي پوشيده نيست. در این كتاب چکیده:
هاي هر درس از  واژگاني و نوع نگارش كلمات درج شده است. كلمههاي متنوعي براي تقویت دانش  تمرین

هاي ظریف در  اند. همچنين به نکته كار گرفته شده هاي مختلف به و در تمرین  جنبه امالیي معرفي شده
 كند نيز اشاره شده است. نویسي هدایت مي آموزان را در صحيح نوشتن دیکته كه دانش

 

. فرزانه فخریان ترها.هاوبزرگگوییبرایبچهگویی:راهنمایقصهرازهایقصه. رو، بآتریس مونته.14
 9786000101596 شابک: وزیري. ص.240 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران

 آموز، معلم، كتابدار مربي، والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 گویي قصهکلماتکلیدی:

گویي عالقه دارند، با خواندن این كتاب  خصوص قصه مربيان، پدر و مادرها و آنان كه به ادبيات و بهچکیده:
ترین  كنند. نویسندۀ این كتاب از معروف نویسي را تجربه مي اي از آموزش قصه در واقع دورۀ فشرده

هاي خود را در  د. او حاصل تجربهگویي دار اي در قصه العاده گوهاي كودک و نوجوان است كه مهارت فوق قصه
دهد.مطالعۀ این  گویي به مخاطباني از هر گروه سني را آموزش مي هاي قصه این كتاب گردآورده است و راه

اي در بر دارد. رمز و رازهاي  گویي، مفيد است و نکات آموزنده اثر براي مخاطبين در هر سطحي از دانش قصه
 بندي شده است. سني متفاوت طبقه هاي گویي این كتاب، براي دوره قصه

 

15 . عامليان، سيدعلي. کار(.9فارسی )کتاب  شابک: رحلي. ص.126 ،1394 ،خيلي سبز: تهرانام
9786004120364 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها تکاليف درسي، رشد دانش، پرسشکلماتکلیدی:

 فهميدن است و این مهم در پرتو تقویت درس  مقدمه درست نوشتن، خوب خواندن و درستچکیده:
هایي براي مرور و بازخواني مطالب  ورزي ها و دست پذیرد. در این كتاب مجموعه تمرین فارسي تحقق مي

آموزان در نظر گرفته شده است. در ابتداي هر  برنامه دانش هاي فوق هایي به عنوان فعاليت  اصلي و نيز پرسش
 هر مبحث به صورت مختصر درج گردیده است.هاي مهم  فصل همچنين نکته

 

زاده، شهریار/ مدیحي، اكرم/  سلطاني مطلق، زهرا/ یزداني، زینب/ خرازي، جعفر/ قندالي، معصومه/ حنيفه.16
 رحلي. ص.138 ،1394 ،تيرگان: تهرانفارسیآساننهمدورهاولمتوسطه.. احمدي فيروزجایي، فاطمه

 9786003241435 شابک:
 نهمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:

 مواد درسي، ادبيات فارسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:
 هاي تدریس فعال، به آموزش مباحث درس ادبيات فارسي  گيري از شيوه در كتاب حاضر با بهرهچکیده:

توجه شده است. هاي زباني و شرح نکات ادبي  شود. در این آموزش به بيان معناي شعر و واژه پرداخته مي
آموزان را با  هاي مختلف در ابتداي دروس، دانش همچنين ارائه توضيح كوتاهي درباره نحوه خواندن متن

 سازد. آداب خواندن متون آشنا مي
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فارسیآسانهشتم)دوره. زاده، افسانه یزداني، زینب/ سلطاني مطلق، زهرا/ قهرماني، سوسن/ ایوبي.17
 9786003241428 شابک: رحلي. ص.136 ،1394 ،تيرگان: تهراناولمتوسطه(.

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، ادبيات فارسي، آزمونکلماتکلیدی:

محور مرور كرده است. معناي نظم و نثر، تاریخ  هاي مربوطه را منطبق با رویکرد فعاليت كتاب، درسچکیده:
هاي ادبي  هاي مهم نوشتاري و امالیي و دانش واژگان، پيام و محتواي متن، واژهادبيات، قالب شعر، معناي 
آموزان را مورد سنجش قرار  اي ميزان یادگيري دانش گزینه هاي تکميلي و چهار بررسي شده است. پرسش

 دهد. مي

 

فارسیآسانهفتم. یزداني، زینب/ سلطاني مطلق، زهرا/ رحال، صالح/ الهياري، طاهره/ راستي، ليال.18
 9786003241411 شابک: رحلي. ص.130 ،1394 ،تيرگان: تهران)دورهاولمتوسطه(.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، ادبيات فارسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 درسي پرداخته شده هاي تدریس به شرح دروس مرتبط با كتاب  ترین شيوه مندي از تازه با بهرهچکیده:
هایي در راستاي درس مورد نظر در قالب جاي خالي، كامل كردن جمله،  ها و تمرین است. سپس فعاليت

آموزان سنجيده شود. تالش این كتاب برآن است تا بتواند  ارائه شده تا ميزان یادگيري دانش. جدول و...
 د.مطالب ادبيات فارسي را به صورت مفهومي به مخاطبش منتقل كن

 

 ص.152 ،1394 ،المللي گاج بين: تهران..فارسیپایهنهم)دورهاولمتوسطه(. كاظمي ميقاني، مریم.19

 9786003591837 شابک: رحلي.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، تکاليف درسي، آزمون پرسشکلماتکلیدی:

هایي براي مرور و  مباحث كتاب و مجموعه سؤالهاي كليدي  مجموعه پيش رو حاوي خالصه نکتهچکیده:
هاي دستوري و نگارشي، مهارت درک اشعار و  هاي گوناگون، آموزه هاي كالسي است. در بخش تقویت آموخته

آموز و  محور در دانش هایي براي تقویت روحيه پژوهش متون قدیمي و بازنویسي آنها به زبان معيار، تمرین
 اط در نظر گرفته شده است.هایي براي ایجاد نش فعاليت

 

 ،1394 ،تاج: تهرانفارسینهم)متوسطه(. هاي كار و تمرین پله: مجموعه كتاب. شاهسون، مصطفي.20
 9786008043027 شابک: رحلي. ص.96

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 هاي كالسي الزم است بعد از فرایند آموزش، اطالعات جدید مرور شوند و  آموختهبراي تثبيت چکیده:
هاي مهم و  خاطرسپاري انجام شود. در این كتاب براي هر یک از دروس خالصه نکته تکاليفي براي به

آموزشي براي سرگرمي و  هاي كمک هایي با الگوهاي متنوع در نظر گرفته شده است. در ادامه، فعاليت پرسش
 آموزش غيرمستقيم ارائه شده است.
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قاسمي، رضا/ نجفي، علي/ شيخي، علي اكبر/ شاهيني، علي اصغر/ طيبي، محسن/ قدوسيان، عبدالحميد/ .21
 ص.200 ،1394 ،ابتکار دانش: قمفارسینهمازدیدگاههشتمدرس.. غالمي، بهمن/ صادقي، علمدار

 9786001110399 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، آزمون، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

هاي  تر سؤال هاي زباني و ادبي، به منظور حل سریع و راحت سازي فهم دانش این كتاب با هدف آسانچکیده:
دربردارندۀ مطالبي فراتر از تستي براي ورود به مدارس نمونه و تيزهوشان، و شركت در المپياد نگارش یافته و 

 هاي مناسب است. ها و پرسش سطح كتاب درسي به همراه تمرین

 

22 مبتکران/ : تهرانآموزانتیزهوش.فارسینهمبرایدانش مجموعه رشادت:. سلطاني مطلق، زهرا.
 9789640723524 شابک: رحلي. ص.248 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، پرسش خودآموزها، تمرینکلماتکلیدی:

اي، پایه و اساس فراگيري دیگر علوم  كار بردن صحيح آن در هر جامعه آموختن زبان و ادبيات و بهچکیده:
درآمدي از محتواي موضوعي  هاي اصلي هر یک از دروس به همراه پيش است. اثر پيش رو دربردارنده نکته

آموزان از مطالب است. در ادامه، معاني واژگان،  واني و درک و دریافت دانشخ درس به منظور تقویت روان
 نویسي نيز درج گردیده است. هاي تقویت صحيح هاي امالیي و تمرین هاي تشریحي، نکته تمرین

 

 ،واژه گل: تهرانفارسینهمدورهاولمتوسطه. كار و تمرین:. اله/ اروجي، شيرین بوالحسني، نعمت.23
 9786003371699 شابک: رحلي. ص.152 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، راهنماي آموزشي، ادبيات فارسيکلماتکلیدی:

با در نظر گرفتن اهداف كتاب درسي، نکات آموزشي هر درس بيان شده، سپس بر مبناي اصول و چکیده:
شود. خود  آموزان ارائه مي تثبيت یادگيري در دانش هایي به منظور هاي علمي ــ عملکردي، تمرین روش

هاي  ها و نيز آشنایي با آزمون ها و نمونه سؤاالت مطرح در كتاب، با هدف ارزشيابي سطح آموخته ارزیابي
 ورودي مختلف آورده شده است.

 

24 )متوسطه(. هاي كار و تمرین پله: مجموعه كتاب. شاهسون، مصطفي. هشتم  ،تاج: تهرانفارسی
 9786008043010 شابک: رحلي. ص.96 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 هاي آموزشي ها، تکاليف درسي، مواد و روش تمرینکلماتکلیدی:

هایي را در  اي كه پيش رو دارید، عالوه بر آموزش موضوعات و مفاهيم كتاب درسي، فعاليت مجموعهچکیده:
هاي مهم  كند. در هر بخش در كنار خالصه نکته هاي ادبي و زباني آشنا مي را با نکته آموزان بر دارد كه دانش

هاي خالقانه ادبي در نظر گرفته شده  اي و نيز فعاليت هاي چهارگزینه هاي تشریحي و پرسش درسي، تمرین
 است.
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25 مبتکران/ : تهرانآموزانتیزهوش.فارسیهشتمبرایدانش مجموعه رشادت:. سلماني، مهرانگيز.
 9789640721674 شابک: رحلي. ص.284 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، امتحانات، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

شوند.  ها تدوین مي هاي كمک درسي در زمره ابزارهاي آموزشي و با كار ویژه تثبيت آموخته كتابچکیده:
كند. در  هاي كليدي و اصلي هر درس در حوزه واژگان و متن را یادآوري مي نکته  نخست،این كتاب در گام 

هاي  هاي پيشين، نکته دهد كه عالوه بر تکرار درس هایي ارائه مي ها و فعاليت اي از تمرین ادامه، مجموعه
 كند. آموزي مي آموزان باز براي دانش  جدید را در قالب پرسش

 

26 اول هاي گفتگو محور: مجموعه كتاب. وسوي هفتادر، رضاكاردگر، حسين/ م. دوره فارسیهشتم
 9786002180155 شابک: رحلي. ص.148 ،1394 ،مشاوران آموزش: تهرانمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، تمرین پرسشکلماتکلیدی:

گرانبهاي سرزمين ماست و همواره در طول تاریخ باعث فخر ایرانيان زبان و ادبيات فارسي ميراث چکیده:
هاي كوتاه پاسخ و تشریحي  بوده است. اثر پيش رو دربردارنده نکات مهم و كليدي هر درس به همراه پرسش

آموزان در فهم و یادگيري مطالب  مرتبط با محتواي درس است. سعي نگارندگان بر آن بوده كه به دانش
 یاري رسانده شود.كتاب درسي 

 

 ،1394 ،تاج: تهرانفارسیهفتم)متوسطه(. هاي كار و تمرین پله: مجموعه كتاب. شاهسون، مصطفي.27
 9786008043003 شابک: رحلي. ص.104

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 در هر بخش شماي كلي از متن درس براي مرور مطالب اصلي در  در كتابي كه پيش رو دارید،چکیده:
هایي از متن اصلي طراحي شده تا ضمن پاسخ به آنها  آموزان قرار گرفته است. در ادامه، سؤال اختيار دانش

هاي  هاي تشریحي مربوط به درک معنا و مفهوم عبارات، سؤال هاي مهم مرور شود. عالوه بر فعاليت نکته
 هاي ادبي و زباني نيز در خالل كتاب گنجانده شده است. ي، نکتها چهارگزینه

 

.فارسیهفتمبرایدانشآموزانتیزهوش مجموعه رشادت:. سلماني، مهرانگيز.28 مبتکران/ : تهران.
 9789640723371 شابک: رحلي. ص.250 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها درسي، رشد دانش، آزمونتکاليف کلماتکلیدی:

آموز را به سوي یادگيري و تکرار  هایي را در بر دارد كه دانش ها و تمرین این كتاب مجموعه فعاليتچکیده:
ترین  گردد. در ابتداي هر بخش مهم هاي پيشين مي كند و موجب تثبيت آموخته درس هدایت مي

هاي ادبي، دانش واژگاني و... درج گردیده است. در  آرایههاي امالیي،  هاي هر مبحث، شامل نکته موضوع
 پاسخ و تشریحي در نظر گرفته شده است. هایي با الگوهاي چهارجوابي، كوتاه ادامه، پرسش
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29 اول هاي گفتگو محور: مجموعه كتاب. اصفهاني، ميترا/ سجادي، سعيد نصر. دوره هفتم فارسی
 9786002180162 شابک: رحلي. ص.264 ،1394 ،مشاوران آموزش: تهرانمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها ها، آزمون ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 آموزان فراهم آورده تا عالوه بر تمرین بيشتر در درس زبان  كتاب پيش رو فرصتي براي دانشچکیده:
هاي  تر كند. در هر بخش، نکته ادبي و غيرادبي را آسانها، استغراق و فهم بهتر متون  فارسي، تثبيت آموزه

اي، تشریحي،  هاي چهارگزینه كليدي و مطالب اصلي هر درس برگزیده و ارائه شده است. در ادامه، پرسش
هایي در نظر گرفته شده است كه مطالب در فصل و سطح یادگيري مخاطب را  جاي خالي و نيز آزمون

 كند. ارزیابي مي

 

 رقعي. ص.144 ،1394 ،ابتکار دانش: قمفرهنگلغاتمتشابهوهمآوایزبانفارسی.. سيفي، زهرا.30

 9786005169935 شابک:
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات فارسي، مواد درسي نامه واژهکلماتکلیدی:

كند تا بتوانند پاسخ سؤاالت خود را در  خوانندگان فراهم ميمطالعه كتاب حاضر این امکان را براي چکیده:
گونه كلمات، قدرت تشخيص و كاربرد آن را بياموزند.  آواي كلمه بيابند و با یادگيري این هاي هم یافتن واژه

 كند. نویسي را در مخاطبان تقویت مي ها درست واژه  آشنایي با این

 

31 جویبار.. داوودي، حسين. و  رقعي. ص.112 ،1393 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانقطره

 9789640807521 شابک:
معلم مخاطب:

 ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، امالي فارسيکلماتکلیدی:
هاي زباني و ادبي فارسي امروز را ارائه كرده است. در این راستا  هاي آموزشي از كاربرد كتاب نکتهچکیده:

مرتبط با دستور زبان و دستور خط فارسي با ذكر مثال و نيز بيان كاربرد مرسوم آن آورده هر یک از مباحث 
شده و همچنين صحيح یا اشتباه بودن آن اثبات شده است. هدف از این مطالعه آشنایي و شناخت بيشتر با 

 زبان فارسي به منظور استفاده صحيح واژگان در گفتار و نوشتار است.

 

کارطالییفارسیپایهنهم)دوره كار طالیي:. علي/ هداوند ميرزایي، ابراهيم/ رضایي، عليپور،  قلي.32
 9789643408510 شابک: رحلي. ص.152 ،1394 ،كاگو: تهران..متوسطهاول(

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 راهنماي آموزشي، مواد درسي، ادبيات فارسيکلماتکلیدی:

 با تکيه بر كتاب فارسي پایه نهم به توضيح مفاهيمي از تاریخ « كار طالیي»كتاب  جلد نهم ازچکیده:
نامه فارسي در هر  پردازد. كتاب پيش رو، دربردارنده واژه ادبيات ایران و آشنایي با شاعران برجسته آن مي

ب كه آن را از هاي بارز این كتا باشد. یکي از ویژگي هاي تستي مربوط به درس مي ها و سؤال درس و تمرین
 محور بودن آن است. كند، فعاليت ها متمایز مي دیگر كتاب
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..کارطالییفارسیهفتم)دورهاولمتوسطه( كار طالیي:. پور، علي هداوند ميرزایي، ابراهيم/ قلي.33
 9789643407964 شابک: رحلي. ص.132 ،1394 ،كاگو: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 راهنماي آموزشي، ادبيات فارسي، مواد درسي، ارزشيابي آموزشيکلماتکلیدی:

 كه با تکيه بر دروس ادبيات فارسي پایه هفتم تنظيم شده «كار طالیي»در جلد هفتم از كتاب چکیده:
حال مختصري از شاعران ایران زمين پرداخته است. در این  هاي ادبي، به بيان شرح است، ضمن معرفي آرایه

هاي تستي نيز ارائه شده است. همچنين در كتاب با ارائه بخشي تحت عنوان  هاي امالیي و سؤال مجلد تمرین
 ها رفع شود. آموزان سنجيده و اشکاالت آن تالش بر آن است تا ميزان یادگيري دانش« هاي مستمر آزمون»

 

34 تمرینفارسینهم.. سلطاني مطلق، زهرا. و  شابک: رحلي. ص.216 ،1394 ،مبتکران: تهرانکار
9789640724309 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، راهنماي آموزشي، ادبيات فارسيکلماتکلیدی:

نامه و تمرین و تکليف، سعي  در سه بخش، درس« كار و تمرین» در جلد نهم از راهنماي آموزشيچکیده:
هاي مختلف تقویت شود. پس از ارائه هر درس با  براي شركت در آزمونآموزان  بر آن است تا آمادگي دانش

آموزان آورده شده است.  ها و اشتباهات دانش منظور رفع ضعف هایي به توجه به كتاب درسي آن مقطع، تمرین
 هاي بخش تکليف نيز براي ارزشيابي كل درس است. پرسش

 

35 . ، جواد جویباري آسمي، مهدي/ باحشمت. و فارسیهشتمکار .تمرین  ،1394 ،مبتکران: تهران.

 9789640724231 شابک: رحلي. ص.100
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، راهنماي آموزشي، ادبيات فارسيکلماتکلیدی:

فراهم كوشد مطابق با محتواي كتاب درسي، با  مي« كار و تمرین» جلد هشتم از راهنماي آموزشي چکیده:
آموزان ایجاد كند.  گيري بيشتري را براي دانش هاي یاد هایي در قالب تمرین و تکليف، موقعيت كردن فعاليت

آموزان است.این كتاب  آموزي و یادگيري مستقل در دانش هاي خود هدف از این نوع آموزش، تقویت مهارت
 آید. شمار مي آموزان، توسط معلمان نيز به منظور كنترل فرایند یادگيري دانش به عنوان یک ابزار مناسب، به

 

 شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،ابتکار دانش: قم..کتابکارامالیفارسیپایهنهم. قاسمي، رضا.36
9786001112591 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها ادبيات فارسي، امالي فارسي، آزمونکلماتکلیدی:

 نویسي سعي شده است تا  منظور درست كتاب كمک آموزشي است كه در آن بهاثر حاضر یک چکیده:
ها  با هدف تقویت قدرت ذهن در تداعي شکل صحيح واژه« امالي تقریري» ارزشيابي درس امال به دو شيوه 

آموزان توضيح داده شود.  با هدف تقویت درس امال و كسب خالقيت و فعال كردن دانش« فعاليت امالیي»و 
آموزان آورده  هاي دانش هاي فعاليت امالي تقریري براي سنجش اندوخته اب نمونه آزمونتدر ك همچنين

 شده است.
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کتابکارفارسیهفتمپایهاول. ساز، محمدحسين بلوكات، نسرین/ حيدري رزوه، كبري/ چيت رجب.37
 9786009269280 شابک: وزیري. ص.80 ،1394 ،باغ روشنان: تهرانهفتمدورهاولمتوسطه.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، آموزش زبان فارسي مواد درسي، آزمونکلماتکلیدی:

 هاي خود را مرور كنند و به نقاط قوت و  توانند تمام آموخته آموزان با مطالعه این كتاب مي دانشچکیده:
ها جاي خالي در نظر  ارائه و براي معناي آنضعف خود پي ببرند. به این منظور اشعار و نثرهاي كتاب درسي 

بيان شده و پس از آن سؤاالت مربوط آورده « بيشتر بدانيم»هاي ادبي تحت عنوان  گرفته شده است. دانش
 شود. تر مطالب مي شده است. شایان ذكر است این نوع از تمرین منجر به یادگيري عميق

 

دورهاولمتوسطه.-کتابکاروتمرینفارسیپایهنهم بسته مدیریت كالسي:. عبادتي، شهناز.38
 9786007977040 شابک: رحلي. ص.140 ،1394 ،مرآت: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

ها  عمل شده كه فعاليتاي  كتاب كار و تمرین ميدان اندیشه و عمل است و در طراحي آن به گونهچکیده:
هایي در نظر گرفته شده است كه با  ها قرار گيرند. در كتابي كه پيش رو دارید، مجموعه سؤال در كنار تمرین

هاي كتاب نيز  كند. در حاشيه آموزان مرور و بازیابي مي ساختارهاي گوناگون، محتواي درس را براي دانش
 .مطالبي براي اطالعات بيشتر گنجانده شده است

 

 ص.280 ،1394 ،عقيق برتر: تبریزفارسیپایههفتم.7گنجینهبرتر گنجينه برتر:. گروه مؤلفان.39

 9786009591602 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسي ها، ادبيات فارسي، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

اند  بندي شده ارائه شده هایي به صورت طبقه كتاب درسي، پرسشدر این كتاب، پس از بيان مطالب چکیده:
هاي گوناگون آماده كنند. همچنين در  ها خود را براي شركت در آزمون آموزان بتوانند با حل آن تا دانش

 كتاب به منظور تقویت مهارت شعرخواني، وزن عروضي هر شعر در كنار آن درج شده است.

 

 ص.264 ،1394 ،عقيق برتر: تبریزفارسیپایههشتم.8گنجینهبرتر برتر:گنجينه . گروه مؤلفان.40

 9786009591619 شابک: وزیري.
 هشتمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:

 ها مواد درسي، ادبيات فارسي، آزمونکلماتکلیدی:
هاي زباني و  تلفيقي، دانشدر این كتاب، با تکيه بر كتاب درسي فارسي پایه هشتم و در رویکردي چکیده:

اي به  ها به ترتيب از آسان به مشکل توضيح داده شده و سپس تعدادي تمرین و پرسش چهارگزینه آرایه
اند كه مباحث كتاب  اي تنظيم شده اند. مطالب كتاب به گونه ها ارائه شده منظور عمق بخشيدن به آموخته

 كنند. درسي را از زوایاي متفاوت ارزشيابي مي

 

41  گنجينه برتر:. گروه مؤلفان. برتر نهم.9گنجینه  ص.320 ،1394 ،عقيق برتر: تبریزفارسیپایه

 9786009591626 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات فارسي، مواد درسي، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

 هاي مطرح در كتاب  زبان فارسي و تمامي آرایه كتاب حاضر حاصل پرداختن نویسنده به دستورچکیده:
ها در  ها سبب تعميق و تثبيت آموخته اند كه حل آن هایي ارائه شده فارسي نهم است. در این كتاب تمرین

 شود. آموزان مي ذهن دانش
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42 کاربردهایادبیاتکودکونوجوان.. مجيب، فرشته. كانون پرورش فکري كودكان و : تهراننحوه
 9789643916114 شابک: وزیري. ص.100 ،1394 ،نوجوانان
آموز، معلم والدین، دانش مخاطب:

 هاي مطالعه ادبيات كودكان، رشد دانش، مهارتکلماتکلیدی:
 خوان كردن كودكان و نوجوانان و  در كتاب پيش رو با ترسيم یک زنجيره كاربردي، نحوه كتابچکیده:

براي هر یک توضيح داده شده است. همچنين در این كتاب پس از هاي مناسب  چگونگي انتخاب كتاب
خواني و زندگي از ابعاد مختلف بررسي شده  هاي مطالعه، رابطه بين كتاب خواني و روش بازگویي مراحل كتاب

 است.

 

43 نکته.. علمي، جعفر/ باقري، مصطفي توانا. به  شابک: وزیري. ص.104 ،1394 ،فرشيم: مشهدنکته
9786009595310 

آموز دانش مخاطب:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

هاي ادبي به زبان ساده و نيز  نویسنده تالش كرده است با بيان مطالب دستور زبان فارسي و آرایهچکیده:
هاي نمونه  آزمونآموزان را براي شركت در  ارائه سؤاالت تشریحي و به دنبال آن سؤاالت تستي مناسب، دانش

 دولتي و تيزهوشان آماده سازد.

 

44 ادبی.. مهرباني، فاطمه. ثمین  شابک: وزیري. ص.192 ،1394 ،مهر زهرا)س(: نجف آبادنگاه
9786007177785 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، مواد درسيکلماتکلیدی:

مندي از روش رمزگرداني تصویري، فرایند یاددهي ـــ یادگيري كتاب درسي  در كتاب حاضر با بهرهچکیده:
آموز، ایجاد  پذیرد. هدف از این آموزش باال بردن دقت دیداري و نوشتاري در دانش بهتر صورت مي

ي بيشتر از نفس و آشنایي با عناصر زیبایي سخن است. همچنين در این نوع از آموزش یادگير به اعتماد
 دهد. طریق هوش مکاني رخ مي

 

نگاهی. پارسازاده، محمدعيسي/ قدسي، محدثه/ اقبالي، كبري/ هاشمي زاوه، معصومه/ طاهرنيا، نرگس.45
هشتم. فارسی ساختار به  شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،آفرنگ شرق: مشهدژرف

9786007573174 
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، ادبيات فارسي، آزمونکلماتکلیدی:

 در این كتاب با تکيه بر رویکرد تحليل ساختاري، همه مباحث مرتبط با كتاب فارسي ارائه شده، چکیده:
هاي معناي واژگان، امالي واژگان، نکات زباني و ادبي، معناي شعر و نثر، درک  سپس نمونه سؤاالتي در حوزه

آموزان آماده ورود به  گویي به این سؤاالت دانش شود. با پاسخ معناگرایي و تاریخ ادبيات آورده ميو دریافت، 
 هاي تيزهوشان خواهند شد. آزمون
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46 ادبیّاتوعلومادبی.. رئيسي دهکردي، فریدون/ قاسمي، رضا.  ،1394 ،ابتکار دانش: قمهمگامبا
 9786001114076 شابک: وزیري. ص.192

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، تمرینکلماتکلیدی:

 هایي در قالب  درصدد است با ارائه مثال« محور گروه» كتاب حاضر با توجه به روش آموزشي چکیده:
هاي ادبي با  ان فارسي و دانشاي به آموزش مفاهيم دستور زب سؤاالت تکميلي، صحيح ــ غلط و چهارگزینه

ها موجب پایدار  هاي زباني بپردازد. بيان نکات كليدي هر مبحث و نيز ارائه تمرین هدف ارتقاي مهارت
 شود. ساختن مفاهيم در ذهن مخاطبان مي

 

 وزیري. ص.94 ،1394 ،ي باران چکامه: كرجهمگامباقرآندرادبیاتفارسی.. سيگارودي، فاطمه.47

 9786008026105 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني، راهنماي آموزشي مواد درسي، كتابکلماتکلیدی:

نویسنده در این كتاب تالش دارد تمام مباحث درس ادبيات فارسي را با توجه به تطابق موضوعي چکیده:
ها و مسير درست  آموز با اصول، مهارت در این نوع آموزش، دانش آموزان بياموزد. ها با آیات قرآن، به دانش آن

 شود. زندگي، بر اساس دین اسالم آشنا مي

 
 
 

 

آغازوانجامهستیوراهبریانسان؛رویکردینویندرطرحمباحث. رضا محمد سيددربندي، .48
 9789644763656 شابک: وزیري. ص.288 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهراناعتقادی.
معلم مخاطب:

 هاي مذهبي، اسالم، قرآن نظامکلماتکلیدی:
 ها تأكيد  آغاز و انجام هستي و راه هدایت انسانهاي خود به موضوع  ادیان الهي در اولين پيامچکیده:

اند و سخن مشترک همه آنها، اعتقاد به وجود خداي یگانه، پيروي از پيامبران و یادآوري معاد بوده  داشته
اي یا تطبيقي ميان ادیان  است. در این كتاب سعي شده مباحث و مطالب به جاي اینکه به صورت مقایسه

هاي اسالم در باب  منطقي ارائه گردد. مطالب با محوریت معرفي دیدگاه بيان شود، به روش علمي و
 هاي پربسامد تدوین شده است. پرسش

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانآفتابکرامت. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.49
 9789643489724 شابک: پالتویي. ص.70 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، اخالق اسالمي نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 هایي الزم است كه  هاي كامل و سالم، اصول و روش اي نمونه و تربيت انسان براي ساختن جامعهچکیده:
هایي را  تردید چنين روش  د. بيها بتواند به دور از هرگونه انحراف، مسير سعادت را بپيمای انسان در سایه آن

دست آورد. این نوشتار به بررسي سيره تربيتي امام  توان در زندگي، رفتار و گفتار ائمه معصومين)ع( به مي
 پردازد.  حسن مجتبي)ع(مي
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 ص.152 ،1394 ،جمال: قماسرارتربیتینمازازدیدگاهقرآنواحادیث.. محمد ميرجليلي، علي.50

 9789642024681 شابک: رقعي.
معلم مخاطب:

 اسالم، تعليم و تربيت، آموزش اخالقکلماتکلیدی:
 تواند با خداي خود ارتباط برقرار كند.  انسان به عنوان موجودي اجتماعي فطرت الهي دارد و ميچکیده:
بررسي شده و هر یک هاي ارتباطي در دین اسالم، اقامه نماز است. در این مطالعه آثار تربيتي نماز  یکي از راه

از آثار آن به تفکيک موضوع به بحث گذاشته شده است. ایجاد حالت خلوص، ایجاد روحيه صبر، آشکار شدن 
اي از این آثار است. همچنين آثار تربيتي نماز جماعت به  توحيد و پرورش روحيه برخورد نيکو با مردم، نمونه

 طور مجزا بيان شده است.

 

51 نادرست سلسله مباحث اقتصاد در سبک زندگي اسالمي:. ایرواني، جواد. را مصارفی چه اسالم
 9786007044100 شابک: پالتویي. ص.60 ،1394 ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهدداند؟.می

معلم مخاطب:
 هاي آسماني، اقتصاد، اخالق اسالمي كتابکلماتکلیدی:

هاي مصرف از نگاه قرآن  ها و محدودیت بيني توحيدي، آسيب جهاننویسنده در این كتاب بر مبناي چکیده:
هاي مهم مصرف است كه پيامدهاي آن از  روي یکي از آسيب كند. اسراف و زیاده كریم و روایات را بررسي مي

 گيرد. بُعد اخالقي، ارزشي و اقتصادي در كتاب مورد مطالعه قرار مي

 

52 اسالمدربارهفقروثروتچهمی اقتصاد در سبک زندگي اسالمي:سلسله مباحث . ایرواني، جواد.
 9786007044056 شابک: پالتویي. ص.72 ،1394 ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهدگوید؟.

معلم مخاطب:
 فقر اقتصادي، اخالق اسالميکلماتکلیدی:

 شماري در تکوین  بار بي زیاناندوزي و فقر دو پدیده نامطلوب اقتصادي است كه آثار  ثروتچکیده:
هاي اسالمي با نگاهي  نهد. آموزه شخصيت، روان و اخالق انساني و نيز در فرهنگ عمومي جامعه بر جاي مي

آور و  هاي مبارزه با آن را در قالب قوانين الزام اند و راه بينانه، پيامدهاي ناگوار فقر و تکاثر را باز نموده واقع
هاي مقابله فرهنگي با  ها و بررسي شيوه اند. این اثر نگاهي است به این آموزه كردههاي تشویقي ارائه  سياست

 تکاثر و فقر.

 

53 نیایش. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي. مؤسسه فرهنگي : تهراناسوه
 9789643489748 شابک: پالتویي. ص.74 ،1393 ،منادي تربيت

 معلمآموز،  دانش مخاطب:
 هشتم، نهم،پایهتحصیلی:
 ها، امامان، تعليم و تربيت نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

هاي تربيتي دین اسالم شناخت ائمه معصومين)ع( از ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي  یکي از شيوهچکیده:
این مطالعه،  ها نقش مهمي دارد. در این راستا و در و عقيدتي است كه در سازندگي و رشد روحي انسان

هاي ارشادي و تربيتي ایشان معرفي و به اختصار  ضمن بررسي دوران زندگي امام سجاد)ع(، سلسله برنامه
 درباره هر یک توضيح داده شده است.
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الگویمادرمصرفصحیحچیست؟. سلسله مباحث اقتصاد در سبک زندگي اسالمي:. ایرواني، جواد.54
 9786007044094 شابک: پالتویي. ص.168 ،1394 ،رضوي دانشگاه علوم اسالمي: مشهد

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 اسراف، اقتصاد، زندگي اسالميکلماتکلیدی:

 هاي وحياني و خرد  سبک زندگي بازتابي از فرهنگ جامعه است كه در صورت سازگاري با آموزهچکیده:
آورد. نوشتار حاضر، بخشي از سلسله مباحث اقتصاد در اسالم  ميانساني، سعادت مادي و معنوي را به ارمغان 

هاي مختلف  هاي دیني درباره الگوي مصرف در عرصه است كه با استناد به آیات و روایات به تبيين آموزه
 پردازد. زندگي مي

 

فرهنگي منادي مؤسسه : تهرانامامرئوف. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.55
9789643489786 شابک: پالتویي. ص.60 ،1393 ،تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، فرهنگ اسالمي نامه امامان، سرگذشتکلماتکلیدی:

اي خدایي دارند. این اثر  هاي خداشناسي، شناخت سيره ائمه معصومين)ع( است كه جلوه یکي از راهچکیده:
پردازد تا با الگوگيري از آن حضرت راه حصول به تربيت الهي  نامه و سيره امام رضا)ع( مي بازنمایي زندگي به

 فراهم شود.

 

56 چرا؟.. رحيمي، عباس. اختالف واحده  شابک: پالتویي. ص.88 ،1394 ،جمال: قمامت
9789642024308 

معلم مخاطب:
 قرآن، اسالم، مسلمانانکلماتکلیدی:

خواند. در این جستار  كند و به دوري از تفرقه و جدایي فرامي قرآن مسلمانان را به وحدت دعوت ميچکیده:
موضوع وحدت ميان مسلمانان، اهميت و ضرورت آن با توجه به وضعيت سياسي اجتماعي عصر حاضر و با 

مباحث براي مستند كردن رویکردي تحليلي به تاریخ اسالم بررسي و تبيين شده است. نگارنده در خالل 
گذران انقالب اسالمي  و بنيان )ع(، سخنان اهل بيت)ص(مطالب از آیات قرآن، سخنان پيامبر گرامي اسالم

 عصر حاضر شواهدي همراه با تحليل و توضيح آورده است.

 

57  شابک: رقعي. ص.136 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانانتظارتاریخ.. زورق، محمدحسن.
9789644763625 

معلم مخاطب:
 تاریخ اسالم، فرق اسالمي، والیت، مهدویتکلماتکلیدی:

نوشتار پيش رو درصدد است ریشه تضادهاي اجتماعي در ميان مسلمانان را از نظر تاریخي ردیابي چکیده:
تا والیت امامان شيعه و  )ص(كند. نگارنده با بررسي سير تحوالت دنياي اسالم از زمان بعثت پيامبر اكرم

هاي مشترک تاریخي براي شناخت بهتر  هاي گوناگون سعي در شناسایي ریشه جانشينان ایشان در دوره
 هویت اسالمي و دیني و رسيدن به وحدت بيشتر داشته است.
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درهایاستادمطهری)جلداول(؛تکاملاجتماعیانساناندیشه. زاده، سيدامراهلل حسيني مؤمن.58
 شابک: وزیري. ص.584 ،1394 ،المللي ترجمه و نشر المصطفي)ص( مركز بين: قمتاریخ.

9789641953487 
معلم مخاطب:

 شناسي، اجتماعي، اسالم بيني، جامعه جهانکلماتکلیدی:
 دست و اختيار   تکامل اجتماعي انسان در مقابل تکامل طبيعي و زیستي قرار دارد. این تکامل بهچکیده:

تواند آن را دوره به دوره از طریق تعليم و تعلم به دیگران منتقل كند.  گيرد و انسان مي انسان شکل مي خود
شناسي و دیني در مباحث انسان، جامعه، تاریخ و  هاي استاد مطهري از رویکرد جامعه این كتاب آرا و اندیشه

 ها تکامل اجتماعي انسان در تاریخ است. در مجموع آن

 

59 دیناندیشه. زاده، سيدامراهلل مؤمن حسيني. دوم(؛ )جلد مطهری استاد مركز : قمشناسی.های
 9789641953494 شابک: وزیري. ص.480 ،1394 ،المللي ترجمه و نشر المصطفي)ص( بين

معلم مخاطب:
 بيني اسالم، فلسفه دین، جهانکلماتکلیدی:

مطهري درباره دین و فلسفه و آینده دین و نيز ترسيم هاي شهيد  این كتاب مشتمل بر آرا و اندیشهچکیده:
عقالني از دین است. همچنين، آراي ایشان در مباحث ایدئولوژیک، درخصوص عناصر مکتب یعني 

هاي اسالم از این سه منظر بيان شده  بيني و ایدئولوژي، آمده و مشخصات و ویژگي شناسي، جهان شناخت
 است.

 

60 عقاید.اندیشه. سيدامراهللزاده،  حسيني مؤمن. اصول سوم(؛ )جلد مطهری استاد مركز : قمهای
 9789641952787 شابک: وزیري. ص.1040 ،1394 ،المللي ترجمه و نشر المصطفي)ص( بين

معلم، كتابدار مخاطب:
 اسالم، علم كالم، اعتقادات مذهبيکلماتکلیدی:

آموختنش به همه افراد به صورت فرد به فرد واجب عيني از نظر اسالم، آنچه در قلمرو ایمان است، چکیده:
است و به یقين باید جزو قلمرو آموزش و تعليم و تفکر منطقي قرار گيرد. بر همين اساس، اصول دین یک 

هاي استاد شهيد مرتضي مطهري درباره كسب شناخت  امر تحقيقي است نه تقليدي. این كتاب آرا و اندیشه
قدیمي علم كالم، یعني اصول دین و عقاید، به معناي خاص خود و مسائل مربوط به و معرفت درباره موضوع 

 گيرد. ها را دربرمي هر یک از آن

 

61 تعالیروح.. رشيدپور، عبدالمجيد.  وزیري. ص.364 ،1393 ،انجمن اوليا و مربيان: تهرانانسانو

 9789644512902 شابک:
معلم مخاطب:

 شخصيت، خودآگاهيقرآن، رشد کلماتکلیدی:
روح انسان همانند دریاي بزرگي با امواج متالطم است و شرط حصول آرامش در زندگي، مداومت چکیده:

بر توجه و شناخت حقيقت است. مفهوم محوري كتاب پيش رو چگونگي كسب آرامش، شناخت خود و 
است. مطالب كتاب با هاي مختلف زندگي  چگونگي برخورد با مشکالت گوناگون و بردباري در صحنه

 نگارش یافته است. )ع(گيري از تعاليم دین اسالم و آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار بهره
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62 قرآن.. نصري، عبداهلل.  شابک: رقعي. ص.572 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانانکار
9789644763526 

معلم، سایر كارشناسان مخاطب:
 قرآني، اسالموحي، علوم کلماتکلیدی:

 در طول تاریخ تفکر اسالمي، وحي به عنوان دریافت پيام از سوي خدا مطرح بوده و پيغمبر پيام چکیده:
رسانده است. برخي دیگر  كرده، به دیگران مي الهي را با همان مضمون و كالمي كه از خداوند دریافت مي

توليدكنندگي در وحي داشته است. نویسنده كننده وحي نبوده، بلکه نقش  معتقدند كه پيامبر فقط دریافت
پيرایه، اما مستدل به نقد این نظریه  در این كتاب نظریه دوم را تجزیه و تحليل كرده و با زباني ساده و بي

 كوشيده است.

 

63  ،1394 ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قمبررسیروشتفسیریراغباصفهانی.. نژاد، امير احمد.

 9786002981158 شابک: وزیري. ص.150
معلم، كتابدار مخاطب:

 هاي آسماني، تفسير قرآن، علوم قرآني كتابکلماتکلیدی:
رو گام كوچکي در راه معرفي روش تفسيري راغب اصفهاني است. این تحقيق با هدف   نوشتار پيشچکیده:

مفسران گذشته به علم تفسير شناساندن تفسير راغب و تبيين اهداف آن و نيز آشنا شدن با كيفيت نگاه 
نگاشته شده است. همچنين در بخش آغازین كتاب ابعاد شخصيتي و مذهبي راغب با تکيه بر آثارش بررسي 

 شده است.

 

 ،هنر اول: تبریزبررسیوتبیینآیاتاعتقادیدرروایاتاصولکافی.. جعفرزاده، فریبا  اسکندر.64
 9786007460047 شابک: وزیري. ص.340 ،1394

معلم مخاطب:
 اسالم، امامان، تعليمات دینيکلماتکلیدی:

 یعقوب كليني برمبناي مباحث  بن است كه محمد« اصول كافي»هایي از كتاب  این اثر شرح بخشچکیده:
اعتقادي به قلم نثر درآورده و هدف از این مطالعه، بيان جایگاه عقل در شناخت مباني اعتقادي با توجه به 

عنوان  ها به بيانات معصومين)ع(، كسب معرفت حقيقي به توحيد، اثبات استمرار وجود معصوم در ميان انسان
 حجت ظاهري براي هدایت انسان و اثبات مقام امامت است.

 

: قم.1برگزیدهپیامقرآنروشیتازهدرتفسیرموضوعیقرآنمجید:جلد. مکارم شيرازي، ناصر.65
 9789645332103 شابک: وزیري. ص.632 ،1394 ،ابيطالب)ع(امام علي بن 

معلم مخاطب:
 تفسير قرآن، خدا شناسي، توحيدکلماتکلیدی:

هاي  در تفسير موضوعي، آیات متعددي كه درباره یک موضوع در قرآن مجيد در حوادث و فرصتچکیده:
ها، نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد  آنشود و از مجموع  بندي مي آوري و جمع گوناگون آمده است، جمع

طور ویژه مبحث توحيد و خداشناسي بررسي شده است. بر این اساس،  شود. در این كتاب، به آن روشن مي
بندي آیات آورده  شوند. در پایان نيز تفسير و جمع ها ارائه مي ابتدا آیات مربوطه معرفي و سپس ترجمه آن

 شود. مي
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 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانبهسویاو. محمدي: بوي گل. سعيدافزا،  روح.66
 9789643919979 شابک: وزیري. ص.102

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تعليمات دینيکلماتکلیدی:

 ، )ع(پيامبران الهي ) ابراهيممندي از آیات قرآن كریم و با توجه ویژه به زندگي  این كتاب با بهرهچکیده:
هاي قرآني، به توضيح یکي از اصول دین، یعني معاد و مبحث  و ...( و نيز سود جستن از قصه )ع(موسي

 پردازد. آفرینش و زندگي پس از مرگ مي

 

 9789640221068 شابک: وزیري. ص.240 ،1394 ،نشر به: تهرانپیامبر.. سليماني، نقي.67
 معلم آموز، دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، رمان نامه پيامبران، زندگيکلماتکلیدی:

 ایم. كتاب حاضر نيز به روایتي دیگر از  اندو بسيار خوانده دربارۀ زندگي پيامبر اسالم بسيار گفتهچکیده:
با  سالي زندگي حضرت محمدبه صورت رماني بلند و زندگي پيامبر پرداخته است. در این جلد، دورۀ ميان

هاي این كتاب بر اساس آیات قرآن و با  بياني متناسب با زبان جوانان شرح داده شده است. محتواي نوشته
هاي معتبر، مستند سازي شده اند و نویسنده براي هر حکایت و  ها و روایت البالغه، كتاب استفاده از نهج

در جاي جاي كتاب  ،عالوه بر داستانماجرایي كه در كتاب آورده، سند معتبر تاریخي نيز ذكر كرده است. 
 توضيحات مفصلي نيز دربارۀ شرایط آن دوره و آداب و رسوم آن زمان به خواننده داده شده است.

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانپیشوایاندیشه. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.68
 9789643489762 شابک: پالتویي. ص.74 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، اخالق اسالمي نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 شک  ها بيش از گذشته مورد توجه اندیشمندان جامعه قرار دارد. بي امروزه هدایت و تربيت انسانچکیده:
تواند بهترین نسخه شفابخش در نشر  معصومين)ع( ميشناسي و به تبع آن شناخت سيره رفتاري ائمه  اسالم

هاي رفتاري ایشان با  و حفظ تربيت دیني باشد. در این كتاب با بررسي دوران زندگي امام صادق)ع(، با شيوه
 شویم. هاي آن حضرت در برخورد با قشرهاي مختلف به ویژه جوانان آشنا مي مردم و دستورالعمل

 

69 مؤسسه فرهنگي : تهرانپیکامین. سبک زندگي:. و نماز معاونت پرورشياداره كل قرآن، عترت .
 9789643489694 شابک: پالتویي. ص.88 ،1393 ،منادي تربيت

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:  آموز، معلم دانش مخاطب:
 پيامبران، اسالم، فرهنگ اسالميکلماتکلیدی:

 ایجاد اعتقاد و محبت و در پي آن اطاعت هرچه شناخت ائمه معصومين)ع( نقش مهمي را در چکیده:
نامه  شود. در این كتاب با ارائه زندگي هاي گوناگون حاصل مي كند. این شناخت از راه بيشتر از والیت ایفا مي

 آموزان فراهم آمده است. و سيره عملي و اخالقي پيامبر اكرم)ص( راه تحصيل این شناخت براي دانش
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70 حسین)ع(.جامعه. زند وكيلي، مهدي. امام  ص.68 ،1393 ،بخشایش: قمشناسیانقالبپیروز

 9789641822288 شابک: وزیري.
معلم، كتابدار مخاطب:

 امامان، اصحاب ائمهکلماتکلیدی:
حركت انقالبي امام حسين)ع(كه از مدینه آغاز و به كربال ختم شد حدود ده ماه طول كشيد. این چکیده:

پيامبران الهي و توحيدي و امامان است كه عالوه بر اینکه اسالم را از نابودي و مسخ نجات واقعه، وارث تمام 
داد به بشریت آموخت در برابر ظلم ایستادگي كنند. این اثر معنوي مرور مختصر دارد به موقعيت جغرافيایي 

معرفي اصحاب امام  كربال و اوضاع جهان اسالم در آن موقع. همچنين با اشاره به مفهوم امام، اسالم و
 كشد. حسين)ع( وقایع قبل و بعد از عاشورا را به تصویر مي

 

 ،بيکران دانش: ريجایگاهفردیواجتماعیحیادراسالموادیاندیگر.. آباد، كبري سهل ملکي .71
 9786009606023 شابک: وزیري. ص.126 ،1394

معلم مخاطب:
 اخالق اسالمي، حجابکلماتکلیدی:

 هایي است كه به خاطر  هاي جامعه بشري محصول لغزش از نظر رهبران اسالم، بيشتر بدبختيچکیده:
بودن حيا به گستره آن  آیند. در این اثر با تکيه بر فطري سركوب نيروهاي نامرئي؛ چون شرم و عفت پيش مي

و اجتماعي عفت بيان و تاثير در ادیان پرداخته و ابعاد و مراتب و مرزهاي آن بازكاوي شده است. آثار فردي 
 آن در پوشش زنان، نگاه مردان و عرصه فرهنگي بررسي شده است.

 

 9789641803799 شابک: پالتویي. ص.72 ،1394 ،زائر: قمخوانیم؟.چرانمازمی. جواد  محدثي،.72
معلم مخاطب:

 اعتقادات مذهبي، عبادت، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:
هاي دیني و  یابد. نتایج این عبادت پایه بندگي و ارتباط با خدا با عبادت آگاهانه استمرار ميتوفيق چکیده:

اي از قطعات  دهد. این كتاب مجموعه كند و او را به سوي روح زندگي سوق مي تر مي اعتقادي انسان را محکم
 پردازد. ي ميادبي، شعر و نثر روان است كه به جایگاه نماز و فلسفه آن و ادب و آداب بندگ

 

73 کافی.. نژادي دامغاني، ابوالقاسم عليان. اصول از امام علي بن : قمچهلحدیثاخالقیبرگرفته
 9789645331861 شابک: رقعي. ص.208 ،1393 ،ابيطالب)ع(
معلم مخاطب:

 احادیث، فضایل اخالقي، رذایل اخالقيکلماتکلیدی:
 ترین منابع حدیثي و جزو كتب اربعه  اي است و از مهم ارزندهاصول كافي شامل مباحث اخالقي چکیده:

اله مکارم شيرازي در شرح و تفسير  گفتارهایي از جلسات سخنراني آیت شود. اثر حاضر درس محسوب مي
 چهل روایت از این كتاب است كه با شواهدي از آیات و احادیث ائمه مستند شده است.

 

74 ع. رضایي، محمدمهدي. حدیث آیتچهل شهید المه شرح مطهری؛ مرتضی روایت40اهلل
 9789642023929 شابک: وزیري. ص.288 ،1394 ،جمال: قماعتقادی،اخالقیواجتماعی.

معلم مخاطب:
 احادیث، اسالم، قرآنکلماتکلیدی:

 در آثار شهيد مطهري بسامد باالیي دارد و كمتر بحثي  )ع(شک روایات و سخنان ائمه اطهار بيچکیده:
توان یافت كه در آن از احادیث استفاده نشده باشد. در این كتاب از مجموع روایاتي كه استاد مطهري در  مي

كالم خود به صورت مستقل یا به مناسبت به آنها اشاره كرده است، چهل روایت اعتقادي، اخالقي و اجتماعي 
لب مربوط به آنها از ميان آثار پراكنده ایشان گردآوري، تلخيص و بازنویسي گردیده است. همراه با مطا

 هاي كتاب درج گردیده است. ها و پاورقي نوشت ها در پي قول توضيحات مربوط به منابع آیات و نقل
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.(ص)پیامبرعصردرشرعیحجابکتاببرنقدی:روایاتوآیاتدرحجاب. حسين سوزنچي،.75
9786007850152 شابک: رقعي. ص.88 ،1393 ،(ع)صادق امام دانشگاه دانشجویي بسيج: تهران

 زنان اسالمي، فرهنگ مذهبي، اعتقادات کلماتکلیدی: معلم مخاطب:
چکیده  كتاب. تركاشوند امير نوشته «پيامبر عصر در شرعي حجاب» كتاب بر است نقدي كتاب این:

 تعاليم با مقابله و نقد جاي به جدید اي شيوه به تا است شده سعي و نوشته شرعي حجاب عليه تركاشوند
 آن هاي استدالل و ادعاها از هایي نمونه آوردن با كتاب این در. شود داده جلوه وارونه حجاب بحث اسالم،
 .است شده اثبات كتاب آن در مطرح شبهات بودن اساس بي و تبيين اسالم در حجاب جایگاه كتاب،

 

75  رقعي. ص.216 ،1394 ،امام علي بن ابيطالب)ع(: قمحسنخلق.. نژادي دامغاني، ابوالقاسم عليان.

 9789645332172 شابک:
 آموزش اخالق، احادیثکلماتکلیدی:معلم  مخاطب:
اهميت رعایت مباني اخالق در تمامي شئون جامعه از آنجا مشهود است كه در آیات قرآن و روایات چکیده:
گفتارهاي  بسيار از معاشرت خوب با مردم سخن گفته شده است. این جستار تحقيق و بازنگري درساسالمي 

اهلل مکارم شيرازي درباره نقش رفتار نيکو در زندگي انسان است كه ثمرات مادي و معنوي آن با ذكر  آیت
 احادیث و منابع ذكر شده است. همچنين به آثار مخرب بداخالقي هم پرداخته شده است.

 

 ،1394 ،مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران.)س(حضرتفاطمهزهرا آفتاب عصمت:. والیتي، علي اكبر.76
 9789643036218 شابک: جيبي. ص.288

 امامان، احادیث، زنان، فرهنگ اسالميکلماتکلیدی: معلم مخاطب:
و آثار تحقيقي به بازگویي شرح نویسنده كتاب درصدد است با تکيه بر منابع تاریخي و حدیثي كهن چکیده:

تفکر فني حضور زن   حال و بازشناسي شخصيت و خصایص حضرت زهرا)س( بپردازد. همچنين، در این مطالعه،
 شود. صورت مؤثر و پویا و مطابق با قوانين اسالمي تحليل مي در جامعه بررسي و شيوه حضور زنان در جامعه به

 

77 پیامبر.حکایت. رضا ابهري، غالم حيدري.  شابک: وزیري. ص.938 ،1394 ،جمال: قمنامه
9789642024933 

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 اسالم، پيامبران، ادبيات دینيکلماتکلیدی:

موضوع از دوران زندگي پيامبر گرامي اسالم است. بيشتر  162حکایت در  850این كتاب شامل بيش از چکیده:
تنها با سيره حضرت محمد)ص(  انتخاب شده است. مخاطب با مطالعه این حکایات، نه« االنوار بحار»از كتاب  ها حکایت

 بخش و درک عملي اصول اخالقي را نيز خواهد آموخت. شود، بلکه سبک و شيوه زندگي تعالي آشنا مي

 

78 حدیث.. رمضاني، عباس. و قرآن منظر از  شابک: رقعي. ص.80 ،1394 ،كتاب تارا: تهرانحیا
9786007606186  

 رفتار اجتماعي، اخالق اسالميکلماتکلیدی: معلم مخاطب:
 كتاب حاضر بر اساس آیات، احادیث و روایات بر پایه فطرت انسان و با تأملي ویژه در موضوع چکیده:

پردازد.بحث درباره  مي« حيا»خودشناسي و خداشناسي به بحث درباره یکي از زیباترین صفات وجودي انسان، 
تنها به تأثيرگذاري این موضوع در  حيایي موجب خواهد شد تا مخاطبان نه انواع حيا، موانع حيا و پيامدهاي بي

 هاي ایجاد حيا را در خود تقویت كنند. زندگي پي ببرند، بلکه به تنظيم رفتار و اعمال خود نيز بپردازند و زمينه

 

79 پاسخبهخیرعلیحی. یوسفيان، محمد. والدینو20العمل: نمازجهتمربیان، باره پرسشدر
 9789648493764 شابک: رقعي. ص.72 ،1394 ،هماي غدیر: قمنوجوانانباروشتمثیلوتشبیه.

  آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اسالم، اعتقادات مذهبي، عبادتکلماتکلیدی:

 هاي مطرح  گرفتن از صنعت تشبيه و تمثيل به برخي از پرسش كوشيده است با بهرهنویسنده چکیده:
ها را به یکدیگر نزدیک  درخصوص نماز، فواید، علت و آداب آن پاسخ دهد. نماز با ایجاد رابطه عاطفي، انسان

 دهد. كند و اتحاد اسالمي را شکل مي مي
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80 آسمانی.خانه. كریمشاهي بيدگلي، حسين.  شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،ایده گستر: قمهای
9789642696666 

معلم مخاطب:
 ها ها، سرگرمي جدولکلماتکلیدی:

پردازند، جدول حل  یکي از كارهایي كه افراد در ساعات استراحت و اوقات فراغت با عالقه به آن ميچکیده:
قالب سرگرمي و جدول به خوانندگان كردن است. این كتاب بر آن است كه مفاهيم دیني و مذهبي را در 

 ارائه دهد تا ماندگاري بيشتري ایجاد نماید.

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانخسروخوبان. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.81
 9789643489823 شابک: پالتویي. ص.40 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، امام زمان )عج( نامه اعتقادات مذهبي، سرگذشتکلماتکلیدی:

از امتيازاتِ بزرگِ تشيعِ در انتظار مصلح جهاني این است كه آینده روشن و اميدبخشي را چشم به چکیده:
زندگي حضرت  اي است درباره گستر جهان ایجاد خواهد شد. این كتاب مطالعه راه است كه توسط عدل

مهدي )عج( كه یک الگوي كامل قرآني براي هدایت انسان به منظور رسيدن به تکامل است. شایان ذكر 
 است، در كتاب به اختصار به معجزات و كرامات آن حضرت نيز اشاره شده است.

 

 ،مدرسه برهانمؤسسه فرهنگي : تهراندانشنامهنهجالبالغه)جلداول(.. الدین پرور، سيدجمال دین.82
 9789640808757 شابک: وزیري. ص.504 ،1394

معلم مخاطب:
 فرهنگ اسالمي، راهنماي آموزشي، دانشنامهکلماتکلیدی:

ها و كلمات  ها، نامه كتاب با نگاهي جامع و با استناد به قرآن كریم به شرح مفاهيم و مضامين خطبهچکیده:
پرداخته است. این مضامين موضوعات دیني، علمي، فرهنگي، « البالغه نهج»در كتاب )ع(قصار حضرت علي

هاي مستقل تدوین شده است. این  اساس مدخل تعليم و تربيت، اخالق، سياست و... را در بر گرفته و بر
 اساس جدیدترین استانداردهاي عنوان مخاطبان اصلي و بر دانشنامه براي استفاده بهتر نسل جوان، به

 نویسي تنظيم شده است. دانشنامه

 

 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهراندانشنامهنهجالبالغه)جلددوم(.. الدین پرور، سيدجمال دین.83
 9789640808764 شابک: وزیري. ص.918 ،1394

معلم مخاطب:
 دانشنامه، امامان، اخالق اسالميکلماتکلیدی:

 البالغه سيدرضي با توضيحات تکميلي  كنيد، مفاهيم مطرح در نهج اي كه مطالعه مي در دانشنامهچکیده:
پذیري، فقر، فطرت و...( ارائه شده است. كتاب، عالمان بزرگي كه در  هاي عبرت )شناخت دین، اقسام ظلم، راه

عرفي كرده است. همچنين اند و نيز صحابي خاص امام علي)ع( را م البالغه شركت داشته نشر و تدوین نهج
 ها در كتاب درج شده است. همراه شرح موضوعي آن البالغه به نهج 79تا  1هاي  متن نامه
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گروه تدوین متون آموزشي ترجمه و مفاهيم صحيفه سجادیه/ محمدي، حميد/ امينایي، سعيد/ هاشمي، .84
 آموزش ترجمه و معارف صحيفه سجادیه:مجموعه . رسول/ صادقي و جمعي از پژوهشگران حوزه و دانشگاه

اول. جلد سجادیه صحیفه  شابک: وزیري. ص.232 ،1394 ،دارالعلم: تهراندرسنامه
9789642042920 

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 امامان، فرهنگ اسالمي، كتب مذهبيکلماتکلیدی:

سجاد)ع( است  امام« صحيفه سجادیه»هایي از كتاب  نامه درسراهنماي آموزشي حاضر دربردارندۀ چکیده:
توانند با تدبر و  كه براساس آن، مخاطبان ضمن آشنایي با معارف عرفاني، اخالقي و اجتماعي آن كتاب، مي

اندیشه در مضامين باالي آن سطح معرفت دیني خود را افزایش دهند. همچنين در هر درس در بخشي با 
تر شدن بحث  تواند به ملموس هاي معتبر نقل شده است كه مي داستاني از كتاب« ایتاشارت و هد»عنوان 

 مطرح شده كمک كند.

 

85 نژاد، حميد/ نظري، محمد/ عليقلي،  البالغه/ امن گروه تدوین متون آموزش ترجمه و مفاهيم نهج.
درسنامه سطح متوسطه:مجموعه آموزش ترجمه و مفاهيم نهج البالغه؛ . محمدمهدي/ اسدزاده، عطااهلل
 9786009413423 شابک: وزیري. ص.200 ،1394 ،دارالعلم: تهرانها(.نهجالبالغهجلددوم)خطبه

معلممخاطب:
 امامان، خطبهکلماتکلیدی:

 افزایي، پاسخ به نيازهاي بينشي و انگيزشي  این درسنامه با هدف تسهيل امر یادگيري، معرفتچکیده:
اي است كه مباحث  ها به گونه هاي امام علي)ع( تدوین شده است. چينش درس خطبهمخاطبان در فهم 

آموز  گيرد. نهج اخالقي، رفتاري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مؤثر در تکامل فردي و اجتماعي را در بر مي
ر موضوعات آموزد و مهارت مطالعه د خواني، ترجمه متن و درک مفاهيم و معاني واژگان را مي به تدریج روان

 كند. ها را كسب مي البالغه و شرح و ترجمه خطبه نهج

 

86 مؤسسه فرهنگي : تهراندریایجود. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.
 9789643489793 شابک: پالتویي. ص.50 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهم، دهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، فرهنگ اسالمي نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

هاي ناب الهي را در طول  ها و ارزش امام جواد)ع(، به عنوان امام و جانشين رسول خدا)ص(، نسبتچکیده:
بخش راه زندگي بشر باشد. در این كتاب، با نگاهي اجمالي به زندگي  حيات خویش برپا و احيا كرد تا روشني

 ، سيره و راه و روش عملي آن حضرت در رسيدن به سبک زندگي اسالمي تبيين شده است.امام جواد)ع(

 

87 حدیث.. زارعي، رضا. و قرآن منظر از  شابک: رقعي. ص.120 ،1394 ،كتاب تارا: تهراندعا
9786007606285 

معلممخاطب:
 هاي آسماني، مناجات، امامان، اسالم كتابکلماتکلیدی:

 دعا و نقش و اهميت آن در رابطه انسان با خدا، با استناد به آیات قرآن و احادیث ائمه مبحث چکیده:
داري و نيز مراحل رسيدن به تکامل  اي از راه و رسم دین معصومين)ع( ارائه شده است. با این مطالعه گوشه

آن معرفي شده و  شود. همچنين اميد داشتن به خدا، استمرار و كثرت در دعا از شرایط استجابت بازگو مي
 شود. درباره هریک به اختصار توضيح داده مي
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 161آخرین معما  •

 560آداب و احکام تالوت قرآن  •

 162آرزوهاي بزرگ  •

 420آرش کمانگیر  •

 687آرش و کوهستان  •

 631آسمان خطرآفرین  •

 446آشنایی با جانوران: خزندگان  •

آغاز و انجام هستی و راهبري انسان؛ رویکردي  •
 48نوین در طرح مباحث اعتقادي 

 49آفتاب کرامت  •

 632آقا بزرگ تهرانی  •

 163آقاي هنشاو عزیز  •

 447آلبرت انیشتین و تئوري نسبیت  •

 128آموزش تفکر انتقادي  •

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی براي  •
 129سال)  8-14کودکان 

آموزش تنیس روي میز در سطح مبتدي با قوانین  •
 124جدید به زبان ساده براي همه 

 695آموزش خوشنویسی با خودکار  •

آموزش ریاضیات در هفت کشور (گزارش مطالعات  •
 TIMSS (356ویدیویی تیمز (

آموزش مبتنی بر طنز رهیافتی براي مربیان  •
 1دبستانی، دبستانی و متوسطه اول  پیش

 501فرهنگی مذهبی  آموزش مسابقات •

آموزش مهارتهاي ساخت آسان هواپیماهاي  •
 448کاغذي 

 164ها  ي سایه آناهید ملکه •

 633آنتوان الوازیه (کاشف اکسیژن)  •

 449آنتوان ون لون هوك  •

 165هایشان را خراب کردند  ها خانه آن •

 421زمینی  آوازهاي سیب •

 634ابراهیم رمضانی  •

 561السالم؛ سیري در سیره قرآنی  ابراهیم علیه •

 166اتاق دربسته  •

 2اتل متل ضرب المثل  •
از تولد تا شانزده سالگی؛ پرورش سالمت جسمی،  •

 502اجتماعی، هیجانی و زبانی کودکان 

 422کنم  از خودم سوال می •

 635مطالعات اجتماعی هشتم  100از صفر تا  •

 636مطالعات اجتماعی هفتم  100از صفر تا  •

 423چکد  از نوك خودکار من گُل می •

 167اسب و سیب و بهار  •

 637استان خوزستان  •

 50اسرار تربیتی نماز از دیدگاه قرآن و احادیث  •

 51داند؟  اسالم چه مصارفی را نادرست می •

 52اسالم درباره فقر و ثروت چه می گوید؟  •

 53اسوه نیایش  •

 168زاده قهرمان  اشراف •

یرانی: مروري بر اصول شهروندي در فرهنگ ا •
 130اي از رفتارهاي پسندیده  مجموعه

 638شناسی  اطلس پایه ستاره •

 169اعجوبه  •

 170افسانه و شب طوالنی  •

 171پري  شاه و مه ي خورشید افسانه •

 503اقدام پژوهی به زبان ساده (معلم پژوهنده)  •

 639بل  الکساندر گراهام •
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 54الگوي ما در مصرف صحیح چیست؟  •

 172الماس سلطنتی  •

 55امام رئوف  •

 173زمینی چهارم  امپراتور سیب •

 56امت واحده اختالف چرا؟  •

امداد و نجات: سالمت در اردوها، راهنماي داروها  •
 131در مدرسه و اردوها، مبارزه با آتش 

 57انتظار تاریخ  •

هاي استاد مطهري (جلد اول)؛ تکامل  اندیشه •
 58اجتماعی انسان در تاریخ 

هاي استاد مطهري (جلد دوم)؛  اندیشه •
 59شناسی  دین

هاي استاد مطهري (جلد سوم)؛ اصول  اندیشه •
 60عقاید 

 562هاي قرآنی جاحظ  اندیشه •

 450انرژي در بدن انسان  •

 451انرژي در پزشکی و تندرستی  •

 452انرژي در حیات کره زمین  •

 453انرژي در زمین و فضا  •

 454انرژي در سوخت و قدرت  •

 455ر فناوري زندگی روزانه انرژي د •

 61انسان و تعالی روح  •

 3هاي آموزش آن  انشا و شیوه •
اجتماعی -انضباط در مدارس و رفتارهاي انضباطی •

 132دانش آموزان 

 62انکار قرآن  •

 174انگشت جادویی  •

 175انگشت مهندس  •

 408 1انگلیسی از طریق فارسی •

 176انیسه خاتون و توپازخان  •

 563هاي قرآنی  اولین •

ایران ازکودتاي رضاخان تاپیروزي انقالب اسالمی  •
640 

 620این کتاب براي پسران خطرناك است  •

با استرس (فشارهاي روانی، اجتماعی) چه  •
 133توان کرد؟  می

 424ها به شادي باد بگرد  با فرفره •

 696هاي نمایشی بسازیم  با مقوا صورتک •

 177باباي شب  •

 178باخانمان  •

هاي بید (داستان بلند درباره انقالب  باد در شاخه •
 179اسالمی ایران) 

 180ي قلندري  بازجویی خانواده •

 181بازگردانده شده  •

 125زمین  هاي ملی ومحلی ایران بازي •

 182باندوال در سرزمین بومبا  •

 392بچه ها قصه!...  •

 183آهن  هاي راه بچه •

 564بحثی درباره معاد؛ تفسیر سوره قیامت  •

 677ان و بخند بخو •

 134بدنه درد (بیمه بدنه خودرو)  •

 184هاي تقدیر و چند داستان دیگر  بر شانه •

 63بررسی روش تفسیري راغب اصفهانی  •

بررسی و تبیین آیات اعتقادي در روایات اصول  •
 64کافی 

 185برکه آتش  •

 186برگردیم.. مجموعه داستان کوتاه کوتاه  •

ر برگزیده پیام قرآن روشی تازه در تفسی •
 65 1موضوعی قرآن مجید: جلد 

برگزیده پیام قرآن روشی تازه در تفسیر  •
 565 2موضوعی قرآن مجید: جلد 

برگزیده پیام قرآن روشی تازه در تفسیر  •
 566 3موضوعی قرآن مجید: جلد 

ي داستانهاي شاهنامه فردوسی جلد اول  برگزیده •
4 

ي داستانهاي شاهنامه فردوسی جلد دوم  برگزیده •
5 
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بصیرت در تربیت: مروري بر سیره نبوي و تعلیم و  •

 504تربیت ما 

 505بلوغ به زبان ساده براي نوجوانان  •

 135بلوغ پسران  •

 506بلوغ دختران  •

 187به خاطر یک اسب  •

 66به سوي او  •

 456آب و علف  هاي بی بیابان •

 6بیایید داستان بنویسیم  •
 7بیایید شعر بگوییم  •
 188بیرون ذهن من  •

 189انه بیماري در خ •

هاي پنجمین المپیاد نوجوانان ایران  پرسش •
 357هاي ریاضی)  (رقابت

هاي  هاي چهارمین المپیاد ایران (رقابت پرسش •
 358ریاضی) 

 425پرنده باران  •

 426پرنده خواهر من است  •

هاي منطقی با استفاده از مسائل و  پرورش مهارت •
 359هاي منطقی  بازي

 190هاي شرلوك هلمز  پرونده •

 567هاي قرآن  نامه واژه پژوهش •

 191سینا)  پسر ستاره (داستان زندگی ابوعلی •

 192پسر نان و نمک  •

 193پسر نپتون  •

 194ي پرتقال  پنج هسته •

 196پولینا چشم و چراغ کوهپایه  •

 195پهلوانان پیر نمی شوند  •

 67پیامبر  •

 197پیروزي بر شب  •

 68پیشواي اندیشه  •

 69پیک امین  •

 198پیکار سرنوشت  •

 568پیوند قرآن و طبیعت  •

 199پیوند ماه و خورشید  •

 200تاج یاقوت  •
 201 صدا گریه کرد، بلند خندید تاجیک هیوالیی که بی •
 202تاراز  •

تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛  •
نامه  کتاب اول: پزشکی (جلد اول: زندگی 

 641پزشکان) 

 642تاریخ فرق اسماعیلیه  •

جتمع آموزشی داري م هاي مدرسه تجربه •
 507 1332-1358مهران

 508تربیت جنسی و بلوغ در دختران  •

 509تربیت  •

 8ترجمه براي کودکان  •
 510آموزان به مطالعه غیر درس  ترغیب دانش •

 697تشریح وتحلیل خط تحریري  •

تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان و  •
 511ها  گیري در آن تصمیم

 203تر از من  تشنه •

 512تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت  •

تفسیر باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد  •
 569سیزدهم (جمعه تا مرسالت) 

هایی از فضائل  تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ آموزه •
 570و حقوق اهل بیت(ع) در قرآن 

 136تفکر نقادانه در عمل  •

 137تکبر  •

 427تلنگر باران  •

 204تنگه زاغ  •

 643هایش  ر گنجینهتوتان خامون و گو •
 513 نگاري پژوهشی در آموزش و پرورش توسعه تجربه •
 205توطئه در هرم  •

 457تولید مثل و رشد و نمو  •

 138تهمت و سوظن  •

 428جمک  جم •

 206جادوگر و مومیایی  •
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 207جادوي میخک  •

 70شناسی انقالب پیروز امام حسین(ع)  جامعه •

 644جان وودوارد  •

 71جایگاه فردي و اجتماعی حیا در اسالم و ادیان دیگر  •

 208 4ها تربیت جزیره بی •
 571جستاري در مبانی سیاست مطلوب در قرآن کریم  •
 645باك  جستجوگران بی •

 209آلود  جشن تولد گل •

 688جعبه خیال  •

 210ي مقوایی  جعبه •

 211جمشید شاه پادشاه نوروز  •

 212انگیز  جناب روباه شگفت •

 213کند  عتراف میجنایتکار ا •

 514جنگ روانی  •

 214جیم دگمه  •

 215) 1جین ایر ( •

 216) 2جین ایر( •

 429چتري از پرنده  •
 515چرا بکتا؟ معرفی: بسته کمک به تحول آموزش  •
 430چرا تو سنگی؟  •

 72خوانیم؟  چرا نماز می •

 458چراو چگونه دایناسورها  •

چراهاي تاریخ ایران از عصر باستان تا پیروزي  •
 646انقالب اسالمی 

 516پژوهی گروهی انجام دهیم؟  چگونه اقدام •

 9چگونه بنویسیم: از خواندن تا نوشتن  •
 517چگونه تدریس اثربخشی داشته باشیم؟  •

 139چگونه در زمان سوختن نسوزیم؟  •

چگونه دیگران را مدیریت کنیم (آنچه یک رهبر و  •
 518وفق باید بداند) مدیر م

 140چگونه روي حادثه را کم کنیم؟  •

 519چگونه شاگرد اول شویم  •

 678کردي؟  چه می گفتی، چه کار می •

 431هاي بستنی  چهارشنبه •

 73چهل حدیث اخالقی برگرفته از اصول کافی  •

اهللا مرتضی  چهل حدیث عالمه شهید آیت •
روایت اعتقادي، اخالقی و  40مطهري؛ شرح 

 74اجتماعی 

 141چیست آن؟  •

 217حبیب و میرزا شیپور  •

 142حسد  •

 218حسگر مولکولی  •

 حجاب کتاب بر نقدي: روایات و آیات در حجاب •
 75  )ص(پیامبر عصر در شرعی

 75حسن خلق  •

 647حسین بریانی شبستري  •

 76حضرت فاطمه زهرا (س)  •

 77حکایت نامه پیامبر  •

 648حمل و نقل  •

 432ام پیش تو جامانده است  حوصله •

 78حیا از منظر قرآن و حدیث  •

پرسش در باره نماز  20العمل: پاسخ به خیر علی حی •
جهت مربیان، والدین و نوجوانان با روش تمثیل و 

 79تشبیه 

 572خاطرات من و سوره حمد  •

 679خانم بلندگو  •

 80هاي آسمانی  خانه •
 573خداشناسی و رستاخیز؛ برگرفته از پیام قرآن  •
 81خسرو خوبان  •

 143خشم و عصبانیت  •

هویت ایرانی آموزش  خط نیکو: خط شخصیت و •
نویسی خط تحریري براي تمامی   صحیح و خوانا

 698سنین 

 680خنده بدون قلقلک  •

 219خنده در تاریکی  •

 220خواهران غریب  •

خواهرانه در توفان؛ زندگی و اشعار شاعره معاصر  •
 10یاد سپیده کاشانی  زنده



متوسطه اولهاي آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره  فهرست توصیفی کتاب/ 17شماره  متوسطه اول نامه تابک  

186 
 459خودروهاي غول آسا  •

توان دید: حجاب، ماهواره و  خورشید را نمی •
 520ارتباط دختران و پسران 

ریحان  خورشیدخوارزم (داستان زندگی ابو •
 221بیرونی) 

 433خوش به حال من  •

 222سمک عیار   داستان •

 223هاي تلفنی  داستان •

 224آموز  هاي خوب و پند داستان •

 225هاي شرلوك هلمز  داستان •

 226هوي اول داستانهایی براي نوجوانی آ •

 623ها  هاي بچه دانستنی •

ترین  نامه حفظ قرآن کریم: پیشرفته دانش •
 574هاي حفظ قرآن مجید  روش

 460دانشنامه دایناسورها  •

 360نامه ریاضی  دانش •

 461دانشنامه گیاهان عجیب  •

 82دانشنامه نهج البالغه (جلد اول)  •

 83دانشنامه نهج البالغه (جلد دوم)  •

 649دانیل فارنهایت  •

 650داود رمضان شیرازي  •

 624المعارف تاریخ جهان  دایرة •

 462ةالمعارف رکوردهاي جانوران  دایر •

 463آسا  دایناسورهاي غول •

 227در میان برف ها  •

 434ها براي من  ها براي تو پرنده درخت •

 126دردها و کشیدگی عضالت  •

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران  •
 361ها)  (نهمی

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران  •
 362ها)  (هشتمی

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران  •
 363ها)  (هفتمی

درس پژوهی ایده اي جهانی براي بهسازي آموزش  •
 521سازي یادگیري  و غنی

 522پردازي  درس خالقیت و ایده •

 409آزمون زبان انگلیسی هشتم  درس •

 410هفتم  آزمون زبان انگلیسی درس •

درسنامه ترجمه و تفسیر قرآن کریم؛ فهم زبان  •
 575قرآن (جلد اول ) 

درسنامه ترجمه و تفسیر قرآن کریم؛ فهم زبان  •
 576قرآن (جلد سوم) 

درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم؛ فهم زبان  •
 577قرآن (جلد دوم) 

 84درسنامه صحیفه سجادیه جلد اول  •
 578 ر قرآن و عهدیننامه مطالعات تطبیقی؛ زن د درس •
 85ها)  درسنامه نهج البالغه جلد دوم (خطبه •
 579» پایه نهم«ي حفظ موضوعی قرآن کریم  درسنامه •
تواند از تغییرات  هاي فنالندي : آنچه دنیا می درس •

 523آموزشی فنالند بیاموزد 
 580درمان اختالالت روحی و روانی با قرآن و روایات  •
 144دروغ  •

 86دریاي جود  •

هایی درباره پدر  ها و روایت دریاي گذشت (داستان •
 228و مادر) 

 229دزدان مقبره  •

 87دعا از منظر قرآن و حدیث  •
 88 دعوت اسالمی؛ مفاهیم بنیادین فرهنگ اسالمی •
 11دفتر امالي نهم  •

 12دفتر امالي هشتم  •

 13دفتر امالي هفتم  •

 230دکتر جکیل و آقاي هاید  •

 231دلقک و نارنج تلخ  •

 581خرت در منظر قرآن کریم دنیا و آ •

 232گیتس  دنیاي معرکه تام •

 464انگیز پرندگان  دنیاي هیجان •

 465انگیز حشرات  دنیاي هیجان •
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 466انگیز دایناسورها  دنیاي هیجان •

 467شناسی  انگیز ستاره دنیاي هیجان •

 468انگیز فضا  دنیاي هیجان •

 469ها  انگیز کوسه دنیاي هیجان •

 470سانان بزرگ  انگیز گربه دنیاي هیجان •

 471انگیز مارها  دنیاي هیجان •

 651ها و اهرام  انگیز مومیایی دنیاي هیجان •

 472ها  ها و دلفین انگیز نهنگ دنیاي هیجان •

 233دنیاي هیربل  •

 234دو دست چون دو بال  •

 235سوار تنها  دوچرخه •

 236دیداري شگفت با خواجه نظام الملک  •
 237 الدین جمشید کاشانی ا غیاثدیداري شگفت ب •
 238دیداري شگفت با نصیرالدین طوسی  •

 239دیداري شگفت با نظامی گنجوي  •

 582هایی نو درباره قرآن کریم  دیدگاه •

 240راز خانه سه خواهرون  •

ها  گویی براي بچه گویی: راهنماي قصه رازهاي قصه •
 14ترها  و بزرگ

راه حقیقت: در مسیر زندگی با رهنمودهایی از  •
 145السالم)  کالم امیر(علیه

  راهبردهاي مدیریت در نظام اسالمی؛ عهدنامه •
 89امیر المومنین علی(ع) به مالک اشتر 

 524آموزان  راهنماي روش تحقیق علمی براي دانش •
 525راهنماي عملی نگارش طرح درس  •

 526راهنماي کاهش اضطراب امتحان  •

رساله احکام جوانان (پسران)؛ مطابق با فتاواي  •
 90اهللا العظمی مکارم شیرازي  آیت

رساله احکام جوانان (دختران)؛ مطابق با فتاواي  •
 91اهللا العظمی مکارم شیرازي  آیت

 652بیگی  رستم ایل: محمد بهمن •

رشدو پژوهشگري (آموزش پژوهشگري به  •
 527کودکان و نوجوانان با رویکرد رشد محور) 

 241رمان واقعی  •

 242کار بازنشسته  رنگ •

 473کنند  ها چگونه کار می روبات •

 474ها  روبات •

 475آور  هاي فضایی حیرت روبات •

 476انگیز  هاي نظامی شگفت روبات •

 243ي آسمان  رود پرستاره •

 244 1ي واژگون تومک  رودخانه •

 245 2ي واژگون هانا  رودخانه •

 246روزي که لیمویی بود  •

نویسی براي پژوهشگران و  مقالهروش پژوهش و  •
 529آموزان محقق  دانش

آموزي،  )؛ حکمت2هاي تربیتی در قرآن (          روش •
عفو و گذشت، تکریم و احترام، رفق و مدارا، 

 583احسان 

 584هاي حفظ قرآن کریم  روش •

ها در تاریخ اسالم عصر  ها و چهره رویارویی صحنه •
 92سلم  و  آله  و   علیه  اهللا رسول خدا صلی

 528پرسند  ها را می رهبران موفق، بهترین سؤال •

 689رؤیاي سارا کوچولو  •

 364ام ( کتاب کار مفهومی ) 7ریاضی  •

 365ام ( کتاب کار مفهومی )  8ریاضی  •

 366ام ( کتاب کار مفهومی )  9ریاضی  •

 367(دوره اول متوسطه)   ریاضی بازتدریس نهم •

 368ریاضی نهم دوره اول متوسطه  •

 369ریاضی نهم ویژه استعدادهاي درخشان  •

 370ریاضی هشتم  •

 371ریاضیات تکمیلی (کتاب کار پایه هفتم)  •

 372ریاضیات جامع پایه هفتم  •

 9ریاضیات مدرسه همگام با ریاضیات کانگورو  •
 373سوم دوره اول متوسطه 

 374آموزان تیزهوش  ریاضیات نهم براي دانش •

 375ریاضیات نهم سوم متوسطه دوره اول  •

 376ریاضیات هشتم (دوم متوسطه)  •

 377آموزان تیزهوش  ریاضیات هشتم براي دانش •
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هاي  ریز و درشت علوم ترسناك و دانستنی •

 477انگیز  هیجان

 247رئال مادرید  •

وي حرکت زبان بدن: چگونه افکار دیگران را از ر •
 530سر و دستشان بخوانیم؟ 

اندیشان انگلیسی پایه هشتم مجموعه  زبان •
 411ها  ها و کاربرگ آزمون

 248زمستان تمام می شود  •

 249زمستان سبز  •

 250زن خون آشام  •

 93زن در تفسیر نمونه  •

زندگی با قرآن، آن سوي هستی قصه چیست؟ با  •
 585روش تفسیر موضوعی آیات (جلد اول) 

زندگی با قرآن، آن سوي هستی قصه چیست؟ با  •
 586روش تفسیر موضوعی آیات (جلد دوم) 

زندگی با قرآن، آن سوي هستی قصه چیست؟ با  •
 587روش تفسیر موضوعی آیات (جلد سوم) 

 690زنگ اول: تاریخ  •
 588هاي سوره طه/ ویژه جوانان)  زنگ طاها (آموزه •
 94زنگ یاسین  •

 251زنی با صورت پنهان  •

 95زهد در دیدگاه امام علی(ع)  •

 252سایه هیوال  •

 253اي روي ارلن گروند  سایه •

سبک زندگی اقتصادي، انفاق شاه کلید کمال  •
 146دل   راهی به سوي بازشدن چشم

 147 شدن سبک زندگی حکیمانه، راهی به سوي حکیم •
سبک زندگی در اعماق معرفت،راهی به سوي  •

 148منزل مقصود  سر
 149ه، راهی به سوي عشق پاك سبک زندگی عاشقان •
 589سبک زندگی قرآنی راهی به سوي خوشبختی  •
 96سبک زندگی  •

نصیرالدین   توس (داستان زندگی خواجه ستارة  •
 254توسی)  

 97سخنان امام هادي علیه السالم  •

  آمیز، جمالت قصار حضرت حسین سخنان حکمت •
 412علی(ع)  بن 

سربداري دیگر (داستان زندگی شهید نیکنام ثقۀ  •
 255تبریزي)   االسالم 

سرچشمه حکمت؛ جرعه اول: سیاست و حکومت  •
 98البالغه  در نهج

 256سرزمین دراگونا جلد اول از طلسم دراگونا  •

 653سرگذشت پزشکی در ایران  •

 654سعید نفیسی  •

 257سفر بزرگ کیوان  •

 691سفر به شهر اعداد  •

 258دولیتل سفرهاي دکتر  •

 435سکوت خیس درختان  •

ها،  سالمت تغذیه: تغذیه اثربخش، نوشیدنی •
 150ها  ریزمغذي

آموز، خواب  سالمت روان: استرس از منظر دانش •
 151مؤثر، یادگیري اثربخش 

اي  سالمت محیط: هواي آلوده قاتل خاموش، زباله •
 655و صدا، کالس تمیز من  به نام سر 

هاي سالم، سردرد  سالمت و مراقبت فردي: دندان •
 152آموزان، سرماخوردگی  در دانش

 259آن  سلحشوران پارله •

 260سلحشوران علوي  •

 261سلیمان و بلقیس  •

 264سوپر قند عسل  •

 265سوگند مقدس  •

 262سه دانشجو  •

 263سه مرد با یک نام  •

نامه  سی داستان جذاب جذاب برگرفته از مرزبان •
 266براي نوجوانان 

 590)؛ تفسیر آیات سیاسی قرآن 2سیاست در قرآن ( •
 656سید عبدالغفار طهوري  •
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السالم چهارده   علیهم بیت  سیره عملی اهل  •

 99معصوم دوره کامل 

 591سیره نویسان و قرآن  •
 531سیري در تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسالم  •
  سیمرغ سهند (داستان زندگی سیدمحمدحسین •

 267شهریار) 

 436وحش   شاعري در باغ •

 681شاه کلیدهاي بهشت گمشده اسارت  •

 268شاهدخت بلخ  •

 269شاهزاده خانومی در مترو  •

 270شاهنامه آخرش خوش است  •

 271شبح و ماهیگیر  •

شخص شخیص ثالث کوچک (بیمه شخص ثالث با  •
 153تکیه بر خودروهاي سواري) 

 272ي ناپلئون  شش مجسمه •

 273اي  ي نقره شعله •

 592شگفتی هاي علمی و زبان ریاضی قرآن  •

 274شگفتی!  •

 593هاي آفرینش در قرآن  شگفتی •
 275گانه طلسم دراگونا  شمیم جادو جلد دوم از سه •
 594هاي قرآن کریم  نامه تنزیلی سوره شناخت •

شهروند مسئول با رویکردي به امر به معروف و  •
 100نهی از منکر 

شهریار نامه: بازنویسی از منظومه شهریارنامه  •
 276سروده عثمان مختاري غزنوي 

 101شهریار نیکی  •

 277تر از شکر  شیرین •

 102هاي حکومتی حضرت سلیمان (ع)  شیوه •

 413هاي نوین آموزش زبان براي کودکان  شیوه •

 278گیر  الم بهونهصفورا اره و غ •

 279صورت زرد  •

 280طاغوت  •

طبیب سرگردان (داستان زندگی ابوسهل  •
 281مسیحی)  

 478طبیعت  •

 282خالی  طناب خال •

 682ظهور عشق  •

 283ها  عاشقانه •

 103عالم قیامت  •

 284عامره و هرمز  •

 657عبدالحمید ابوالحمد  •

 658عبداهللا نورانی  •

 154عجب  •
 104عجله و شتاب زدگی از دیدگاه قرآن و روایات  •
 595عرضه حدیث بر قرآن  •

عفاف در قرآن به ضمیمه عنصر اصلی در نهضت  •
 105حسینی 

 479علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه  •

 480علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه  •

 596علوم قرآن (مقدماتی)  •

 597علوم قرآنی  •

شناسی ویژه  علوم نهم بخش زیست و زمین •
 482استعدادهاي درخشان 

علوم نهم بخش فیزیک، ویژه استعدادهاي  •
 483درخشان 

 481علوم نهم  •

علوم هشتم بخش فیزیک، ویژه استعدادهاي  •
 484درخشان 

شناسی، ویژه  بخش زیست علوم هفتم، •
 485استعدادهاي درخشان 

 285عموجان  •
 158عیدانه سال هشتم دبیرستان دوره اول متوسطه  •
 159عیدانه سال هفتم دبیرستان دوره اول متوسطه  •
 286عینک طالیی  •

 287غریبه و دریا  •

 659غالمرضا طاعتی  •

 378جمشید کاشانی   الدین غیاث •

 155غیبت  •
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 15ام (کتاب کار) 9فارسی  •

 16فارسی آسان نهم دوره اول متوسطه  •

 17ه اول متوسطه) فارسی آسان هشتم (دور •

 18فارسی آسان هفتم (دوره اول متوسطه)  •

 19فارسی پایه نهم (دوره اول متوسطه)  •

 20فارسی نهم (متوسطه)  •

 21فارسی نهم ازدیدگاه هشت مدرس  •

 22آموزان تیزهوش  فارسی نهم براي دانش •

 23فارسی نهم دوره اول متوسطه  •

 24فارسی هشتم (متوسطه)  •

 25آموزان تیزهوش  فارسی هشتم براي دانش •

 26فارسی هشتم دوره اول متوسطه  •

 27فارسی هفتم (متوسطه)  •

 28فارسی هفتم براي دانش آموزان تیزهوش  •

 29فارسی هفتم دوره اول متوسطه  •
 288بهایی  فرصتی براي شیخ: داستان زندگی شیخ •
 598فرهنگ تصویري قرآن (الف و ب)  •

 599فرهنگ تصویري قرآن (پ تا چ)  •

 600فرهنگ تصویري قرآن (ح تا ر)  •

 601فرهنگ تصویري قرآن (ز تا ط)  •

 602فرهنگ تصویري قرآن (ع تا ل)  •

 603فرهنگ تصویري قرآن (م تا ه)  •

 30فرهنگ لغات متشابه و هم آواي زبان فارسی  •
 604فرهنگ مبین؛ شرح و بررسی واژگان قرآن کریم  •
 106هیم بنیادین فرهنگ اسالمی فرهنگ وقف؛ مفا •
 605نامه علوم قرآنی  فرهنگ •

 625 15فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد  •

 626نامه نجوم و فضا  فرهنگ •

 289اویلی  فریاد آق •

 532فلسفه آموزش پرورش  •

 107فلسفه خرافات  •

فلش کارت معلم بسته آموزشی زبان انگلیسی  •
 414پایه هشتم دوره اول متوسطه 

 290فلورا و اولیس  •

 533فنون تدریس برتر و کاربردي  •

 291قتل در روستا  •

سبکی متن محور و آسان   قرآن را درست بخوانیم؛ •
 606خوانی قرآن کریم  در آموزش روخوانی و روان

 607قرآن کریم  •

 608قرآن و خردورزي  •

 108هاي احکام شرعی  قرآن و عترت ریشه •

 292 12تا  10هاي هاي شاهنامه جلد قصه •

 293هاي کربال  قصه •

 294هایی از قابوسنامه  قصه •

 437قطار چهارشنبه  •

 31قطره و جویبار  •

 609قواعد تفسیر قرآن  •

 296قوي شیپور زن  •

 295قهرمان گمشده  •

 297کابوس اسب  •

 298هاي گرشاسب  کابوس •

 299کاپیتان سیاه  •
 379(دوره اول متوسطه)  کار طالیی ریاضی پایه نهم •
 380کار طالیی ریاضی پایه هشتم(دوره اول متوسطه)  •
 381(دوره اول متوسطه)  کار طالیی ریاضی پایه هفتم •
 32کار طالیی فارسی پایه نهم (دوره متوسطه اول)  •
 33کار طالیی فارسی هفتم (دوره اول متوسطه)  •

 660کار طالیی مطالعات اجتماعی هشتم  •

 34کار و تمرین فارسی نهم  •

 35ارسی هشتم کار و تمرین ف •
 415 دوره اول متوسطه -کاربرگ انگلیسی پایه هفتم  •
 382دوره اول متوسطه  -کاربرگ ریاضی پایه نهم •

 486کاربرگ علوم نهم  •

دوره اول  -کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه نهم •
 661متوسطه 

دوره اول  -کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه هفتم •
 662متوسطه 

 300ات را قایم کن  کارنامه •
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کاش خوابت دروغ بود: یادنامه سردار  •

خداکرم و خاطرات همسر فداکار  جوادحاجی شهید
 301ایشان 

 302چی  شانه کاظم مدیر •

 303کبک زخمی  •

 160کتاب آزمون هفتم  •

 BOOK 7کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید  •
 416پایه هفتم 

 BOOK 8کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید  •
 417پایه هشتم 

 BOOK9کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید  •
 418پایه نهم 

 36کتاب کار امالي فارسی پایه نهم  •

 610کتاب کار آموزش قرآن پایه نهم  •

 419کتاب کار زبان انگلیسی پایه هفتم  •

 -کتاب کار علوم تجربی بیست آفرین پایه نهم •
 487دوره اول متوسطه 

کتاب کار علوم تجربی بیست آفرین پایه هفتم  •
 488ره اول متوسطه دو

 489 کتاب کار علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه •
 490کتاب کار علوم تجربی پایه نهم  •

 492کتاب کار علوم هشتم کارو تالش  •

 491کتاب کار علوم هشتم  •

 493کتاب کار علوم هفتم  •

کتاب کار فارسی هفتم پایه اول هفتم دوره اول  •
 37متوسطه 

 663 پایه نهم متوسطه اول کتاب کار مطالعات اجتماعی •
 393کتاب کار و ترجمه عربی پایه نهم  •

 394کتاب کار و ترجمه عربی پایه هشتم  •

دوره اول  -کتاب کار و تمرین ریاضی پایه نهم •
 383متوسطه 

دوره  -کتاب کار و تمرین علوم تجربی پایه نهم •
 494اول متوسطه 

دوره اول  -کتاب کار و تمرین فارسی پایه نهم •
 38متوسطه 

 699 1-کتاب کوچک طرح و رنگ •

 700 2-کتاب کوچک طرح و رنگ •

 611ناپذیري قرآن  شناسی تحریف کتاب •

 683هاي بهشت  کتابک بچه •

هایی از  ها و خواندنی کتابک مقاومت: دانستنی •
 664دوران دفاع مقدس ویژه نوجوان و جوان 

 534کرامت انسانی در حقوق رسانه  •

 304کشتی پرنده  •

 305کشتی گلوریا  •

 306کالس پرنده  •

 109السالم  کلمات قصار منظوم حضرت علی علیه •

 307کلیساي ییالقی  •

هاي  کمک به سر و سامان دادن و نظم در فعالیت •
 535تحصیلی 

 438کنار ایستگاه دل  •

 308کنیزك و پادشاه  •

 110کوثر جاودان  •

 309کودك دریا  •

 310هاي سفید  کوه •

 111کیمیاي دانشوري  •

هاي  ارآمیز سیارهکیهان: شناخت دنیاي اسر •
 495منظومه شمسی و ستارگان 

 311ي گور به قیر شده  گربه •

گزارشی مستند از حوادث بعد از کربال (برگرفته از  •
احادیث اهل بیت علیه السالم و اسناد معتبر 

 112تاریخی) 

هاي مهم حوزه  ها و برنامه گل واژه تربیت (طرح •
 536پرورشی و فرهنگی استان فارس) 

 39فارسی پایه هفتم  7گنجینه برتر  •

 40فارسی پایه هشتم  8گنجینه برتر  •

 41فارسی پایه نهم  9گنجینه برتر  •



متوسطه اولهاي آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره  فهرست توصیفی کتاب/ 17شماره  متوسطه اول نامه تابک  

192 
حدیث نورانی در هفت  313: حفظ  2گنجینه نور  •

 612سطح 

) دوره 8گنجینه یادگیري ریاضی سال دوم (پایه  •
 384اول متوسطه 

 312الفکادیو شیري که جواب گلوله را با گلوله داد  •
 313ها بر بام  لک لک •

 314ي دوم  لکه •

 315) 4لنالیستی و آرزوهاي دور و دراز ( •

 316) 2لنالیستی و رازهاي فوق سري ( •

 317) 1لنالیستی و روزهاي پردردسر ( •

 318) 3لنالیستی و رویاي جهانگردي ( •

 701لئوناردو داوینچی  •

 692ما،همان جمع پراکنده  •

 319ماتی و سامی و سه گاف گنده  •

 320ماجراجوي جوان  •

 321ماجراهاي شرلوك هلمز  •

 322ماجراهاي فَنکل  •

خواست به ما در  ماجراهاي ما و ریبا: رباتی که می •
 665موفقیت کمک کند 

 323جلدي) 7ماجراهاي نارنیا(مجموعه  •

 324مادر  •

 666سیم، رادیو)  مارکونی (مخترع بی •

 325ماروسیا  •

 496ماري کوري و کشف رادیوم  •

 497هاي سریع السیر  ماشین •

 537ماهی که مهر را برد  •

 538مبانی راهنمایی و مشاوره  •

مبانی روان شناختی و تربیتی پرورش فرزند  •
هوشمند؛ چگونه قدرت مغز و ظرفیت هوشی 

 539کودکان و نوجوانان را افزایش دهیم؟ 
 540شناختی یادگیري و تربیت  مبانی و اصول عصب •
 326مترجم یونانی  •

 TIMSهاي علوم و ریاضیات تیمز  سوال مجموعه •
 385(پایه هشتم سوم راهنمایی) 

 327ي مکینداو  محاصره •

 667محتواي تکمیلی مطالعات اجتماعی  •
 386 خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او موسی بن   محمد •
 668محمد کرجی  •

 669هاي داغ داغ  مخترعان و ایده •

 328مدافع گم شده  •

 541مدرسه الگوي پیشرفت  •

انداز: راهنماي نوشتن  مدرسه در افق چشم •
هاي عمل مدرسه براساس سند  گام برنامه به گام

 542تحول بنیادین آموزش و پرورش 

خطاي فراگیر  50مدیر! مواظب باش: بررسی  •
 543مدیران 

 613مرجع ضمیر در قرآن کریم و نقش آن در تفسیر  •
 329مرد خزنده  •

 330مرد زشت  •

 113مردان آنجلس  •

 331ب کبریتی مردان چو •

 332مردي با لب کج  •

 498مسابقات روباتیک  •

 7ام+  8ام+  9مسابقات ریاضی دوره اول متوسطه  •
 387تست مرشد  3333ام 

 333مسافران سرزمین خورشید  •

 544هاي یک معلم موفق  مسئولیت و ویژگی •

 627مشاغل مرگبار  •

 670مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه  •

 545مطالعه راهی به سوي روشنی درون  •

 671مظفر بختیار  •

 114معاد از منظر قرآن و حدیث  •

 334ي نظامی  معاهده •

 156ي محبت در تعلیم و تربیت  معجزه •

 614معرفت شناسی در قرآن  •

 546معلم ژاپنی به مثابه رهبر  •

 335معماهاي شرلوك هلمز  •

 388معماهاي شهرزاد  •
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 615 السالم ف علیهیم تربیتی در قصه حضرت یوسمفاه •
 616مقایسه قرآن و عهدین  •

 115مقربین درگاه الهی  •

 684مگر چشم تو دریاست!  •

 336مگه من چند نفرم؟  •

 مالحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی و •
 547عمومی 

 337هاي کاغذي  ممنون به خاطر گل •

 685من سوزن قورت دادم  •

 499موجودات میکروسکوپی  •

 338موشکی به نام گالیله  •

 339موشی کوشا  •

 340موکل برجسته  •

هاي خیرگزینی: باال بردن توان کنترل و  مهارت •
 548ساله  14تا  7مراقبت در کودکان 

 549هاي مطالعه براي یادگیري بهتر  مهارت •

 672مهدي آذر یزدي  •

 116مهربانی او  •

 341ترسم یادت برود دوستم داشتی  می •

 673میر محمد علی شیرازي  •
 342 القضات همدانی) زندگی عین ناله ماؤشان (داستان •
ها؛ داستانی واقعی از عرفان  نهایت گذاري بر بی نام •

 389دینی و خالقیت ریاضی 

 439هاي خیس  نامه •

 343کس  هایی به هیچ نامه •

 344نان و گل سرخ  •

 345ي مجرد  زاده نجیب •

 42نحوه کاربردهاي ادبیات کودك ونوجوان  •

 686هاي عالم مدرسه  نخبه •

 628ي ریاضی من  نامه نخستین واژه •

 693نرگس و عرفان  •

 621 2013نرم افزار ارائه مطلب  •

 622افزار فلش  نرم •

 117سازي  نقش پیامبران ابراهیمی در تمدن •

نقش خالقیت در موفقیت و پیشرفت تحصیلی  •
 550جوانان 

نقش دین و قرآن در سازگاري فردي و اجتماعی و  •
 551موفقیت جوانان 

 617نقش علم و ایمان در خودسازي از دیدگاه قرآن  •
 618نکات روانشناسی بر گرفته شده از آیات قرآن  •
 43نکته به نکته  •

 44نگاه ثمین ادبی  •

 552نگاهی به توسعه حرفه اي معلم  •

 553نگاهی به نوآوري در مدیران شهر تبریز  •

 45نگاهی ژرف به ساختار فارسی هشتم  •
 554محبوبیت دبیران نگاهی فلسفی بین ذهنیت با  •
 346نگهبانان  •

 694نگین شکسته  •

 118نماز سکوي اعتالي انسان  •

 347ها  نمکی •

 555نوآوري آموزشی در اندونزي  •

 556نوآوري آموزشی در جمهوري کره  •

 440نه نخ شدم، نه خرس  •

نیکی و نیکان، احسان، انفاق و دستگیري، احترام  •
 119به پدر و مادر 

 441نیم نگاهی به فرهنگ ایرانی اسالمی  •

ریزي درسی انگلیسی به  نامه مطالعات برنامه واژه •
 629فارسی و فارسی به انگلیسی 

 120نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره)  وصیت •
 348پیچید  وقتی گلچه باد در چارقدش می •

 349گیرد  جیک یاد می وقتی گنجشکی جیک •

 674ویلیام موریس دیویس  •

 121ي امت هاد •

هدایایی براي مغرب زمین (غرب، مدیون دانش و  •
 675فرهنگ اسالمی) 

 122هماي رحمت  •

 557همدلی و هم زبانی  •

 46همگام با ادبیات و علوم ادبی  •
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 47همگام با قرآن در ادبیات فارسی  •
 123   4همگام با وحی؛ تفسیر تنزیلی (به ترتیب نزول) ج  •
 619   5ترتیب نزول) ج همگام با وحی؛ تفسیر تنزیلی (به  •
 442نوازي نسیم و برگ  هم •

 390همه ما ریاضیدان هستیم!  •

 391جلد اول  .هندسه از ابتدا تا.. •

 157هنر اندیشیدن  •

هنر و علم تدریس (چهارچوبی جامع براي آموزش  •
 558اثربخش) 

 127هنرهاي رزمی  •

 350ها  هنگام الکپشت •

 351هوگو و ژوزفین  •

 352هویج بستنی  •

 443اي جدید نیست  هیچ عشق تازه •

 500هیوالهاي ترسناك  •

 353یاقوت آبی  •

 354یال شیر  •

 355یک حدیث، یک داستان  •

 444یک راه کوتاه تا ماه  •

 445طاقت  یک شعر بی •

 676فرمانروا و سردار ایران  100 •

 630پرسش و پاسخ علمی براي کودکان  1001 •

اي  مهارت اساسی براي معلمان به همراه ضمیمه 7 •
 559مند در جهان  هاي معلمان حرفه رباره ویژگید

• english in mind starter - student 395 
• english in mind starter - work 396 
• HEAD START 397 
• Let's Move 398 
• Prospect Bilingual Dictionary: English to 

Persian 399 
• super minds starter- student 400 

• super minds starter- work 401 

• super safari 1 - Activity book 402 

• super safari 1 - pupils book 403 

• super safari 2 - Activity book 404 

• super safari 2 - pupils book 405 

• super safari 3 - Activity book 406 

• super safari 3 - pupils book 407 
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 413 آرپادرسی، صمدجودي •
 477، 463 آرنولد، نیک •
 538 آرین، خدیجه •
 35 آسمی، مهدي •
 623 آشتیانی، ندا •
 516 آصفی، هنگامه •
 416 آفریده، زکیه •
 525 آقازاده، محرم •
 701 آقاطاهر، آناهیتا •
 701 آگارد، استیو •
، 482 علی، سیداحمد آل •

485 
 524 آموزگار، حسین •
، 639، 633 آموزگار، یوسف •

666 
 412، 412 آوند، ابوالقاسم •
 537 آیتی، اصغر •
، 316، 315 اٌمن، فرانسین •

317 ،318 
 373 زاده طاري، آمنه ابراهیم •
نژاد شیروانی،  ابراهیم •

، 150، 131 محبوبه سادات
151 ،152 ،655 

 527 ی قوام، صغريابراهیم •
 426 ابراهیمی، جعفر •
، 344، 8 ابراهیمی، حسین •

346 
 519 ابراهیمی، فرشید •
، 216، 215 ابراهیمی، نوشین •

243 
 535 ابراین، سوزان •
 508 زاده، مسلم ابوالحسن •
 667 ابوالحسنی، بهزاد •

 128 ابوالفضلی، الهام •
 327 اثناعشري، فائزه •
 490 احتشام، محمد •
 368 احسانی، نسرین •
 538 احقر، قدسی •
 63 نژاد، امیر احمد •
آبادي،  دولت نژادي احمد •

 682 سکینه
 16 احمدي فیروزجایی، فاطمه •
 595 نورآبادي، مهدي احمدي  •
 167 رضا احمدي، احمد •
 312 احمدي، حمید •
 115 احمدي، نسرین •
، 654 نیا، محمدجواد احمدي •

673 
 548 اخوت، احمدرضا •
، 206، 205 آیین اخوت، مهر •

229 ،271 
اداره توسعه آموزش وزارت  •

 555 آموزش و فرهنگ جاکارتا
اداره کل آموزش و پرورش  •

 513 استان اصفهان
اداره کل قرآن، عترت و نماز  •

، 53، 49 معاونت پرورشی
55 ،68 ،69 ،81 ،86 ،101 ،

110 ،111 ،121 ،122 
 548 ادیب، مریم •
 99 ارفع، سیدکاظم •
 23 اروجی، شیرین •
 538 اي، جواد اژه •
 325 ژول یر پیاستال،  •
 476 پرایس، شون استوارت •

، 451، 450 استویلس، پنی •
452 ،454 ،455 

 496 استینک، آن اي •
 453 استیولس، پنی •
 85 اسدزاده، عطااهللا •
 534 اسدي، عباس •
 413 اي اسکات، وندي •
 118 جعفرزاده، رقیه  اسکندر •
، 64 جعفرزاده، فریبا  اسکندر •

118 
 510 حسین اسماعیلی لیملو، •
 98 محسن اسماعیلی، •
 323 اسماعیلیان، پیمان •
 388 اسمالین، ریموند •
 132 اشکان، ساناز •
 356 اصفهانی، مهرداد •
 665 اصالنی، ابراهیم •
 267 اصالنی، محمدرضا •
 244 اعطار شرقی، نوید •
 539 افروز، غالمعلی •
 572 افشار، سمبه •
 8 زاده، شهرام اقبال •
 45 اقبالی، کبري •
 516 اقتصادي، احمدرضا •
 343 اکبرپور، احمد •
 552 اکبري، محمد •
 532 پروین اکبریه، •
، 164 الدین اکرمی، جمال •

287 ،436 ،696 
 541 اکرمی، عاشور •
 623 اکسلید، کریس •
 549 ال، دایانا •
 18 الهیاري، طاهره •
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 457 الوندي، حسین •
 188 ام.دریپر، شارون •
 500 امامی، سهیال •
 85 نژاد، حمید امن •
 532 امیدي، جمشید •
 360 امیري، حمیدرضا •
 156 مجید امیري، •
 637 نیا، کورش امیري •
 626 امین تفرشی، بابک •
 84 امینایی، سعید •
 613 امینی، مریم •
 8 انتظاریان، شهال •
 214 انده، میشل •
 376، 375 انصاري، حسین •
 300 انصاریان، معصومه •
 89 انواري، حسین •
 313 انور، باهره •
 475 اهیرن، مایکل •
 468 اوبرین، ایلین •
 303 اوزتورك، حسین امین •
 289 عبدالرحماناونق،  •
 8 ایتینن، ریتا •
 359 ایدز، ساندرا •
 54، 52، 51 ایروانی، جواد •
 501 جواد  ایزانلو، •
 408 ، محمدعلی ایزدپناه •
 140، 139 ایزدي، محسن •
 253، 219 ایسبل، ارزوال •
 546 ایشی کاوا، یوشی تاکا •
 620 ایگلدن، گان •
 620 ایگلدن، هال •
 360 پور، یداهللا ایلخانی •
 552 ایوبی، فاطمه •
 17 زاده، افسانه ایوبی •
 663 اکبر جعفري، علی بابا •
 129 بابازاده، طاهره •
 609 اکبر ، علی بابائی •

 35 ، جواد جویباري باحشمت •
 159 رضا باقرزاده، علی •
 485، 482 باقري، زینب •
 554، 553 باقري، صرفناز •
 43 باقري، مصطفی •
، 650 باال زاده، امیر کاوس •

656 
 385 زاده، شهرناز بخشعلی •
 284 علیبخشی،  •
 480 بخشی، معصومه •
 526 براتیان، مسعود •
 276 برآبادي، محمود •
، 374 برجی اصفهانی، محمد •

377 
، 374 برجی اصفهانی، مریم •

377 
 411 برهانی، مجید •
 216، 215 برونته، شارلوت •
 1 بزرگی، فرشاد •
 106، 88 بشیر، حسن •
 3 بشیري، عوض •
 526 بک، جان •
 264 بلوم، جودي •
 169 بهبهانی، فرح •
، 123 پور، عبدالکریم بهجت •

594 ،619 
، 585 پور، ابوالفضل بهرام •

586 ،587 
 697 بهشتی، محمد •
 626 بهی، خاطره •
 23 اله بوالحسنی، نعمت •
 461 فراهانی، فریبا  بورقانی •
 462 بومون، امیلی •
، 361، 357 بیات، حمیدرضا •

362 ،363 ،387 
 629 سرکندي، فاطمه بیاضیان •
 266 بیرجندي، سعیده •
 624 بینگهام، جین •

 344 پاترسون، کاترین •
 45 پارسازاده، محمدعیسی •
 365 نیا، زري پارسا •
 288 نژاد، کامران  پارسی •
 478 پاروآسین،امانوئل •
 136 پازوکی، فاطمه •
 306، 220 بین، علی پاك •
 274 پاالسیو، آر.جی •
 686 پدرام، عبدالعلی •
 113 اکبر پرورش، سیدعلی •
 359 پست، بورلی •
 169 پالچیو، آر.جی •
، 451، 450 پنتلند، پیتر •

452 ،453 ،454 ،455 
 357 پندي، زهره •
 567 رضا پوراحمد، علی •
 552 پورشافعی، هادي •
، 131 پورعباسی، عطااهللا •

150 ،151 ،152 ،655 
 158 قاضیانی، لیال پورقنبري •
 145 رضا پورمشیر،علی •
 435 پوروهاب، محمود •
 367 پیروزروان، علی •
 530 پیز، آلن •
 232 پیشون، لیز •
 624 تاپلین، سام •
 470 تارنبال، استفانی •
 500 تانسند، جان •
 700، 699 تبریزي، رضا •
 651 تپلین، سام •
 227 تدین، نجمه •
 153 تدین، نعیم •
 357 ترابی، فرخنده •
 443 ترکمن، فاضل •
 379 پور، جواد تقی •
 670 تمنا، وحید •
 43 علمی، جعفر توانا •
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197 
، 417، 416 توانایی، مجید •

418 
 174 توکلی، امین •
 359 رضا علی توکلی، •
 638 توال، خوسه •
 527 جانه، علیرضا •
 527 جانه، مژده •
 545 جاویدان، سروناز •
 355 جباري مقدم، عباس •
 150 جدیدیان، امیرحسین •
، 633 جغام، حسن احمد •

639 ،666 
 648 جاللی، مریم •
 562 داریان، رامش نجاري   جلیلی •
 529 جلیلی، سیداحمد •
 556، 555 جمشیدي، شادي •
 605 جمعی از محققان •
 526 جهانگردي، کیومرث •
، 192 ، عباس جهانگیریان •

252 
 646، 624 جوادیان، مسعود •
 226 جوکار، مرضیه •
 474 جیفورد، کلیف •
 226 چاپاري، بنفشه •
 623 چمبرز، کاترین •
 624 چندلر، فیونا •
 637 چوبینه، مهدي •
 37 ساز، محمدحسین چیت •
 561 حاجی ربیع، مسعود •
 201 حاجی میرزایی، حمید •
، 515 عباس آقالو، حاجی •

542 
، 447 بابایی، مرجان حاجی •

496 
فرد، سید  سیدحسینی حاجی •

 356 مسعود
 584 حبیبی، علی •

، 203 بیگی، ابراهیم حسن •
234 

 512 پور، نسرین حسن •
 352 زاده، فرهاد حسن •
 547 حسنی، محمد •
 539 راد، مرجان حسنی •
حسینی بیرجندي،  •

 538 سیدمهدي
 615 سید کاظم  حسینی حائري، •
زاده،  مؤمنحسینی  •

 60، 59، 58 سیدامراهللا
حسینی نیشابوري،  •

 105 اکبر سیدعلی
 552 حسینی، سیده ملیحه •
 481 رباطی، فاطمه حسینی •
 583 زاده، سیدعلی  حسینی •
 441 حصاري، علی •
 249 پرست، نورا حق •
 580 حقوقی، حیدرعلی •
 410، 409 حقی، ولی •
 370 راد، سعید حقیقت •
 187 حکمت، عالم •
، 198 ،168 حکیمی، محمود •

260 ،265 ،280 
 204 حکیمیان، هادي •
 442 اي، رودابه حمزه •
 391 حمیدي، ارشک •
 16 زاده، شهریار حنیفه •
 حنیفی یزدي، سید حسین •

483 ،484 
 652 حیدري راد، محسن •
 37 حیدري رزوه، کبري •
 77 رضا ابهري، غالم حیدري •
 681 خاکباز(مشتاق)، حسن •
 157 خانلري، معین •
 685 خانی، فریبا •
 214 لو، یزدان خدابنده •
 246 خداجو، فروزنده •

 569 خدامیان آرانی، مهدي •
 563 خدمتلو، اسماعیل •
 16 خرازي، جعفر •
 380 خراسانی، امیر •
 180 خرامان، مصطفی •
 592 خردمندي، علیرضا •
 209 خرمی، فریده •
 281 خلیلی، سپیده •
 339 خلیلی، محمد •
، 357 ابدي، مرتضی خمامی •

361 ،362 ،363 ،387 
 670 دادي، امین خواجه •
 176 وند، سولماز خواجه •
 259 خواسته، سیدعلی •
 486 زاده، مصطفی خوانین •
 336 خورشاهیان، هادي •
 275، 256 آ خوشنویس، پانته •
 127 خویی، رویا •
 414 خیرآبادي، رضا •
 479 خیري، علی •
 591 نژاد، منصور داداش •
 608 نژاد، سیدمحمدعلی داعی •
 212، 174 دال، روآلد •
 195 بهزاددانشگر،  •
 554، 553 دانشیار، شبنم •
 31 داوودي، حسین •
 383 داوودي، خسرو •
دپارتمان علمی ریاضی  •

 382 مرآت
 415 دپارتمان علمی مرآت •
دپارتمان علمی مطالعات  •

 661 مرآتاجتماعی 
 582 دراز، محمد عبداهللا •
 368 دراج، عبدالرضا •
 48 رضا محمد دربندي، سید •
 303 دردي کریمی، آنا •
 179 اهللا روحدرویشی،  •
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198 
 398 دري، جعفر •
 530 یافته، سید حامد دست •
 398 دماوندي کمالی، سراهللا •
 468 دن، بن •
 384 دهقان، مهدي •
 556 لی، یانگ دوگ •
 623 دوالبدویره، کامیال •
 381، 379 پناه، هاجر دولت •
 494 فرد، ریحانه دولتشاهی •
، 166، 161 دویل، آرتورکانن •

172 ،175 ،189 ،190 ،194 ،
200 ،210 ،225 ،235 ،241 ،
242 ،250 ،251 ،262 ،263 ،
272 ،273 ،279 ،282 ،286 ،
291 ،299 ،305 ،307 ،314 ،
321 ،326 ،328 ،329 ،330 ،
331 ،332 ،334 ،335 ،340 ،
345 ،353 ،354 

 313 دویونگ، میندرت •
 464 دوئرتی، گیلیان •
 290 دي کامیلو، کیت •
 483 دیارکجوري، پوریا •
 510 دیزجی قدیم، سمیرا •
 162 کنز، چارلزدی •
 465 دیکینز، رزي •
 الدین پرور، سیدجمال دین •

82 ،83 
 472 دیویدسون، سوزانا •
، 206، 205 دییري، تري •

229 ،271 
 628 راجرز، کریستین •
 18 راستی، لیال •
 671 پور، مسعود راستی •
 668 رایس، ویلیام بی •
 37 بلوکات، نسرین رجب •
 297، 213 رجبی، مهدي •
 18 رحال، صالح •
 628 رحمانی، عزیزه •

، 575 الدین پور، سیف رحیم •
576 ،577 

 632 ریسه، احمد رحیمی  •
 408 رحیمی، امین •
 543، 56 رحیمی، عباس •
 485، 482 فرد، مهبان رحیمی •
 494 رستگار، طاهره •
 413 رستگارنیا، هاتف •
 551، 550 رستمی، لیال •
، 233، 219 رسولی، گیتا •

253 ،285 
 538 رسولی، محسن •
 479 رسولی، منیژه •
 480 رضارسولیان،  •
 61 رشیدپور، عبدالمجید •
 551، 550 رشیدیان، مریم •
 102 رضاپور درویش، الهام •
 557 رضایی نیک، اسماعیل •
 653 رضایی، احسان •
 32 رضایی، علی •
 546 رضا رضایی، علی •
 257 رضایی، محسن •
 626 رضایی، محمدرضا •
 74 رضایی، محمدمهدي •
 514 رضایی، مصطفی •
 642 مقدم، شهرزاد رضایی •
 480، 479 اطمهنیا، ف رضوان •
 675 رضوانی، علی •
 خراسانی، سیدحسین رضوي •

646 
 479 رفیعی، سعید •
، 135 زاده، محبوبه رمضان •

506 
 659 رمضانی نژاد، بهنام •
 228، 78 رمضانی، عباس •
 296 رنجبر، شیدا •
 462 گیئوره، ماري رنه •
 444 رهنما، شاهین •

 127 روبرتسون، لورن •
، 116، 66 افزا، سعید روح •

165 ،199 
 480، 479 روحانی، نورانگیز •
 223 روداري، جانی •
 359 بالیت، ژانت روزن •
 557 روهنده، ابوالحسن •
 295، 193 ریوردان، ریک •
 502 دانا، مجید رئیس •
 46 رئیسی دهکردي، فریدون •
 538 آبادي، مهدي زارع بهرام •
 389 زارع نهندي، رحیم •
 114، 87 زارعی، رضا •
 499، 497، 459 زارعی، عباس •
 185 محمدرضازمانی،  •
 70 زند وکیلی، مهدي •
 432 زندي، مریم •
 324 زهروي، فاطمه •
 57 زورق، محمدحسن •
 357 زیارتی، حمیدرضا •
 511 الدینی، حمیدرضا زین •
 522 زینعلی، محمد •
 342 ساعلی، شهناز •
 516 ساگور، ریچارد •
 433 ساالروند، فاطمه •
، 446، 378 ساالري، حسن •

449 ،644 ،649 ،668 ،674 ،
676 

 523 پاسیسالبرگ،  •
 120 سبزي، داود •
 440 یونسی، عباسعلی  سپاهی •
 29 سجادي، سعید •
 536 سخایی، روح اله •
 488، 487 سرپرست، مجید •
، 158 سرپرست، مصطفی •

159 
 521 سرکارآرانی، محمدرضا •
 320 سرون، ژاك •
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199 
 557 فر، طاهره سعادت •
 294 فر، سونیا سعادت •
 634 سعدوندیان، سیروس •
 8 سعیدي، شاهده •
 505 مانداناسلحشور،  •
، 17، 16 سلطانی مطلق، زهرا •

18 ،22 ،34 
 319 سلطانی، کتایون •
 534 پور، امیر سلمان •
، 12، 11 سلمانی، مهرانگیز •

13 ،25 ،28 
 670 سلیمان، فریده •
 517 سلیمانی، اعظم •
 117 سلیمانی، زهرا •
 397 سلیمانی، فرامرز •
 67 سلیمانی، نقی •
 693 سلیمی، الهه •
 646، 640 اهللا سلیمی، حشمت •
 170 سناپور، حسین •
 75سوزنچی، حسین  •
 507 سهراب، معصومه •
 523 سهرابی، طیبه •
 519 سوري، سارا •
 308 اکبر، سید نوید سید علی •
 381 سیف، رضا •
 30 سیفی، زهرا •
 47 سیگارودي، فاطمه •
 126 سیلور استاین نان، لورا •
 126 سیلور استاین، الوین •
 126 سیلور استاین، ویرجینیا •
 312 سیلوراستاین، شل •
 670 بیگی، فاطمه شاهرخ •
 27، 24، 20 شاهسون، مصطفی •
 21 شاهینی، علی اصغر •
 223 شجاعی دیندارلو، مرضیه •
 388، 360 شرقی، هوشنگ •
 380 پور، شقایق شریف •
 445 نژاد، افسانه شعبان •

 657 شعبانی، احمد •
 3 اجیرلو، جمال شفایی  •
 136 شفایی، شیوا •
 538 آبادي، عبداهللا شفیع •
 208 شفیعی، شهرام •
 494 شفیعی، فاطمه •
 429 شفیعی، کمال •
 427 شکارسري، حمیدرضا •
 8 زاده امیري، لیال شمس •
 439 حسابی، شهال  شهبازي •
 360 شهریاري، پرویز •
 625 شوراي کتاب کودك •
 618 شوقی اله کوهی، عاطفه •
 359 فیلد، مارك شوئن •
 695 شیخ ربیعی، مهدي •
 490 زاده، مصطفی الدین بها شیخ •
 369 رضا عطار، علی شیخ •
، 469 میلر، جاناتان شیخ •

470 ،471 
 21 شیخی، علی اکبر •
 221 شیخی، مژگان •
، 690، 688 شیر ژیان، فریده •

692 
 93 شیرازي، مکارم •
، 464 فصول، صدرا صاحب •

465 ،466 ،467 ،468 ،469 ،
470 ،471 ،472 ،651 

 658 وایقان، علی زاده  صادق •
 کوهستانی، عطیه صادق •

137 ،138 ،142 ،144 ،154 ،
155 

 511 صادقی راوندي، مرضیه •
صادقی و جمعی از  •

 پژوهشگران حوزه و دانشگاه
84 

 21 صادقی، علمدار •
 379 صادقی، علی •
 8 صاعلی، رقیه •

 630 صالحی طالقانی، امیر •
 صالحی مازندرانی، اسماعیل •

564 
صالحی مازندرانی،  •

 564 محمدعلی
 292، 232 صالحی، آتوسا •
 485، 482 صحرانورد، پریسا •
 360 صدر، میرشهرام •
 103 نیا، حسین صدري •
 596 صدیق، حسین •
 577-575 صدیقی، حسین •
 554، 553 نژاد، اختر صفري •
 351، 177 کل، پوران صلح •
 371 صمدي اقدم، محمد •
، 187 ضرغامیان، مهدي •

218 ،325 ،458 
 504 ضیایی فرد، یداهللا •
 531 طالبی، طهماسب •
 485، 482 طالبی، عباس •
 489 طالبی، ناصر •
 508 طاهباز، سحر •
 197 طاهباز، سیروس •
 45 طاهرنیا، نرگس •
، 483 یحیی طباطبایی، سید •

484 
 416 طبسی، احترام •
 119 طبیب، محمد •
 247 طلوعی، محمد •
 21 طیبی، محسن •
ظهرابی اصل، سید  •

 557 محمدعلی
 2 عابدي جزي، ربابه •
، 147، 146 عارفی، داود •

148 ،149 ،589 
 15 عاملیان، سیدعلی •
 38 عبادتی، شهناز •
 380 عباسی، رمضان •
 578 عبدالکریم العقیلی، فاطمه •
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200 
 350 عبدي، عباس •
 290 عبیدي آشتیانی، کیوان •
 638 عدالتجو، زینب •
 270 عربلو، احمد •
 372 فاطمه عرقرلو، •
 377، 374 ، هادي عزیززاده •
 95 عزیزي، شهناز •
 5، 4 عزیزي، مریم •
 134 عزیزي، مهدي •
 448 تپه، محمد عسکري •
 416 عسگري ازغندي، مجید •
، 462، 187 عسگري، مهناز •

478 
 304، 230 عطاریان، فرحناز •
 530 عطوفی، محمدرضا •
 1 عظیمی، امیر •
 629 وحید، معصومه عظیمی •
 590 الهدي، سیداحمد علم  •
 554، 553 علمی، زهرا •
 624 علوي، الهه •
 646 کیا، محمدعلی علوي •
 414 مقدم، بهنام علوي •
علیان نژاد دامغانی،  •

 97 ابوالقاسم
نژادي دامغانی،  علیان •

 75، 73 ابوالقاسم
 618 علیپور دهاقانی، فاطمه •
 274، 163 پور، پروین علی •
 582 خواجه، شعیب علی •
 322 علیزاده صبور، بهار •
 104 زاده، عبدالرحمان علی •
 85 علیقلی، محمدمهدي •
، 491 محمدي، مجید علی •

493 
، 451، 450 عمیق، مجید •

452 ،453 ،454 ،455 ،473 ،
475 ،476 ،498 ،627 ،631 

، 479 اصل، کامران غفاري •
480 

 701 غالمرضایی، حمیدرضا •
 21 غالمی، بهمن •
 3 عسگر خانلو، بهرام فاتح  •
 498 فارست، کریستوفر •
 207 فاین، آن •
 613 فائز، قاسم •
 191 فتاحی، حسین •
 574 فتحی، عزیز •
 646 فتحی، کوروش •
 14 فخریان، فرزانه •
 3 ، نقی فخیمی •
 467، 466 فرث، راشل •
 471 فرث، ریچل •
 581 ي، مهريفرشاد •
 646 بخش، احمد فروغ •
 360 فریبرزي عراقی، محمدعلی •
 614 فعالی، محمد تقی •
 327 فلنگن، جان •
 548 فیاض، فاطمه •
 460 فیروزوند، فاطمه •
، 236 آبادي، ابوالقاسم فیض •

237 ،238 ،239 
 376، 375 قادر، سیامک •
 660 قاسمی، بهرام •
 531 قاسمی، حسین •
 46، 36، 21 قاسمی، رضا •
 228 صدیقهقاسمی،  •
 399 قاسمی، فریده •
 554، 553 قاسمی، کتایون •
 691، 96 قاسمی، محمد •
، 664 قاسمی، محمدحسین •

683 
، 196، 178 قاضی، محمد •

320 
 662 قاهري، حوري •
 45 قدسی، محدثه •

 21 قدوسیان، عبدالحمید •
 620 قرایی، سروش •
 620 قرایی، سما •
 485، 482 قربانی، سارا •
 549 آغاجی، سعید قره •
 615 ینهقشالقی، مد •
 33، 32 پور، علی قلی •
، 316، 315 قماشچی، پیمانه •

317 ،318 
 398 قنبري، ابوالفضل •
 16 قندالی، معصومه •
 360 قندهاري، احمد •
 17 قهرمانی، سوسن •
 484، 483 قهرمانی، مهدي •
 689 امیر  قیطاسی، •
 26 کاردگر، حسین •
 509 خان کاشانی، میرزاتقی •
 636، 635 کاشی، اسماعیل •
 19 مریمکاظمی میقانی،  •
 310 کاظمی، ثریا •
 643 کاکس، مایکل •
 549 بلر کام، ون •
 536 کامرانی، سعیدرضا •
 389 کانتور، ژان میشل •
 502 کاوي، هلن •
 679 کثیري، فریده •
 449 کرگان، الیزابت کرگان •
 162 کرمی، محبوبه •
 518 کروم، مایکل •
 197 کریستان، ژ •
، 310، 185 کریستوفر، جان •

346 
 80 کریمشاهی بیدگلی، حسین •
 553 کریملو، صدیقه •
، 357 کریمی خراسانی، کیان •

361 ،362 ،363 ،387 
 544 کریمی، طیبه •
 558 کریمی، نازیال •
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201 
 306، 220 کستنر، اریش •
 420 کسرایی، سیاوش •
 212 کشاورزي، زهره •
 370 کشمیریان، محمدعلی •
 684 عربی، جواد  کالته •
 163 یري، بورلی کلی •
 261 رضا کمري، علی •
 386 کنعانی، ناصر •
 571 کوشکی، محمدصادق •
 626 کوکرم، کاظم •
 254 کیانپور، حسین •
 126 نژاد، محمدرضا کیان •
 428 کیانوش، محمود •
کیانی شهمیرزادي،  •

 680 محمدباقر
 394، 393 کیانی، حسین •
 294 کیانی، شهین •
 394، 393 کیانی، مجید •
 224 فر، محسن کیانی •
 631، 627 گارب،سوزان •
 645، 630، 456 گانري، آنیتا •
 506، 135 والد، کیتگران  •
 389 گراهام، لورن •
گروه تدوین متون آموزش  •

 85 البالغه ترجمه و مفاهیم نهج
گروه تدوین متون آموزشی  •

ترجمه و مفاهیم صحیفه 
 84 سجادیه

گروه ترجمه و تألیف انجمن  •
آموزشی زبان و -علمی

 392 ادبیات عرب
 358، 160 گروه علمی مبتکران •
گروه مولفین انتشارات  •

 143، 133 باهدف
 41، 40، 39 گروه مؤلفان •
گروه مؤلفان انتشارات  •

 419 مدرسه

 351، 177 گریپه، ماریا •
 108 پور، محسن گل •
 669 گلداسمیت، مایک •
 184 گلدوست، حسین •
 269 گودرزنیا، محدثه •
 337 گیویان، عصمت •
 628 الرج، ثوري •
 الدین الریجانیان، سیدضیا •

124 
 258 الفتینگ، هیو •
، 161 اهللا لزگی، سید حبیب •

166 ،172 ،175 ،189 ،190 ،
194 ،200 ،210 ،225 ،235 ،
241 ،242 ،250 ،251 ،262 ،
263 ،272 ،273 ،279 ،282 ،
286 ،291 ،299 ،305 ،307 ،
314 ،321 ،326 ،328 ،329 ،
330 ،331 ،332 ،334 ،335 ،
340 ،345 ،353 ،354 

 207 لزگی، هدي •
 438 اهللا، داوود لطف •
 368 لطفی، علی •
 486 محمودلطفی،  •
 610 رضا زایی، علی لک •
 460 لمبرت، دیوید •
 458 لوپتی، امانوئل •
 518 لوین، استوارت •
 230 لویی استیونسن، رابرت •
 304 لوییس، هیلدا •
 323 لوئیس، سی. اس •
 674 لین وان، گورپ •
 243 لین، گریس •
 196 ماتوته، آناماریا •
 519 ماتول، آبراهام •
 558 مارزانو، روبرت جی •
 473 ماس، جنی •
 507 مافی، یحیی •
 630 ماالم، جان •

 178 مالو، هکتور •
 653 مالی، یاسر •
 186 مبینی، محمد •
 311 رضا متولی، علی •
 366 آرا، فرخنده متین •
 559 مجدفر، مرتضی •
 503 مجردي، مهتاب •
مجموعه کتابخانه مصور  •

 495 علمی بریتانیکا
 42 مجیب، فرشته •
 72 جواد  محدثی، •
 422 محقق، حامد •
 617 محمدخانی، زینب •
 568، 92 محمدقاسمی، حمید •
 368 محمدي، حمداله •
، 575، 84 محمدي، حمید •

576 ،577 
 173 محمدي، محمدهادي •
 112 محمدیان، محمد •
 480، 479 اندرود، گلگز محمدي •
 298 اندر، وحید پاي محمدي •
، 575 فرد، علیرضا محمدي •

576 ،577 
 537، 520 محمودي، حسن •
 677 محمودي، زینب •
 524 محمودي، نرگس •
 16 اکرم مدیحی، •
 381 مرادخانی، محمود •
 141 مرادي، حسین •
 120 مرادي، صادق •
 647 فرید  مرادي، •
 129 مرادي، محمدرضا •
 421 مرادي، مهدي •
 268 مرزوقی، محمدرضا •
 646 مروتی، زهرا •
 125 زاده، فریبا مرید •
، 463، 456 مزینانی، محمود •

477 ،645 
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 672 مسرت، حسین •
 583 الدین ب مشایخی، شها •
 528 مشتاق، مهسار •
 202 مشهدي، بدري •
 629 مظاهري،حسن •
معاونت پرورشی و فرهنگی  •

وزارت آموزش و پرورش 
(اداره کل قرآن، عترت و 

 579 نماز)
 509 معتمدي، اسفندیار •
 560 معرفت، محمدباقر •
 694 نسب، زهره معماري •
 128 کیا، مهدي معینی •
، 621 نسب، سعیده مفیدي •

622 
 518 مقاري، مهدیه •
 523 رضا مقدم، علی •
 624 مقصودي، مجتبی •
، 65 مکارم شیرازي، ناصر •

565 ،566 ،573 
 91، 90 مکارم، مسعود •
 528، 157 سی مکسول، جان •
 275، 256 نیش، کلیف مک •
 322 مکی براون، جرج •
 293 مالمحمدي، مجید •
 494 ملک، شیبا •
 100 زاده، فهیمه ملک •
 71 آباد، کبري سهل ملکی  •
 430 ملکی، بیوك •
 341 ملکی، زیتا •
 416 سحرملکیان،  •
 181 منادي، انوشه •
 117 منتظر القائم، اصغر •
 383، 357 منشوري، مجید •
 183 منصوري، پري •
 13، 12، 11 مهاجرانی، سیدعلی •
 348، 278 مهدوي، اعظم •
 604 مهدوي، حمید •

 554 مهدوي، مریم •
 8 مهدیان، نیلوفر •
 44 مهربانی، فاطمه •
 390 مهرورز، مینا •
 218 یه، ونسان مه •
، 245، 244 مورلوا، ژان کلود •

309 
موسوي گرمارودي، سید  •

 607 علی
 26 موسوي هفتادر، رضا •
 182 موسوي، سمیه سادات •
 231 موسوي، سیده عذرا •
 535 سادات موسوي، فاطمه •
 222، 171 موسوي، فرزانه •
 258 موسوي، مازیار •
 431، 7 موسویان، انسیه •
 611 مولوي، محمد •
 663 پور، مجید مومن •
 14 رو، بآتریس مونته •
 660 آملی، احمدمویدي  •
 399 میاحی، فاطمه •
 399 میاحی، نادیا •
 506، 135 میدلمن، امی •
 50 محمد میرجلیلی، علی •
 360 الدین اللهی، عال  میرحبیب •
 474 میرزابیگی، علی •
 217، 6 میرکیایی، مهدي •
 آبادي، سیدمحسن نصر ناجی  •

302 
 136 ناجی، سعید •
 670 نادري، کوروش •
، 600، 599، 598 نادري، ناصر •

601 ،602 ،603 
 687 حسین ناصربخت، محمد •
 248 ناصري، علی •
 309، 245 ناطقی، زهره •
 626 ناظمی، پوریا •
 372 ساعی، حسین نامی •

 612 نباتی، رضا •
 295، 193 پور، ثمین نبی •
 570 نجارزادگان، فتح اهللا •
 9 نجفی پازوکی، معصومه •
 255، 240 نجفی، عبدالمجید •
 21 نجفی، علی •
 129 نجفی، محمد •
 479 نجفی، محمدرضا •
 183 نسبیت، ا •
 29 اصفهانی، میترا نصر •
 62 نصري، عبداهللا •
 606 نطري، عبد الرضا •
 85 نظري، محمد •
 434، 425 نظري، مهدیه •
 593 اللهی، همایون نعمت •
 616 آرا پیرعلی، دل نعمتی •
 319 نعورا، صالح •
 489 زاده، حمید نقی •
 525، 356 زاده، محرم نقی •
 489 ابراهیم نوابی، سید •
 538 وهنژاد، شک نوابی •
 669، 643 نورصالحی، شهره •
 129 علی نوروزي، رضا •
 615 نوري کیذقانی، سید مهدي •
 540 نوري، علی •
 495 زاده، محمد نوري •
 558 ابراهیم، عبدالرحیم نوه •
 364 سادات نیارییس، ناهید •
 264 نیري، پرناز •
 424 طلب، بابک نیک •
 414 نیکوپور، جهانبخش •
 700، 699 وات، فیونا •
 296 .بی وایت، اي •
 494 مؤثق، آزاده وحیدي •
 324 ورونکوا، لیوبا •
 698 دان، تکتم وظیفه •
 536 حشمت اله  وفایی، •
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 641، 76 اکبر والیتی، علی •
 494 زاده، مرجان ویسی •
 447 ویکلیک، رابرت •
 333 پور، سهیال هادي •
 277 منش، ابوالفضل هادي •
 492 هاشمی جوان، سیدعلی •
 45 هاشمی زاوه، معصومه •
 هاشمی موسوي، سید •

 360 محمدرضا 
 532 هاشمی، احمد •
 84 هاشمی، رسول •
 533 هاشمی، سید جعفر •
 423 سعید هاشمی، سید •
 437 هاشمی، منیره •
 نسب، سیدمحمد هاشمی •

483 ،484 
 649، 644 هاوسل، دبراجی •
 338 آنسون هاینالین، رابرت •

، 32 هداوند میرزایی، ابراهیم •
33 

 داوود، ابوالفضل  فخر هدایتی  •
94 ،588 

 285، 233 پترهرتلینگ،  •
، 497، 459 هریسون، پل •

499 
 678 زاده، مینو همدانی •
 10 هنرجو، حمید •
 616 هوشنگی، لیال •
 675 هونکه، زیگرید •
 130 هیبتی، خلیل •
 630 هیبرت، آدام •
 188 یارمحمدي، آنیتا •
، 359 رضا پور، غالم یاسی •

360 
 107 یثربی، سیدیحیی •
 493، 491 زاده، مجید یحیی •
 18، 17، 16 یزدانی، زینب •

 226 یزدانی، مریا •
 109 یزدي، عباس •
 480 پور، علی یوسف •
 301 زاده، حبیب یوسف •
 597 یوسفی غروي، محمدهادي •
، 211 یوسفی، محمدرضا •

283 ،347 ،349 
 79 یوسفیان، محمد •
• gunter gerngross 400 ،

401 ،402 ،403 ،404 ،405 ،
406 ،407 

• herbrt puchta 395 ،396 ،
400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،
405 ،406 ،407 

• jeff stranks 395 ،396 
• peter lewis jonet 400 ،

401 ،402 ،403 ،404 ،405 ،
406 ،407 
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204 
 

 

 چ

 

 695، 367 آبرنگ •
 212، 174 آبشن •
 534 آثار فکر •
 124 آرادمهر •
 574 آراس •
 642 آژنگ •
 675 آشنایی •
 504 آشینا •
 45 آفرنگ شرق •
 563 آفرینه •
 554، 553، 371 آلتین •
 587، 586، 585 آواي قرآن •
 46، 36، 30، 21 ابتکار دانش •
 545 ابتکار نو •
 528، 157 ابوعطا •
 604، 582 احسان •
 593 اردیبهشت •
 130اشتیاق نور  •
، 213، 193، 180، 163 افق •

215 ،216 ،232 ،243 ،247 ،
259 ،264 ،268 ،274 ،290 ،
292 ،295 ،297 ،308 ،319 ،
327 ،333 ،336 ،348 ،352 ،
653 

 680 ،592 اکسیر قلم •
، 65 امام علی بن ابیطالب(ع) •

73 ،75 ،90 ،91 ،93 ،97 ،
565 ،566 ،573 

 490، 489 امید مهر •
، 61 انجمن اولیا و مربیان •

511 ،526 ،539 
 412 اندیشه پیک زبان •
 408 ایده درخشان •

 80 ایده گستر •
 370 ایران باستان •
 37 باغ روشنان •
 143، 133 باهدف •
، 394، 393، 70 بخشایش •

610 ،663 
، 142، 138، 137 قلمبزم  •

144 ،154 ،155 
 دانشگاه دانشجویی بسیج •

 75 )ع(صادق امام
 533 بلور •
بنیاد فرهنگی مهدي موعود  •

 514 (عج)
 125 بهتا پژوهش •
 397 بهسرو •
 407-400، 396، 395 بهشت •
، 260، 198، 168، 67 نشر به •

265 ،280 ،473 ،475 ،476 ،
495 ،498 ،611 ،678 

 71 بیکران دانش •
بیمه مرکزي جمهوري  •

، 139، 134 اسالمی ایران
140 ،153 

 481، 19 المللی گاج بین •
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه •

63 ،570 ،591 ،609 ،614 
پژوهشگاه علوم انسانی و  •

 136 مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ  •

 605 اسالمی
 
 

، 217، 188، 169 پیدایش •
300 ،315-318 ،343 ،444 ،
456 ،463 ،477 ،598-603 ،
643 ،645 ،669 ،679 ،685 

، 374، 28، 25، 22 پیشروان •
375 ،376 ،377 ،384 ،387 ،
491 ،493 ،515 

 559 مدار پیشگامان پژوهش •
 517 پیک ریحان •
 27، 24، 20، 13، 12، 11 تاج •
 532، 510 تایماز •
 619، 594، 123 تمهید •
 18، 17، 16 تیرگان •
، 150، 131، 126 تیمورزاده •

151 ،152 ،447 ،496 ،638 ،
655 

 527 جاجرمی •
، 146 جامعۀ القرآن الکریم •

147 ،148 ،149 ،567 ،589 
 667 جاویدان •
 398 جعفر دري •
، 277، 77، 74، 56، 50 جمال •

543 ،677 
 522 جهان جام جم •
 581، 47 ي باران چکامه •
 202، 201 چکه •
 652، 557 چویل •
 552 چهار درخت •
 580 حبله رود •
 113 حدیث راه عشق •
 485 -482، 369 حلی •
 120، 100 خرسندي •
 418، 417، 416 خط سفید •
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205 
، 550، 115 خورشیدباران •

551 
، 365، 364، 15 خیلی سبز •

366 
 577-575، 85، 84 دارالعلم •
 105 دارالمبلغین •
 618 دارخوین •
دانشگاه امام صادق علیه  •

 613 السالم
دانشگاه علوم اسالمی  •

 54، 52، 51 رضوي
، 283، 276، 211 نگار دانش •

347 
 441 درج سخن •
 دفتر نشر فرهنگ اسالمی •

48 ،57 ،62 ،88 ،92 ،98 ،
106 ،165 ،191 ،199 ،221 ،
254 ،255 ،267 ،281 ،288 ،
303 ،342 ،568 ،590 

، 564، 117 دفتر نشر معارف •
571 ،597 ،615 

 108 دلیل ما •
، 175، 172، 166، 161 ذکر •

189 ،190 ،194 ،200 ،210 ،
223 ،225 ،235 ،241 ،242 ،
250 ،251 ،262 ،263 ،272 ،
273 ،279 ،282 ،286 ،291 ،
299، 305 ،307 ،314 ،321 ،
326 ،328 ،329 ،330 ،331 ،
332 ،334 ،335 ،340 ،345 ،
353 ،354 

 1 راشدین •
، 452، 451، 450 رسالت قلم •

453 ،454 ،455 
 684 روایت فتح •
، 621 روشنگران راه فردا •

622 
 500 رویش •
 72 زائر •

 103 سایه روشن •
، 499، 497، 459 گستر سایه •

531 
 529، 3 سخنوران •
، 609، 583، 540، 538 سمت •

616 
 606 سه نقطه •
 392 سیادت •
شرکت انتشارات علمی و  •

 641 فرهنگی
شرکت انتشارات کانون  •

 360 فرهنگی آموزش
 شرکت انتشارات ویژه نشر •

502 
شرکت تهیه و نشر  •

نامه کودکان و  فرهنگ
 625 نوجوانان

 96 شوق •
 698، 516، 492 ضریح آفتاب •
 طاهره(شادي) جمشیدي •

555 ،556 
، 151، 150، 131، 126 طبیب •

152 ،447 ،496 ،638 ،655 
 626، 7، 6 طالیی •
 128 طلوع دانش •
 501 عصر جوان •
 41، 40، 39 عقیق برتر •
 386 فدك ایساتیس •
 43 فرشیم •
 109 فرهنگ دانشجو •
 99 فیض کاشانی •
، 159، 158 قاطع البرهان •

487 ،488 
، 230، 207، 162 قدیانی •

231 ،246 ،258 ،304 ،323 ،
607 ،623 ،628 ،630 ،640 ،
646 ،699 ،700 

 قرآن و اهل بیت نبوت(ع) •
548 ،572 

 686، 337، 186 قو •
، 380، 379، 33، 32 کاگو •

381 ،660 
 608 کانون اندیشه جوان •
کانون پرورش فکري کودکان  •

، 66، 42، 14، 8 و نوجوانان
116 ،119 ،167 ،170 ،177 ،
178 ،181 ،183 ،185 ،192 ،
196 ،197 ،204 ،208 ،209 ،
214 ،220 ،240 ،248 ،249 ،
252 ،257 ،261 ،269 ،270 ،
287 ،289 ،306 ،310 ،312 ،
313 ،320 ،322 ،324 ،341 ،
344 ،346 ،349 ،350 ،351 ،
420 ،421 ،422 ،423 ،424 ،
425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،
430 ،431 ،432 ،433 ،434 ،
435 ،436 ،437 ،438 ،439 ،
440 ،442 ،443 ،445 ،687 ،
688 ،690 ،691 ،692 ،694 ،
696 

 10 کتاب ابرار •
، 114، 87، 78 کتاب تارا •

179 ،228 
، 226، 182 کتاب سمنگان •

339 
 518، 506، 135 درمانی کتاب •
 683، 664 کتابک •
 512 کردگار •
 132 کمال اندیشه •
 370 پشتی کوله •
 480، 479، 368، 23 واژه گل •
 461، 460 گوهر اندیشه •
، 271، 229، 206، 205 گیسا •

296 ،338 ،508 ،620 
 636، 635 الهوت •
 513 لیالی •
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206 
 448 مارینا •
 535، 519 ماوشما •
، 34، 28، 25، 22 مبتکران •

35 ،160 ،357 ،358 ،361 ،
362 ،363 ،374 ،375 ،376 ،
377 ،384 ،387 ،486 ،491 ،
493 ،515 ،542 ،648 

 411 مجید برهانی •
، 187، 164، 127 محراب قلم •

218 ،219 ،233 ،244 ،245 ،
253 ،256 ،275، 285 ،293 ،
298 ،301 ،309 ،311 ،325 ،
359 ،449 ،462 ،624 ،627 ،
631 ،637 ،644 ،649 ،668 ،
674 ،676 

 562 مدیرفالح •
، 383، 382، 356، 38 مرآت •

415 ،494 ،521 ،523 ،525 ،
546 ،661 ،662 

 681، 530، 2 مرسل •
المللی ترجمه و  مرکز بین •

، 59، 58 نشر المصطفی(ص)
60 ،560 ،596 

، 570، 102 هاجر مرکز نشر •
584 

 670، 29، 26 مشاوران آموزش •
 156 مهر بیکران •
 44 مهر زهرا(س) •
 513 مهر قائم •

، 222، 171، 5، 4 مهرآموز •
524 ،633 ،639 ،666 

 531 مهرگان دانش •
 مؤسسه انتشارات امیرکبیر •

76 ،89 ،107 ،112 ،184 ،
195 ،227 

مؤسسه انتشاراتی نواي  •
 474 مدرسه

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی •
 617، 561 امام خمینی (ره)

، 94 مؤسسه بوستان کتاب •
104 ،355 ،588 

، 302 مؤسسه خانه کتاب •
632 ،634 ،647 ،650 ،654 ،
656 ،657 ،658 ،659 ،671 ،
672 ،673 

 -هنري  -مؤسسه فرهنگی  •
پژوهشی تاریخ ادبیات 

 507، 173 کودکان
 141 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد •
 595 مؤسسه فرهنگی دارالحدیث •
 مؤسسه فرهنگی فاطمی •

373 ،388 ،389 ،391 
مؤسسه فرهنگی مدرسه  •

، 145، 83، 82، 31، 9 برهان
203 ،224 ،234 ،372 ،378 ،
385 ،390 ،414 ،419 ،446 ،
457 ،458 ،478 ،509 ،547 ،
629 ،665 ،701 

مؤسسه فرهنگی منادي  •
، 69، 68، 55، 53، 49 تربیت

81 ،86 ،101 ،110 ،111 ،
121 ،122 ،558 ،579 ،689 

 503 مؤسسه نشر آوامتن •
 536 میرزاي شیرازي •
 266 مینوفر •
 399 نادیا میاحی •
 239-236 نخستین •
 612 نداي آسمانی •
 578 نصایح •
 693، 95 نظري •
 505 نقش و نگار •
 294 نوروزي •
، 467، 466، 465، 464 نوشته •

468 ،469 ،470 ،471 ،472 ،
651 

 569 وثوق •
 544 هاوژین •
 537، 520، 79 هماي غدیر •
 697 همسایه آفتاب •
، 541، 413، 118، 64 هنر اول •

549 ،682 
 284، 278، 176 هوپا •
 129 یار مانا •
 410، 409 یاوریان •
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 آبرنگ •
 تلفن: 207فروردین، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران:

2166407575 
 آبشن •

، ط. 114زاده جنوبی، شماره  م. انقالب، خ. جمال تهران:
 2166452606 تلفن: همکف

 آثار فکر •
فروردین، خ. شهید وحید  12انقالب، خ. م.  تهران:

 2166967355 تلفن: 2، ط. 99نظري، پ. 
 آرادمهر •

نیاوران، میدان نیاوران، ابتداي کاشانک، خ.  تهران:
 تلفن: 9، واحد 11نصیرآبادي، ك. مهماندوست، پ. 

2122801897 
 آراس •

چهار راه شهدا، پاساژ عزتی، ط. اول، انتشارات  سنندج:
 33128341-087 تلفن: آراس

 آژنگ •
-خ. شهید خداوردي-بلوار امام خمینی لواسان کوچک:

 2126549655 تلفن: 4واحد-6پ.-2ك. اشکان 
 آشنایی •

خ. وحید نظري، بین فلسطین و ابوریحان، پ.  تهران:
 تلفن: 15815 - 3399صندوق پستی 2، واحد 12

2166974137 
 آشینا •

خ. جمهوري اسالمی، مقابل مسجد انگجی،  تبریز:
 4155538603 تلفن: 20بست علیخان، پ.  بن

 آفرنگ شرق •
، پ. 64بلوار پیروزي، بین م. حکمت و پیروزي  مشهد:

 5138943516 تلفن: 6، واحد 36

 آفرینه •
 4، پ. 5م. رسالت، بلوار بسیج (هنرستان)، ك.  قم:

 2537736970 تلفن:
 آلتین •

شهرك سفیر امید، جنب مدرسه طالقانی، کوي  تبریز:
 4134756183 تلفن: 4صفا، پ.

 آواي قرآن •
روي مسجد رفعت، ك. سی  خ. صفائیه(شهدا)، روبه قم:

 2537741004 تلفن: 41و دو، پ. 
 ابتکار دانش •

زاده، فرعی  )، ك. جالل28خ. صفائیه، ك. بیگدلی ( قم:
 2537746567 تلفن: 69اول، سمت راست، پ. 

 ابتکار نو •
، ك. عطارد، خ مفتح جنوبیم. هفت تیر،  تهران:

 2188841952 تلفن: 1واحد ساختمان عطارد، 
 ابوعطا •

فروردین، ساختمان ناشران،  12خ. انقالب، خ.  تهران:
 2166485940 تلفن: ط. چهارم

 احسان •
خ. انقالب، بعد از پیچ شمیران، خ. صفی علیشاه،  تهران:

 2177514255 تلفن: ، ط. دوم34ی، پ. تهرانك. 
 اردیبهشت •

 ، ط. همکف316فروردین، پ.  12خ.  انقالب، تهران:
 2166497613 تلفن:

 اشتیاق نور •
 7بلوار کشاورز، خ. عبدا... زاده، ك. افشین، پ.  تهران:
 88983055تلفن: 

 افق •
ك. فروردین، خ. شهید نظري غربی،  12. خ تهران:
 2166413367 تلفن: ، ط. سوم2، پ. 1جاوید 
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 اکسیر قلم •

)، انتشارات 24خ. مدرس، ك. ماکان (رسولی  بابل:
 1132325949 تلفن: اکسیر قلم

 امام علی بن ابیطالب(ع) •
، انتشارات امام علی بن 15، پ. 22خ. شهدا، ك.  قم:

 2537744241 تلفن: (ع)ابیطالب
 امید مهر •

 5138559315 تلفن: 68، پ. 82امام خمینی  مشهد:
 انجمن اولیا و مربیان •

خ. قدس، ابتداي خ. طالقانی، شماره  تهران: فروشگاه:
، فروشگاه مرکزي انتشارات انجمن اولیا و مربیان 433

دفتر نشر: خ. سپهبد قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان 
 مندان، ط. دهم، انجمن اولیا و مربیان یاد عالقه زنده

 2182284273 تلفن:
 اندیشه پیک زبان •

، خ. م. انقالب، خ. منیري جاوید (اردیبهشت) تهران:
 2166977774 تلفن: 3، ط. 70شهداي ژاندارمري، پ. 

 ایده درخشان •
چهارراه  حد فاصل فلکه سنگی وبلوار بعثت،  شیراز:

 7136481298 تلفن: 25نبش ك.  خلد برین،
 ایده گستر •

 تلفن: 304/1خ. معلم، مجتمع ناشران، ط. سوم، پ.  قم:
2537841223 

 ایران باستان •
خ. آزادي، نرسیده به جمالزاده م. انقالب، ابتداي  تهران:

ط. سوم،  37شمالی، ك. قائم مقام، بن بست اول، پ. 
 2166903165 تلفن: انتشارات ایران باستان

 باغ روشنان •
بزرگراه نیایش، چهار راه ایرانپارس، خ. گلستان  تهران:

، 8بست ارغوان، پ.  شرقی، تقاطع ایرانشهر جنوبی، بن
 2144824437 تلفن: 4، واحد 2ط. 

 باهدف •
خ. شریعتی، سید خندان، خ. جلفا، پایین تر از  تهران:

 1فرهنگسراي ارسباران، ك. شفاپی، بن بست یکم، پ. 
 26703262-021 تلفن:

 بخشایش •
 2537737583 تلفن: 143، پ. 28خ. شهدا، ك.  قم:

 بزم قلم •
 تلفن: 62، پ. 8م. توحید، خ. سواران، سواران  قم:

2538838036 
 نشگاه امام صادق(ع)بسیج دانشجویی دا •

 فلسطین، و ابوریحان بین اسالمی، انقالب خیابانتهران: 
 2166486120تلفن:  2/1 واحد ،1118 پالك

 بلور •
، 80خ. امام خمینی، ك. آفخرا، جنب مسجد، پ.  رشت:

 1333245575 تلفن: انتشارات بلور
 بنیاد فرهنگی مهدي موعود (عج) •

شهید علیان،  خ. صفائیه(شهدا)، ك. آمار، بن بست قم:
 2537841130 تلفن: 26پ. 

 بهتا پژوهش •
خ. هشت بهشت غربی، مجتمع پزشکی فدك،  اصفهان:

 3112666635 تلفن: 303واحد 
 بهسرو •

 3-05138825682 تلفن: ، ط. همکف40هاشمیه ده، پ.  مشهد:
 بهشت •

خ. سید جمال الدین اسدآبادي (یوسف آباد)، خ.  تهران:
 تلفن: پنجم شمالی، واحد 73، خ. بیستون، پ. 28

2188705954 
 نشر به •

م. انقالب خ. کارگر شمالی باالتر از چهارراه نصرت ك.  تهران:
 2188951740 تلفن: ط. سوم 16طاهري پ. 

 بیکران دانش •
،واحد  4شرقی، بلوك  5خ. سلمان فارسی، مقداد  ري:

 2155936469 تلفن: 3
 بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران •

ماندال( آفریقا سابق)، نبش خ. مریم. خ. نلسون  تهران:
 2124551290 تلفن: . برج بیمه2پ. 

 المللی گاج بین •
 1302پ. -فروردین 12نبش خ. -خ. انقالب تهران:
 2164363131 تلفن:
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 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه •

شهرك پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد،  قم:
 فن:تل نبش م. علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2532111280 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی •

م. هفت تیر، زیر پل کریمخان، بین خ. ایرانشهر  تهران:
و قرنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پ. 

 02188317192و  02188317191 تلفن: 176
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی •

مان پژوهشگاه چهارراه شهدا، ابتداي خ. معلم، ساخت قم:
علوم و فرهنگ اسالمی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 2537832833 تلفن: اسالمی
 پیدایش •

خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري  تهران:
 2166970270 تلفن: 86غربی، پ. 

 پیشروان •
 تلفن: 59خ. انقالب خ. وحید نظري پ.  تهران :

2161094311 
 مدار پیشگامان پژوهش •

خ. کریم خان زند، خ. ماهشهر، نبش یگانه، پ.  تهران:
 2188345217 تلفن: ، ط. سوم12، واحد 3

 پیک ریحان •
خ. شهدا، نبش الله ششم، ساختمان غنچه، ط.  گرگان:

 1732239098 تلفن: دوم
 تاج •

بزرگراه مدرس، ظفر، بین مدرس و افریقا، پ.  تهران:
 2186080766 تلفن: ، ط. دوم، نشر تاج253

 مازتای •
، 158م. انقالب، خ کارگر جنوبی، خ روانمهر، پ.  تهران:

 تلفن: 13145-648مراسالت: ، صندوق پستی:  3ط. 
2166402744 

 تمهید •
 تلفن: ، ط. همکف89، پ. 51خ. صدوقی، ك.  قم:

2532931415 

 تیرگان •
خ. انقالب، ایستگاه مترو دروازه دولت، بین خ.  تهران:

 تلفن: 8خاقانی، پ. بهار جنوبی و مفتح، خ. 
2188813059 

 تیمورزاده •
، ط. سوم 111م. هفت تیر، خ کریمخان زند، پ.  تهران:

 2188809090 تلفن: شرقی، انتشارات تیمورزاده
 جاجرمی •

خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. وحید نظري، ط.  تهران:
 2166974502 تلفن: 30همکف، پ. 

 جامعۀ القرآن الکریم •
، فرعی اول دست 6، ك. شماره 10خ. معلم، معلم  قم :

 2537746882 تلفن: 6راست ـ پ. 
 جاویدان •

 تلفن: 26م. انقالب، خ فروردین، ك. نوروز، پ.  تهران:
2166404649 

 جمال •
 تلفن: 422، ك. نهم، پ. 21خ. معلم، معلم  قم:

2537742528 
 جهان جام جم •

نژاد غربی،  م. انقالب، خ.کارگر جنوبی، خ. لبافی تهران:
 2166596618 تلفن: 5اي ك. سیمین، پ. انته

 ي باران چکامه •
 31ها، پ.  بلوار مؤذن، ابتداي شهرك جهازي کرج:
 2634495602 تلفن:

 چکه •
خ. شهیدبهشتی،بعدازتقاطع سهروردي شمالی،  تهران:

 2188547295 تلفن: 3خ. کاووسی فر، ك. نکیسا، پ. 
 چهار درخت •

نبش معلم خرداد، از  15و خ.  44بین معلم  بیرجند:
 5632433286 تلفن: مغازه دوم، ط. فوقانی 44

 چویل •
 7433230402 تلفن: 10، پ. 9بلوار ارم، ارم  یاسوج:
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 حبله رود •

پایین تر از پل شهید شاطري، خ.  س،باغ فردو سمنان:
 شاه حسینی ،3شهید صفاییان. ساختمان نیکی، ط 

 2333329345 تلفن:
 حدیث راه عشق •

بست  کوي حاج محمد جعفر، بنخ. عبدالرزاق،  اصفهان:
 3195011051 تلفن: 51غدیر، پ. 

 حلی •
خ. انقالب، نرسیده به م. فردوسی، ك. براتی،  تهران:

 2166737338 تلفن: 14واحد، 7، ط.16پ.
 خرسندي •

خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. لبافی نژاد، نرسیده  تهران:
 2166971034 تلفن: 2، واحد 174به خ. دانشگاه، پ. 

 سفیدخط  •
 تلفن: 13خ. ابومسلم، نبش ابومسلم  سبزوار:

5144220835 
 خورشیدباران •

م. جمهوري، بزرگراه نواب، خ دامپزشکی، بین  تهران:
 تلفن: 2، واحد 236خوش و قصرالدشت، پ

2166872686 
 خیلی سبز •

خ. روانمهر -خ. فخر رازي-خ. انقالب اسالمی تهران:
 4-02166486790 تلفن: واحدسوم-71شماره -شرقی

 دارالعلم •
فروردین، ساختمان تجاري  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166955405 تلفن: 16/18ناشران، پ. 
 دارالمبلغین •

 تلفن: 400، جنب حسینیه ارك، پ. 16ارم، ك.  خ. قم:
2537838188 

 دارخوین •
خ. امام خمینی، شهرك کوثر، بلوار شهدا، ك.  اصفهان:

 1333359643 تلفن: 1، واحد 24شهید عطایی، بلوك 
 
 

 

 دانشگاه امام صادق علیه السالم •
پل مدیریت. دانشگاه امام صادق علیه السالم.  تهران:

. معاونت پژوهشی. 5اهللا مهدوي کنی، ط.  ساختمان آیت
 2188575025 تلفن: انتشارات.

 دانشگاه علوم اسالمی رضوي •
مطهر، صحن هدایت، دانشگاه علوم اسالمی  حرم مشهد:
 تلفن: مدیریت مرکز پژوهش دانشگاه رضوي،

5132257089 
 نگار دانش •

خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري،  :تهران
 2166400220 تلفن: 142نبش وحیدنظري، پ. 

 درج سخن •
بلوار استقالل، ك. شهید نوریان، پ.  بجنورد:

 5832260309 تلفن: ،انتشارات درج سخن14
 دفتر نشر فرهنگ اسالمی •

خ. -خ. آزادي-پاسداران، م. هروي، خ. وفامنش تهران:
 22940054-021 تلفن: 23افتخاریان، ك. مریم، پ. 

 دفتر نشر معارف •
 تلفن: 3خ. شهدا، ك. سی و دوم، پ.  قم:

0253774000-4 
 دلیل ما •

 613خ. معلم. مجتمع ناشران. ط. ششم . واحد  قم:
 2537733413 تلفن:

 ذکر •
بی، خ. محتشم، پ. خ. انقالب، خ. فلسطین جنو تهران:

 2166410041 تلفن: ، ط. اول غربی20
 راشدین •

م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، نرسیده به خ.  تهران:
 تلفن: 6، واحد 4روانمهر، بن بست گشتاسب، پ. 

2166476147 
 رسالت قلم •

خ. انقالب، خ. روانمهر، بین فخررازي و دانشگاه،  تهران:
 2166400924 تلفن: 61پ.
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 روایت فتح •

، 4پور، پ.  م. فردوسی، خ. سپهبد قرنی، خ. فالح تهران:
 2188809748 تلفن: ط. چهارم، انتشارات روایت فتح

 روشنگران راه فردا •
، AC-1خ. مطهري، پارك علم و فناوري، راهروي  یزد:
 3537260134 تلفن: 4پ. 

 رویش •
 تلفن: 119محمدي، پ. خ. عیسی شاه  خ. کمیل، تهران:

2166653791 
 زائر •

متري صدوق، م. شهید مفتح، موسسه  45ابتداي  قم:
 تلفن: فرهنگی اقتصادي زائر، انتشارات زائر

2532940853 
 سایه روشن •

، 39شهرك دولت آباد، خ شهید حق گویان، ك.  تهران:
 2188323268 تلفن: 13پ. 

 گستر سایه •
چهار راه نادري رو به روي بیمارستان بوعلی  قزوین:

 تلفن: 4ط. دوم واحد  310 جنب داروخانه قانون پ.
2833235305 

 سخنوران •
م. انقالب، کارگر شمالی، بعد از ادوارد براوان،  تهران:
 2166476306 تلفن: ، ط. اول1407شماره 

 سمت •
بزرگراه جالل آل احمد، غرب پل یادگار امام  تهران:

 تلفن: (ره)، سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
2144246260 

 سه نقطه •
 تلفن: 37، پ. 54خمینی، ك. خ. امام  قم:

2536611316 
 سیادت •

حصارك باال، سه راه پستخانه باالتر از م.  کرج:
سراي مالصدرا، ط. دوم، دفتر استانی  شهرداري، پژوهش

 2645354425 تلفن: انجمن زبان و ادبیات عرب

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی •
بلوار نلسون ماندال(آفریقا)، چهار راه حقانی  تهران:

-021 تلفن: 25(جهان کودك)، ك. کمان، پ. 
88774569-70 

 شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش •
بست  خ. فلسطین، نرسیده به انقالب، بن تهران:

 2166962555 تلفن: 110، واحد 7، شماره 1حاجیان
 شرکت انتشارات ویژه نشر •

خ. انقالب، خ. شهید نجات اللهی (ویال)، ك.  تهران:
 2188910091 تلفن: 1هواپیمایی، پ. 

نامه کودکان و  شرکت تهیه و نشر فرهنگ •
 نوجوانان

، 24خ. انقالب، خ. ابوریحان، ك. عنصري، شماره  تهران:
 2166404383 تلفن: 1زنگ 

 شوق •
 56خ. جمهوري اسالمی، ك. شهید دادگر، پ.  ساري:
 1133354328 تلفن:

 ضریح آفتاب •
 _فرهنگی ، دفتر مرکزي موسسه 8امام خمینی  مشهد:

 5132280166 تلفن: هنري و انتشاراتی ضریح آفتاب
 طبیب •

 تلفن: 68آذر، شماره  16بلوار کشاورز، خ  تهران:
2183383 

 طالیی •
خ. طالقانی، خ سرپرست جنوبی، ك. پارس، پ.  تهران:

 2166483066 تلفن: 2، واحد 11
 طلوع دانش •

روي ایستگاه مترو  م. شهدا، خ. پیروزي، روبه تهران:
 2188345682 تلفن: 1الرئیس، ك. رستمی، پ.  شیخ

 عصر جوان •
 تلفن: 167خ. ارم، پاساژ قدس، ط. آخر، پ.  قم:

2537730037 
 عقیق برتر •

، ط. 2، بلوك 1شهرك باغمیشه، مجتمع شهریار  تبریز:
 4136697088 تلفن: ، واحدآ3
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 فدك ایساتیس •

نژاد و  م. انقالب، خ. منیري جاوید، بین لبافی تهران:
 2166481096 تلفن: 10جمهوري، ساختمان 

 فرشیم •
 112ساختمان فجر واحد  64,3بلوار شریعتی  مشهد:
 5135230735 تلفن:

 فرهنگ دانشجو •
، واحد 5خ. بهار جنوبی، برج بهار، ط. -خ. انقالب تهران:
 77616351-021 تلفن: 599

 فیض کاشانی •
 تلفن: 116م. بهارستان، خ. صفی علیشاه، پ.  تهران:

2177523009 
 قاطع البرهان •

م. خراسان، خ. خاوران، خ. شهید شیرازي  تهران:
 تلفن: 1، واحد 8(سادات)، ك. شهید فهیمی، پ. 

2133727235 
 قدیانی •

فروردین، خ. شهداي ژاندارمري  12انقالب، خ.  تهران:
 66404410-021 تلفن: 90شرقی، پ.

 قرآن و اهل بیت نبوت(ع) •
آذر، نرسیده به خ. پورسینا،  16بلوار کشاورز، خ.  تهران:

 2188536795 تلفن: ، درب حیاط25پ. 
 قو •

م. ولیعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ك. نوربخش،  تهران:
 14-02188813412 تلفن: 40پ. 

 کاگو •
فروردین، ك. الوندي،  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166483427 تلفن: ساختمان انتشارات کاگو
 کانون اندیشه جوان •

تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتی،  تهران:
 2188505402 تلفن: 56پ. 

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان •
 24-22خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی.شماره  تهران:
 2188715545 تلفن:

 کتاب ابرار •
م. آزادي، خ. آزادي، نرسیده به بزرگراه یادگار  تهران:

، 5دکتر هوشیار، پ. امام، خ. شهیدان، ضلع شرقی م. 
 2166157338 تلفن: 2واحد 

 کتاب تارا •
خ. انقالب، بین خ. بهار جنوبی و مفتح، خ.  تهران:

 تلفن: ، واحد جنوبی انتشارات کتاب تارا8خاقانی، پ. 
2188824914 

 کتاب سمنگان •
 3، واحد 826بلوار نهضت شمالی، ساختمان  سمنان:

 2333329720 تلفن:
 درمانی کتاب •

انقالب، خ. کارگر جنوبی، ك. کامیاب، بن  م. تهران:
 2166423370 تلفن: 2بست یکم، پ. 

 کتابک •
 تلفن: 11پ.  21فرعی  18خ شهید فاطمی کوي  قم:

2537837483 
 کردگار •

 تلفن: امانیه، نبش سقراط غربی، مجتمع اقبال اهواز:
6133339198 

 کمال اندیشه •
میدان انقالب، خ. کارگرجنوبی، ابتداي خ.  تهران:

 تلفن: 6، واحد1روانمهر، بن بست دولتشاهی، پ.
02166973663-5 

 پشتی کوله •
متري امام حسین، پ.  35خ. فدائیان اسالم، خ.  تهران:

 2133393999 تلفن: 14، واحد 67
 واژه گل •

نژاد، بین دانشگاه و فخر  خ. انقالب، خ. لبافی تهران:
 2166462820 تلفن: 184رازي، پ. 

 گوهر اندیشه •
فروردین و  12نژاد، بین  انقالب، خ. لبافی خ. تهران:

 2166466521 تلفن: ، ط. اول214اردیبهشت، پ. 
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 گیسا •

، 7م انقالب، خ کارگر جنوبی، ك. رشتچی، پ.  تهران:
 2166125724 تلفن: 1، رنگ 1واحد 

 الهوت •
خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بین خ. وحید نظري، و  تهران:

 تلفن: 4بست توحید، پ.  خ. روانمهر، بن
 664127070و  02166488496-7

 لیالی •
ابتداي خ. خواجو، سمت راست، جنب وکالت  اصفهان:

 3132204724 تلفن: 5فر، پ.  متانت
 مارینا •

 تلفن: ، انتشارات مارینا31، پ. 3خ. سمیه، ك.  قم:
2537835016 

 ماوشما •
کوي نصر(گیشا)، خ. فاضل شمالی، ك. فرزین،  تهران:

 2188270791 ن:تلف ، ط. زیر همکف3پ. 
 مبتکران •

 تلفن: خ. فخر رازي، خ. وحیدنظري-م. انقالب تهران:
2161094311 

 مجید برهانی •
-ك. وحدت-بلوار شهید انصاري -رشت-استان گیالن 

کد پستی - 5واحد-عمارت ستاره-ك. شریعت
   تلفن: 4178844583

 محراب قلم •
فروردین، خ. شهداي  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166490879 تلفن: 104پ. ژاندارمري، 
 مدیرفالح •

 تلفن: 44خ شهید خراسانی، پ.  م. امام حسین، کرج:
2632816137 

 مرآت •
ابتداي خردمند شمالی، پ.  خ. کریمخان زند، تهران:

 2188821500 تلفن: ، ط. چهارم80
 مرسل •

، 2اهللا مدنی، کوي فرخ  خ. شهید رجایی، خ. آیت کاشان:
 3155454513 تلفن: 37پ. 

 المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) بین مرکز •
 تلفن: 18نبش ك. -خ. معلم غربی(حجتیه) قم:

02537839305-9 
 مرکز نشر هاجر •

 تلفن: 114. واحد 1بلوار معلم. مجتمع ناشران. ط.  قم:
2537842542 

 مشاوران آموزش •
تر از لبافی نژاد،  فروردین، پایین 12خ. انقالب،  تهران:

 2166953205 تلفن: ط. اول 18ك. مهر، پ. 
 مهر بیکران •

 تلفن: 39، پ. 16خ. دل آذر، بعد از م. پلیس، ك.  قم:
2532814017 

 مهر زهرا(س) •
ابتداي خ. پانزده خرداد -چهار راه امام (ره) نجف آباد:

 8متر پس از چهار راه سمت چپ)، پ.  10جنوبی(
 3142618871 تلفن:

 مهر قائم •
چهارباغ پایین،  م. امام حسین (ع)، ابتداي خ. اصفهان:

 3132221995 تلفن: 751پ. 
 مهرآموز •

خ  -2. 6واحد 16خ شریعتی، خ مینا پ. - -1 تهران:
انقالب، مقابل دانشگاه خ دانشگاه مجتمع تجاري 

 تلفن: دانشگاه ط. زیر زمین نشر مهر آموز
02122277624-02166958140 

 مهرگان دانش •
ط.  ،4، ك. وصال، پ. 35خ. شهیدبابایی، ك.  قزوین:

 2833229588 تلفن: دوم
 مؤسسه انتشارات امیرکبیر •

خ. جمهوري، م. استقالل (چهارراه مخبرالدوله  تهران:
سابق)ضلع جنوب شرقی ساختمان انتشارات امیرکبیر 

 2133926622 تلفن: ط. سوم کتابهاي شکوفه
 مؤسسه انتشاراتی نواي مدرسه •

ه خ. کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالی، نرسید تهران:
، ط. 140روي سازمان ترافیک، شماره  به طالقانی، روبه

 2188820583 تلفن: 5دوم، واحد 
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 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) •

 تلفن: 38)، پ. 24خ. صفائیه (شهدا)، ك. ممتاز ( قم:
2537740267 

 مؤسسه بوستان کتاب •
 تلفن: 17، پ. 14چهارراه شهدا، خ. معلم، معلم  قم:

2537742155 
 مؤسسه خانه کتاب •

 تلفن: 1080انقالب، بین صبا و فلسطین، پ.  تهران:
2188318653 

پژوهشی تاریخ  -هنري  -مؤسسه فرهنگی  •
 ادبیات کودکان

، درب 26، خ. شایان، پ. 23آباد، خ.  یوسف تهران :
 2188718757 تلفن: سمت چپ

 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد •
وریحان، پ. و اب  انقالب، بین خ. دانشگاه خ.  تهران:
 تلفن: 38، واحد 10، ساختمان فروردین، ط. 1182

2166486013 
 مؤسسه فرهنگی دارالحدیث •

چهار راه شهدا، خ. معلم، روبروي اداره برق، نبش  قم:
 تلفن: 37740523تلفن :  125، پ. 12ك. 

2537740545 
 مؤسسه فرهنگی فاطمی •

پ. -م. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادي شرقی تهران:
 2188945545 تلفن: 2واحد 14

 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان •
خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند،  تهران:

 تلفن: 8ك. شهید حقیقت طلب، شماره 
2188800324 

 مؤسسه فرهنگی منادي تربیت •
تر از خ. طالقانی، ك.  الهی، پایین خ. استاد نجات تهران:

 2188894296 تلفن: 26بیمه، پ. 
 نشر آوامتنمؤسسه  •

نیم ط. 32م. انقالب، خ منیري جاوید، پ.  تهران:
 2188888203 تلفن: زیرزمین

 میرزاي شیرازي •
 روي مرکز، مخابرات ابوذر چهار راه معدل، روبه شیراز:
 7132335597 تلفن:

 مینوفر •
، پ. 69/1بلوار جالل آل احمد، جالل  مشهد مقدس:

 تلفن: 91895-1755، آقاي سلیمانی (ص.پ: 116
5138323553 

 نخستین •
فروردین، تقاطع روانمهر،  12خ. انقالب، خ.  تهران:
 2166498148 تلفن: 227شماره 

 نداي آسمانی •
لویزان، خ فرشادي، خ جعفریان، ك علی اکبر  تهران:

 2122973966 تلفن: 11، واحد 6رضاییان، پ 
 نصایح •

 411بلوار معلم، مجتمع ناشران، ط. چهار، واحد  قم:
 2537841818 تلفن:

 نظري •
الدین اسدآبادي، خ.  خ. ولیعصر، خ. سید جمال تهران:

 17، واحد 32فتحی شقاقی، جنب بانک انصار، پ. 
 2188104441 تلفن: انتشارات نظري

 نقش و نگار •
فروردین، شهداي ژاندارمري، پ.  12م. انقالب،  تهران:
 2166950725 تلفن: 118

 نوروزي •
 تلفن: ط. همکفخ. شهید بهشتی، بازار رضا،  گرگان:

1732242258 
 نوشته •

خ. فلسطین، صد متر مانده به چهارراه  اصفهان:
 تلفن: فلسطین، پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید

3132226445 
 وثوق •

، 159، ك. نهم، پ. 28خ. صفاییه (شهدا)، ك.  قم:
 2537735700 تلفن: انتشارات وثوق
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 هاوژین •

باالي آبمیوه خ. بعثت، نبش ك. مودت، ط.  ساري:
 1133361239 تلفن: بعثت، نشر هاوژین

 هماي غدیر •
، ك. شهید 30خ. شهیدان فاطمی، انتهاي ك.  قم:

 2537837111 تلفن: 199اسحاقی، پ. 
 همسایه آفتاب •

 تلفن: 382، پ. 19آموز  بلوار وکیل آباد، دانش مشهد:
5136077117 

 هنر اول •
 :تلفن 139گلکار، خ. نصر، ك. سینا، پ.  تبریز:

4133284738 

 هوپا •
، 3/1م. فاطمی، خ. بیستون، ك. دوم الف، پ.  تهران:

 2188964615 تلفن: ط. دوم غربی
 یار مانا •

 تلفن: 46، پ. 19خ. مهرآباد، کوي  اصفهان:
3132616360 

 یاوریان •
مابین م. امام و م. شریعتی، جنب سرپرستی  اردبیل:

 4533239319 تلفن: بانک رفاه
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