


فهرستگان رشد: فهرست توصيفي  منابع آموزشي و تربيتي منتخبـ  شماره 5
مرتبط با برنامه  درسي دوره آموزش فني و حرفه اي و كار دانش

زيرنظر كارشناسان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

 نظارت:سیدسعیدبدیعی/کیومرثجهانگردی/مهتابمیراییآشتیانی
 هماهنگي و تدوين:اعظماسالمی/نرگسافروز

 چکيده نويس:کبریمحمودی
 صفحه آرا: محمدسعیدمظفری

تنظيم داده و نمايه ها: فائزهآلطعمه
ثبت اطالعات:مریممرتضایيگهر

نشاني: تهرانخیابانکریمخانزند،خیابانایرانشهرشمالي،ساختمانشماره4آموزشوپرورش،
دفترانتشارتوفناوريآموزشي،معاونتساماندهيمنابعآموزشيوتربیتي-صندوقپستي15875/3331

تلفن و دورنگار:88306071

http://samanketab.roshdmag.ir :وب گاه
http://standard.roshd.ir                   

فهرست توصيفي منابع آموزشي و تربيتي منتخب حق چاپ براي دفتر انتشارات و فناوری آموزشي محفوظ است.
دوره آموزش فنی و حرفه ای و كاردانش
شماره 5 ـ سال 1399

وزارتآموزشوپرورش
سازمانپژوهشوبرنامهريزيآموزشي
دفترانتشاراتوفناوریآموزشي



فهرست   

              فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب دوره آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش 1399

مقدمه.......................................................................................................3

موضوع:

برق..........................................................................................................6
بهداشت و تربیت کودک.................................................................................6
مدیریت.....................................................................................................8
حسابداری و بازرگانی......................................................................................9
داستان.....................................................................................................10
رایانه.........................................................................................................11
کشاورزی...................................................................................................12
بازاریابی....................................................................................................13
مهارت......................................................................................................13
مکانیک.....................................................................................................14             
سفرنامه-خاطره نویسی..................................................................................15
نمایشنامه-فیلمنامه......................................................................................15
هنر:گرافیک...............................................................................................17
هنر:صنایع دستی........................................................................................17
هنر:عکاسی...............................................................................................18
هنر:خوشنویسی..........................................................................................18
هنر: سینما-موسیقی....................................................................................18



اين فهرســتگان، حاوی گزيده اي از منابع آموزشــی و تربيتی مناســب اســت که در ســال گذشــته در دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی مورد 
بررســی قرار گرفته اســت. چنان که ديده مي شــود، بخش قابل توجهی از اين منابع، شــامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتاب های آموزشــی 
و تربيتی اســت. فهرســت کامل کتاب های آموزشــی مناســب ســال، همانند گذشــته در کتاب نامه های رشد دســته بندی و عرضه شده است که 
نسخه های الکترونيکی اين کتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستيابي و مطالعه است. برای ديدن اين کتاب نامه ها و 

منابع بيشتر، به وبگاه سامان کتاب )http://samanketab.roshdmag.ir(  مراجعه کنيد.

چرا فهرستگان؟
از سال 1395، به یاری خدا امكان انتشار فهرستگان رشد )كه شامل گزيده اي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است( به تعداد آموزشگاه هاي 
كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار می رود با اين فهرست گزيده، يافتن منابع آموزشي مورد نياز به ويژه 
براي معلمان آسان تر از پيش شده باشد و امیدواریم پيامد هاي مثبت آن در آينده نزديك آشكار شود. در اين فهرستگان، خوش بختانه منابع 

آموزشی و تربيتی مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفی شده اند. 

آيا کتاب درسی کافی نيست؟ 
برخي استفاده از منابع آموزشي تکميلي را با وجود کتاب هاي درسي، مفيد نمي دانند. اين تصور نادرست است. اين کار يک دليل ساده دارد؛ 
چون کتاب درســي معموالً براي ســطح متوســط دانش آموزان نوشــته مي شــود و در يک کالس درس همواره دانش آموزاني هســتند که باالتر از 
سطح متوسط يا به داليلي پايين تر از آن قرار دارند. طبيعي است که گروه دوم نياز به تمرين و تکرار بيش تري دارند؛ در حالي که فرونشاندن 
تشنگي و عالقه گروه اول با معرفي منابعي باالتر از سطح کالس ميسر است و اين وظيفه يک معلم کاردان است که شاگردانش را شناسايي 

و به هر يک منابع مناسب او را معرفي کند. منابع آموزشي و کمک درسي، کم و بيش، در همة کشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند!
نکته مهم ديگر اين اســت که اســتفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايي مانند فيلم، انيميشــن، نرم افزار و مجله به جاي متن 

ِصرف، مي تواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد.
البته "جايگزين کردن کتاب هاي کمک درســي به جاي کتاب درســی" قطعاً کاری نادرســت اســت و از آن ناپســندتر، "اجباری" کردن اســتفاده از 
منابع آموزشی و تربيتی و تحميل هزينه هاي اضافي به خانواده هاست. هيچ گاه و در هيچ شرايطی نبايد اصل اختياری بودن استفاده از منابع 

آموزشی ناديده گرفته شود.

مرجعی مطمئن برای معلم

با توجه به تنوع و فراوانی منابع از سويی و مشغله های زياد مربيان، وجود اين فهرستگان، که در آن منابع آموزشي و تربيتي جديد بررسي و 
مناسب ترين آن ها معرفي شده، حقيقتاً غنيمتي بزرگ است. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا با برنامه هاي 
آموزشــي ايــن منابــع را از نظــر گذرانده انــد و بــا توجه به جميــع جهات، آن ها را از بين بيــش از 5000 منبع، براي دانش آمــوزان يا همکاران خود 
مناســب تشــخيص داده اند. طبيعي اســت که يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشــد، منابع بســيار کمتري را مي تواند بررســي و با هم مقايسه 

کند. البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان مدرسه است.

فهرســتگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب
دوره آمــوزش فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه



منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده 
شــده اســت. بــراي تهيه منابع می توان بــا مراجعه به انتهای فهرســتگان، با 

ناشر يا توليد کنندگان آن ها تماس گرفت.

شيوه تنظيم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در ايــن فهرســتگان، بــر اســاس موضــوع و بــه ترتيب 
حــروف الفبــا صــورت گرفتــه اســت. در معرفــي منابــع، چکيــده ای از محتوا 
يــا اطالعاتــی دربــاره آن هــا داده شــده اســت. در پايــان هر فهرســتگان نيز 
نمايه هايی تنظيم شــده اســت که يافتن منبع مورد نياز را برای خوانندگان 
آســان می کنند. شــماره هايی که در اين بخش آورده شــده اســت، ناظر بر 

شــماره رديف منابع در فهرستگان است. 

همکاران ما در این فهرســتگان:

مريم آزادي، جواد آزمون، پرســتو آريانژاد، نســرين اصغري، كبري بابايي، خديجه بختياري، عادل پیغامی، محمدحســن حســيني، سيرانوش 

حســن بيگي، علي اصغر جعفريان، ســيدناصر خالقي، مهرانگيز دژاگه ماســوله، اكرم دهقاني، معصومه ســلطان رضوانفر، شــهربانو سرداري، 

مريم شــريفي زهرا شــيرزاد، معصومه صادق، ســهيال عبدلي، منصور غالمي، رضا فريدنيا، حســين قاســم پور مقدم، عباس قديرمحســني، 

محمدعلــي قربانــي، مهناز كاركن، محســن كیاالشــكی، روح اله مالمير، زهرا ميرخاور، ســيداكبر ميرجعفري، رضــا مهدوي، مالحت نجفي پور، 

محمدرضــا نخعــی امرودی ، معصومه نوروزی، بهنام نيك نژاد، محمدرضا يمقانی، زهرا يوســفی

آشنایی با منابع بیشتر

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی
 سالیانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و 

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و 
معرفی می شود. 

برای دیدن منابع بیش تر و به روز به این 
نشانی ها مراجعه فرمایید:

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

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

سامانة کنترل کیفیت منابع غیر مکتوب مکتوب:
http://standard.roshd.ir



راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشــان داده شــده اســت. اين اطالعات به ما می گويد که کتاب چه محتوايی دارد 
و برای کدام گروه از مخاطبان مناســب اســت. در منابع غير مکتوب، به جای ناشــر )توليد کننده( به جای ســال نشــر )ســال ســاخت( و به جای 

چکيده )معرفی( آورده شده است. 

برای بیان دیدگاه های خود درباره این فهرستگان، به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، 
شماره 270، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایید.

 تربیت بایسته، 
کودکان شایسته

وزيری252ص. 

دوران کودکی بدون شک یکی از مهم ترین و مؤثرترین دوران زندگی انسان است. دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. 
نویسنده در این کتاب، سعی دارد بر اساس اصول روان شناسانه، روش های مؤثری را برای تغییر سریع رفتار نامناسب کودکان 2 تا 14 سال ارائه 
کند. موضوعاتی مانند: دروغ گویی کودکان، ایجاد مسؤلیت پذیری در کودکان، کاهش و درمان استرس و اضطراب در کودکان، ایجاد مهارت نه 

گفتن در کودکان و... در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. 

---  صادقی، مریم

 تبریز هنر اول . 1397-

والدین، کودکان، تربیت يازدهمهنرجو

.5
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1. شیمی، کتلین. آشنایی با علم الکترونیک. سینا عمرانلو. تهران: آوند دانش . 1398. 
110ص. رقعی. شابک: 9786008668688 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش، دوازدهم 

کاردانش 
کلمات کلیدی: پژوهش های علمی 

فرصت  مخاطب  به  کوشیده است  حاضر  کتاب  است.  عملی   علم  یک  الکترونیک  چکیده: 
داشتن  و  کتاب  این  آموزش های  با  عملی.  کار  هم  و  دهد  انجام  ذهنی  کار  هم  دهد 
تجهیزاتی ساده مثل باتری، گیره، سیم، مقاومت، خازن و ترانزیستور و نیز ابزار کار فنی 
چراغ  جیبی،  قوۀ  چراغ  می تواند  مخاطب  محافظ،  عینک  و  دم باریک  سیم لخت کن،  مثل 

تقاطع راه آهن، رادیوی ساده و چراغ خواب هوشمند بسازد. 

کار  کتاب  شیرخوار:  کودک  یکپارچه   تحول  آموزشی  برنامه  سید امیر.  امین یزدی،   .2
والدین، مربیان و درمانگران. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران . 1398. 92ص. رحلی. 

شابک: 9786004772716 
مخاطب: هنرجو 

پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: کودکان، مهارت های آموزشی 

چکیده: در کتاب فوق فعالیت های آموزشی دوره شیرخوارگی از تولد تا 15 ماهگی کودکان 
برنامه آموزشی، چگونگی تحول کودک در شیرخوارگی،  از اصول  آگاهی  معرفی می شود. 
چگونگی سنجش کودکان شیرخوار و چگونگی انتخاب فعالیت های آموزشی مناسب با این 

دوره از رشد کودکان در 4 فصل توضیح و شرح داده شده است. 

3. امین یزدی، سید امیر. برنامه آموزشی تحول یکپارچه  کودک نوپا: کتاب کار والدین، 
شابک:  96ص. رحلی.  ایران . 1398.  انتشارات فنی  تهران شرکت  مربیان و درمانگران. 

 9786004772730
مخاطب: هنرجو 

پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: کودکان، مهارت های آموزشی، مهارت های رفتاری 

چکیده: کتاب فوق با عنوان برنامه آموزشی تحول یکپارچه کودک نوپا، فعالیت های آموزشی 
دوره نوپایی کودکان از 15 تا 36 ماهگی را در بر می گیرد. در واقع در این کتاب والدین، 
از حوزه های مختلف  یک  در هر  کودکان  نوپایی  دوران  ویژگی های  با  درمانگران  و  مربیان 
یکپارچه کودک آشنا می شوند.  نیز تحول  و  زبانی و هیجانی(  تحول )جسمانی، شناختی، 
آگاهی از اصول برنامه آموزشی، چگونگی تحول کودک در نوپایی، چگونگی سنجش کودک 
رشد،  از  مرحله  این  در  کودکان  با  مناسب  آموزشی  فعالیت های  انتخاب  چگونگی  نوپا، 

مباحثی است که در این کتاب توضیح و شرح داده شده است. 

برق

بهداشت و تربیت کودک
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و  شیرخوارگی  کودک:  یکپارچه   تحول  آموزشی  جامع  برنامه  سید امیر.  امین یزدی،   .4
نوپایی، مبانی و روش های سنجش و آموزش. تهران شرکت انتشارات فنی ایران . 1398. 

160ص. رحلی. شابک: 9786004772723 
مخاطب: والدین/ هنرجو/ هنرآموز 

پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: کودکان، مهارت های آموزشی، مهارت های رفتاری 

چکیده: کتاب برنامه ی جامع آموزشی تحول یکپارچه کودک، شیرخوارگی و نوپایی؛ مبین 
از ابعاد گوناگون  این مطلب است که کودکان در دوره شیر خوارگی و نوپایی در هر کدام 
شکوفایی  که  دارند  پتانسیل هایی  اجتماعی،  هیجانی-  زبانی،  شناختی،  حرکتی،  جسمی - 
آن مستلزم دریافت تجربه های فیزیکی و اجتماعی متناسب از محیط است. در واقع این 
کتاب به ما می آموزد که برای ارتقای کیفیت تربیت در این دوره از رشد کودک، نیاز به یک 
برنامه آموزشی متناسب با ویژگی کودکان است. کتاب فوق مسائل مربوط به کودکان در 

دوره رشد )شیرخوارگی و نوپایی( را در چندین بخش بررسی و تشریح می کند. 

و  مشاوران  و  عزیز  والدین  ویژه  شایسته:  کودکان  بایسته،  تربیت  مریم.  صادقی،   .5
مربیان فرهیخته، روش های مؤثر برای تغییر سریع رفتار کودکان2 تا 14 ساله. تبریز هنر 

اول . 1397. 252ص. وزیری. شابک: 9786007460719 
مخاطب: هنرجو 

پایه تحصیلی: یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: والدین، کودکان، تربیت 

چکیده: دوران کودکی بدون شک یکی از مهم ترین و مؤثرترین دوران زندگی انسان است. 
این کتاب،  در  نویسنده  پایه ریزی شده و شکل می گیرد.  دورانی که در آن شخصیت فرد 
رفتار  سریع  تغییر  برای  را  مؤثری  روش های  روان شناسانه،  اصول  اساس  بر  دارد  سعی 
ایجاد  کودکان،  دروغ گویی  مانند:  موضوعاتی  کند.  ارائه  سال   14 تا   2 کودکان  نامناسب 
مسؤلیت پذیری در کودکان، کاهش و درمان استرس و اضطراب در کودکان، ایجاد مهارت 

نه گفتن در کودکان و... در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. 

زمانی می دانی کودکت باهوش است که...: راهنمای یک مبتدی  گالبرایت، جودی.   .6
رقعی.  116ص.   .1397  . صالحیان  تهران:  قبادی.  مریم  زندگی.  خوب  جنبه های  برای 

شابک: 9786226045094 
مخاطب: والدین/ مشاور 

کلمات کلیدی: تيزهوشان، مهارت هاي اجتماعي، آموزش والدين، هوش 

واقعیت  ولی  است؛  باهوش  آن ها  کودک  که  باورند  این  بر  والدین  از  بسیاری  چکیده: 
چیست؟ پرسش بعدی این است که اگر کودکی باهوش باشد، چه باید کرد؟ مؤلف کتاب 
مدعی است بیست سال با بچه های باهوش کار کرده است و به پرسش های خانواده های 
او می کوشد نشانه هایی را در اختیار والدین جوان بگذارد که به  آن ها پاسخ گفته است. 
شکل  به  و  دهند  تشخیص  را  باهوش تر  بچه های  و  بشناسند  را  خود  کودکان  آن  کمک 

مناسبی از آن ها پشتیبانی کنند. 
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7. هریس، بانی. یادگیری روزانه: وقتی دکمه ام می خورد: چگونه در موقعیت های پرفشار، 
از خر شیطان پیاده شویم؟. ساره طارمی راد زرند هم نوا . 1397. 46ص. بياضی. شابک: 

 9786229906217
مخاطب: والدین/ هنرآموز 

کلمات کلیدی: کودکان، والدین، رفتار 

چکیده: آیا تا به حال پیش آمده که در لحظه های ارتباط با فرزندان، اضطراب و عصبانیت را 
تجربه کنید؟ آیا شده که از کودک رفتاری سر بزند یا چیزی بگوید که شما را به شدت آزرده 
و عصبی کند؟ این اثر در تالش است که نشان دهد در مواقع پرفشار، به عنوان والدین 

چه طور خودمان را آرام کنیم. 

8. علن، ابراهیم. دبیرخانه و اتوماسیون اداری. تهران: برایند پویش . 1398. 152ص. 
وزیری. شابک: 9786227005028 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: دوازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: مديريت و ساماندهي 

به اهداف  برای رسیدن  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی  و  سازمان ها  چکیده: 
سازمانی خود نیازمند ارتباط کافی هستند. در واقع هیچ سازمانی بدون ارتباط نمی تواند به 
فعالیت خود ادامه دهد. کتاب حاضر یکی از ارکان اصلی ارتباط سازمانی یعنی دبیرخانه 
دفتری،  امور  اداره  روش های  بررسی  به  و  داده  قرار  خود  موضوع  را  اداری  اتوماسیون  و 

تاریخچه دبیرخانه، نامه های اداری و ... پرداخته است. 

 .Dummies  For سازمانی  رفتار  شینا.  جانسون،  لین/  هولدزورث،  کری.ال/  کوپر،   .  9
مریم مهذب. تهران: آوند دانش . 1398. 416ص. وزیری. شابک: 9786226661584 

مخاطب: کارشناسان 
کلمات کلیدی: تعالی سازمانی، سازمان، یادگیری سازمانی 

چکیده: موضوع رفتار سازمانی، چگونگی رفتار افراد در محیط کار است. این کتاب مقدماتی، 
مخاطب را با مبانی این موضوع آشنا می کند و همۀ موضوعات مربوط به رفتار سازمانی، از 
تفاوت های شخصیتی و تیم ها گرفته تا گزینش کارکنان و ایجاد انگیزه در آن ها را بررسی 
می کند. نگاهی به ماهیت فرد در محیط کار، توصیه هایی دربارۀ عوامل محرک گروه ها و 
تیم ها و علت از هم پاشیدن آن ها، راهنمایی هایی دربارۀ قرارداد روان شناختی کارفرمایان 
و کارکنان، رهبری مؤثر و آشنایی با محیط کارِ مدرِن در حال تغییر، از جمله مفاهیم کتاب 

هستند. 

مدیریت
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10 . نیکبخت نصرآبادی، زهرا/ صالحی فر، فاطمه/ حزین، محمدکاظم/ جلیلیان، فوزیه/ 
 .1398  . حسابدار  تهران:  محصول.  ترخیص  سرپرست  محمدرضا.  رستمی،  اردستانی 

160ص. وزیری. شابک: 9786229977712 
مخاطب: هنرجو 

پایه تحصیلی: یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: آموزش ایمنی، حسابداری، بازارکار 

موضوع  به  مربوط  مطالب  در  حسابداری  رشته  هنرآموزان  حتی  و  هنرجویان  چکیده: 
»استاندارد سرپرست ترخیص محصول« به منبعی نیاز دارند که پاسخگوی نیاز آنان باشد. 
کتاب حاضر در همین باره در پنج فصل تدوین شده است: توانایی پیشگیری از حوادث و 
نظارت  و  کارگران  بین  کار  تقسیم  توانایی  کار؛  بهداشت  حفاظتی  و  ایمنی  اصول  رعایت 
بر عملکرد آن ها؛ توانایی نظارت بر بارگیری موتورسیکلت؛ توانایی تهیه گزارش های مورد 
نیاز واحد؛ توانایی کار با نرم افزارهای حسابداری. در هر فصل فعالیت های عملی و نمونه 

سؤال های متناسب نیز گنجانده  شده است. 

رستمی،  اردستانی  رضا/  کولوند،  فاطمه/  صالحی فر،  زهرا/  نصرآبادی،  نیکبخت   .  11
محمدرضا/ پورعرب، حبیب. کاربر امور بانکی. تهران: حسابدار . 1398. 264ص. وزیری. 

شابک: 9786229977750 
مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 

پایه تحصیلی: دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: بازارکار، راهنمایی حرفه ای 

و  شده  نگاشته  بانکی  امور  کاربر  ویرایش شدۀ  استاندارد  اساس  بر  حاضر  کتاب  چکیده: 
چیدمان آن بر اساس بندهای استاندارد و شامل 9 فصل است. هدف این است که ضمن 
شود.  نیز کشف  بانکی  کار  به  او  عالقه مندی شخصی  بانکداری،  نکات  با  هنرجو  آشنایی 
پیاده سازی  بانکداری؛  مفاهیم  و  اصول  به کارگیری  دربردارد:  را  موارد  این  کتاب  محتوای 
اصول حقوقی حاکم بر معامالت؛ ارائۀ تسهیالت بانکی؛ ثبت عملیات انواع چک، سفته و 
برات؛ افتتاح، انسداد و محاسبۀ سود؛ گشایش اعتبارات اسنادی؛ ارائۀ تسهیالت اعطایی؛ 

انجام امور تحویل داری؛ برقراری ارتباط با مشتریان.

12 . کرمدار ندامانی، یوکابد/ صادقی مرشت، مهدی. کمک حسابدار. تهران: حسابدار . 
1398. 212ص. وزیری. شابک: 9786227025026 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز/ کارشناسان 
و حرفه ای،  فنی  دوازدهم  و حرفه ای،  فنی  یازدهم  و حرفه ای،  فنی  دهم  تحصیلی:  پایه 

دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: آزمون ها، حسابداری، تمرین ها 

چکیده: کتاب حاضر مباحثی را دربارۀ استاندارد آموزش شغل حسابداری در بر دارد. تاریخچۀ 
در  مسیر شغلی حسابداری  و  اصول حسابداری  بنیادی حسابداری،  مفاهیم  حسابداری، 
فصل اول آمده است. در فصل دوم عناصر و اجزای حسابداری شامل بدهی ها و دارایی ها، 
حسابداری  کدینگ  مثبت،  مدارک  و  »اسناد  بعد  فصل های  در  و  مانده گیری  و  ترازنامه 
شامل دفترهای حسابداری و تنظیم سند و دفتر معین، اصالح حساب ها، موجودی کاال و 
روش های ثبت و نگهداری حساب کاال، تدارکات و وظایف آن، حقوق و دستمزد، مهارت 
اکسل«  کاربرد  و مهم ترین  از سایر کسورات،  با صرف نظر  مالیات  صدور سند حسابداری 

آمده اند. در هر فصل تمرین ها و آزمون هایی نیز گنجانده  شده اند. 

حسابداری و بازرگانی
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13 . دهقان، احمد. جشن جنگ. تهران: کتاب نیستان . 1397. 112ص. رقعی. شابک: 
 9786222080532

مخاطب:  هنرجو 
پایه تحصیلی: دهم، یازدهم، دوازدهم، دهم فنی و حرفه ای، دهم کاردانش، یازدهم فنی 

و حرفه ای، یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: داستان های فارسی، داستان های کوتاه، جنگ ایران و عراق 

اولین  جنگ«،  »جشن  است.  جنگ  درباره  کوتاه  داستان  دَه  حاوی  کتاب  این  چکیده: 
کنند.  اجرا  پرفورمنس  یک  است  قرار  که  است  دانشجویانی  درباره  مجموعه  این  داستان 
نام »سیاوش« پیشنهاد می کند که نمایشی درباره خشونت اجرا کنند و  به  از آن ها  یکی 
باید عامل  این نمایش، تماشاگر  البته در  ببینند؛  برابر خشونت  را در  عکس العمل آدم ها 
نشانه  را  او  مختلف  افراد  و  بایستد  تفنگ  روبه روی  می خواهد  سیاوش  باشد!  خشونت 
زیرزمینی  نمی دهد. سیاوش  را  نمایش  این  اجرای  اجازه  دانشکده  کنند!  و شلیک  بگیرند 
در  را  تیرهای سربی  بدهد دست مردم،  را  تفنگ  »ابراهیم«  قرار است  و... .  پیدا می کند 

تفنگ بادی بگذارد و مردم را دعوت  کند به تیر انداختن! بعد... . 

14 . راین، پم مون یوز. رمان هایی که باید خواند: پژواک. فریده خرمی. تهران: پیدایش . 
1398. 564ص. پالتویی. شابک: 9786002966094 

مخاطب:  هنرجو 
پایه تحصیلی: دهم فنی و حرفه ای، یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، دهم 

کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، جنگ جهانی دوم 

این کتاب حاوی سه داستان، درباره سه نوجوان است که در زمان جنگ جهانی  چکیده: 
دوم می گذرد، »فردریک« در آلمان، »مایک« در پنسیلوانیا و »آیوی« در کالیفرنیا. در این 
داستان ها، نجات پدر، محافظت از برادر، دور هم نگه داشتن اعضای خانواده و در نهایت 
تهدیدهای مختلفی که قهرمانان داستان ها را به سمت سرنوشتی نامعلوم پیش می  برد، 
نشان می دهد  نویسنده  و  و شیرینی هستند  تلخی  از  داستا ن ها سرشار  مطرح می شود. 
که موسیقی چطور می تواند زندگی غم انگیز این شخصیت ها را تغییر بدهد و آن ها را به 

روشنایی هدایت کند. 

15 . مولوی، ریحانه. سر و سرنیزه: مستندی داستانی از مبارزات علی دانش پژوه. تهران: 
موزه عبرت ایران . 1398. 168ص. رقعی. شابک: 9786000495411 

مخاطب:  هنرجو 
کاردانش،  یازدهم  حرفه ای،  و  فنی  دوازدهم  حرفه ای،  و  فنی  یازدهم  تحصیلی:   پایه 

دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: داستان های فارسی، انقالب اسالمی، خاطره نویسی 

چکیده: »علی دانش پژوه« در خانواده ای روحانی به دنیا آمد و به دلیل موقعیت پدرش 
مسائل  جریان  در  نوجوانی  دوران  از  منزلشان،  به  انقالبی  مبارزان  و  علما  آمد  و  رفت  و 
نام »جوانان غیور  به  با عضویت در گروهی  او در سال 13۵0  سیاسی کشور قرار گرفت. 
آبان  در  سرانجام  و  شد  شاه  رژیم  بی عدالتی های  علیه  مبارزه  وارد  عمالً  قم«  شهرستان 
کتاب  و... .  به یک سال حبس محکوم شد  ماه شکنجه  از سه  بعد  و  13۵2 دستگیر شد 

حاضر بخشی از خاطرات و مصائب او در دوران رژیم پهلوی است. 

داستان
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 . نیستان  کتاب  تهران:  یاس.  از  خوش بوتر  برف،  از  سفیدتر  آقایاری.  غالمرضا،   .  16
1398. 104ص. رقعی. شابک: 9786222086992 

مخاطب:  هنرجو 
پایه تحصیلی: دهم فنی و حرفه ای، یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، دهم 

کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: داستان های فارسی، نوجوانان، اعتقادات مذهبی 

چکیده: این داستان از زبان نوجوانی روایت می شود که پدرش قهوه خانه ای دارد و مرشدی 
پیر که از دوستان پدرش است در آن پرده می خواند. پسر چنان محو پرده خوانی و نقالی 
چشم  به  را  وقایع  نزدیک  از  و  کربال  می یابد  صحرای  در  را  خود  گویی  که  می شود  مرشد 
می بیند. داستان در فصول مختلف خود، در قالب همین سناریو، روایتی از زندگی برخی 

اصحاب کمتر شناخته شده امام حسین علیه السالم را در حادثه عاشورا باز می گوید. 

شابک:  رقعی.  144ص.   .1398  . به نشر  تهران:  موقف.  سعید.  تشکری،   .  17
 9789640230336

مخاطب:  هنرجو 
حرفه ای،  و  فنی  دوازدهم  حرفه ای،  و  فنی  یازدهم  حرفه ای،  و  فنی  دهم  تحصیلی:  پایه 

دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: داستان های فارسی، امامان، شاعران 

خانه  اهل  برود.  و  کند  رها  را  خاندان  و  خانه  اهل  و  را  کوفه  دعبل می خواست  چکیده: 
دلخوش بودند که شاید راه درست را یافته باشد! دعبل کیسه پر از سکه  پدرش را نپذیرفت 
و فقط چند سکه از آن برداشت. عموزاده اش قلم و جوهردان زرینی را مقابلش گذاشت 
که دعبل از نوجوانی آرزوی نوشتن با آن را داشت؛ اما دعبل آن را هم قبول نکرد و گفت: 
»بگذارید زمانی که درست و به قاعده شعر گفتم، میراث اجدادی را پیشکشم کنید«... . 
برای همیشه  بود  گفته  او  داشت.  بود، همراه  داده  »عالیه«  که  را  فقط دستبندی  دعبل 
منتظر دعبل می  ماند... . دعبل هرچه به بغداد نزدیک تر می شد، خیالش آسوده تر می شد 
و فکر می  کرد استاد »صریع الغوانی مسلم بن ولید« با دانستن پیشینه پدر و عمویش در 

شعر، حتماً او را به شاگردی می پذیرد؛ اما... . 

شابک:  رقعی.  208ص.   .1398 . مرندیز  مشهد:  دیجیتال.  بازارچه  عالئی، شیده.   .  18
 9786001066580

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم 

کلمات کلیدی: بازاريابي، مديريت مالي، مديريت مشاغل، نرم افزار رايانه اي 

بازارچه های  برپایی  شاهد  متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  در  که  است  سالی  چند  چکیده: 
است  شده  جدید، سعی  عصر  اقتضائات  به  عنایت  با  کتاب،  این  در  کارآفرینی هستیم. 
دانش آموزان  به  گام به گام  صورت  به  ساده  اینترنتی  فروشگاه  یک  راه اندازی  و  طراحی 
آموزش داده شود تا آن ها به سوی راه اندازی بازارچه های دیجیتال هدایت شوند و بتوانند 
محصوالت خود را در معرض دید مشتریان کشوری و حتی جهانی بگذارند و به این ترتیب 

ورود به دنیای پر از رقابت اقتصاد را از هم اکنون تمرین کنند. 

رایانه
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آینده مان را رقم می زنند.  آینده نزدیک: درک 12 نیروی فناورانه که  کلی، کوین.   .  19
شایان تقی نژاد. اصفهان: آموخته . 1398. 346ص. رقعی. شابک: 9786226650380 

مخاطب: دانش آموز/ معلم/هنرجو/ هنرآموز 
فيزيك،  رياضي-  فيزيك، دوازدهم  رياضي-  يازدهم  فيزيك،  رياضي-  دهم  پایه تحصیلی: 
علوم تجربي،  دهم  انساني،  علوم  دوازدهم  انساني،  علوم  يازدهم  انساني،  علوم  دهم 
علوم  يازدهم  اسالمي،  معارف  و  علوم  علوم تجربي، دهم  دوازدهم  علوم تجربي،  يازدهم 
و معارف اسالمي، دوازدهم علوم و معارف اسالمي، دهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و 

حرفه اي، دوازدهم فني وحرفه اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش. 
کلمات کلیدی: فناوری، آینده نگری، اینترنت، اقتصاد 

اکنون  و  اند  داشته  سریعی  بسیار  رشد  ارتباطات  و  فناوری  گذشته  دهه  در سه  چکیده: 
اینترنت، رایانه ها و گوشی های هوشمند بر اقتصاد جهانی و زندگی روزمره مان فرمانروایی 
تغییرات  فناوری ها چه  این که  این پیشرفت ها سواالتی مطرح است،  می کنند. در جریان 
به  تغییرات  این فضای  در  کارها چگونه می توانند  و  پیشرفت هایی می کنند؟ کسب  و چه 
رشدشان ادامه دهند؟ و سؤاالتی از این قبیل که کتاب پیش رو با نگاهی به آینده می کوشد 

به این پرسش ها پاسخ دهد. 

20 . جان زمین، عبدالعظیم/ ارجونی، اکبر/ خسروی، عقیل/ جهانی مقدم، ناصر. عیب یابی 
گرگان:   .285-  475-  800- فرگوسن: مدل های 399  تراکتور مسی  گیربکس  تعمیر  و 

مختومقلی فراغی . 1398. 316ص. بياضی. شابک: 9789645088673 
مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 

پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: تراکتورهای کشاورزی، کشاورزی 

تعمیرات  آموزش  بنابراین،  است.  رایج  بسیار  کشاورزی  در  تراکتور  از  استفاده  چکیده: 
سیستم های تراکتور، از جمله سیستم انتقال قدرت آن، ضروری است. این کتاب مراحل 
را به عنوان نوعی آموزش تخصصی در  دمونتاژ و مونتاژ گیربکس تراکتور مسی فرگوسن 
کامیون ها،  به  تعمیم  قابل  اطالعات  این  رایج کشور عرضه می کند.  تراکتورهای  تعمیرات 
اتومبیل ها، کمباین ها و دیگر وسایل نقلیه نیز هستند. همۀ مراحل آموزش با تصویرهای 

درشت و دقیق ارائه شده اند. 

تهران:  شیر.  علمی  شناخت  بر  مقدمه ای  امیرفرخ.  مظاهری،  نسرین/  مؤیدنیا،   .  21
پیشگامان پژوهش مدار . 1398. 308ص. وزیری. شابک: 9786008529132 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کلیدی: تولیدات کشاورزی، غذا 

نیازهای موجود ات وابسته به مصرف  چکیده: شیر مایعی سفید رنگ و مغذی است که 
آن را تأمین می کند. کتاب پیش رو در 11 فصل ضمن توضیح دربارة شیر و خواص آن، از 
ترکیبات  و  میکروارگانیسم ها  بهداشتی شیر،  تولید  بررسی می کند.  را  آن  نیز  لحاظ علمی 
شیر، چربی و پروتئین های شیر، الکتوز، ویتامین ها و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی شیر 

در این اثر تشریح شده است. 

کشاورزی
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22 . اناری، شهاب. از تخصص به درآمد: فرمول جامع قدم به قدم برای کسب درآمد 
شابک:  وزیری.  138ص.   .1398  . مبتکران  تهران:  تخصصی.  مهارت  و  دانش  از  باال 

 9789640729847
مخاطب: هنرآموز 

کلمات کلیدی: خرید و فروش، بازارکار 

چکیده: در عصر جدید بازارهای محلی جای خود را به بازارهای جهانی داده اند و صاحبان 
جدیدی  چالش های  با  خود  کارهای  و  کسب  شکوفایی  و  راه اندازی  برای  کارها  و  کسب 
دنبال  به  جدید  نیازهای  این  به  پاسخ گویی  برای  بازاریابی  علم  در  افراد  شده اند.  مواجه 
راه های جدید هستند. نویسنده در کتاب حاضر راه های کسب درآمد باال از دانش و مهارت 
تخصصی را به افراد آموزش می دهد. پیغام واضح در بازار، ایجاد آگاهی در بازار و نهایی 

کردن فروش از جمله مطالب کتاب است. 

ارتبا ط های  و  رفتارها  مدیریت  برای  نکته  بی نهایت!40  تا  دویدن  حیدر.  تورانی،   .  23
بياضی.  56ص.   .1398  . پژوهش مدار  پیشگامان  تهران:  سازمانی.  و  اجتماعی  فردی، 

شابک: 9786008529125 
مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 

پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: ارتباط، مهارت های ارتباطی 

چکیده: حساس و هشیار بودن در ارتباطات فردی و سازمانی از نیازهای زندگی است. کتاب 
حاضر در 40 نکته برای مدیریت رفتارها و ارتباط های فردی و گروهی مطالب کوتاهی را بیان 
کرده است. دویدن برای رهایی، دویدن برای گذشتن، دویدن برای جاری شدن، دویدن برای 

یار شدن و دویدن برای عبودیت تعدادی از عنوان های این اثر است. 

دانشنامه پژوهش در آموزش و تربیت فنی و حرفه ای-ج 1.  نفیسی، عبدالحسین.   .  24
تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان . 1398. 376ص. رحلی. شابک: 9789640812655 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کلیدی: مهارت های شغلی، برنامه ریزی درسی، پژوهش 

چکیده: کتاب حاضر دانشنامه ای پژوهشی است در حوزۀ آموزش و تربیت فنی و حرفه ای. 
این اثر که ترجمه و گزیده ای از متن اصلی دانشنامۀ انگلیسی است، تعداد زیادی مقالۀ 
پژوهشی مرتبط با شرایط کشور را دربر دارد. این جلد سه بخش دارد و در آغاز هر بخش 
است.  آمده  پژوهشی  اصلی  زمینه های  و  علمی  موقعیت  تخصصی،  رشتۀ  مختصر  شرح 
موضوعات جلد اول از دانشنامه عبارت اند از: خاستگاه و شکل گیری پژوهش های آموزش 
سیاست ها،  با  ارتباط  در  ح  ف  آت  پژوهش های  ح(؛  ف  ت  )آ  حرفه ای  و  فنی  تربیت  و 

برنامه ریزی و اجرا؛ حیطه های پژوهش در آ ت ف ح. 

بازاریابی

مهارت
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25 . نفیسی، عبدالحسین. دانشنامه پژوهش در آموزش و تربیت فنی و حرفه ای-ج 2. 
تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان . 1398. 768ص. رحلی. شابک: 9789640812662 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسی، پژوهش، دانشنامه، مهارت های شغلی 

چکیده: کتاب حاضر دانشنامه ای پژوهشی است در حوزۀ آموزش و تربیت فنی و حرفه ای. 
این اثر که ترجمه و گزیده ای از متن اصلی دانشنامۀ انگلیسی است، تعداد زیادی مقالۀ 
شروع  سوم  بخش  از  جلد  این  دربر دارد.  را  بومی  و  کشور  شرایط  با  مرتبط  پژوهشی 
زمینه های  و  علمی،  موقعیت  تخصصی،  رشتۀ  مختصر  بخش شرح  آغاز هر  در  می شود. 
حیطه های  از:  عبارت اند  دانشنامه  از  دوم  جلد  موضوعات  است.  آمده  پژوهشی  اصلی 
روش های  ح؛  ف  آت  پژوهش های  با  مرتبط  موردی  مطالعات  ح.  ف  ت  آ  در  پژوهش 

پژوهش. کتاب شامل جدول ها و نمودارهای بسیار نیز می شود. 

26 . بهرام زاده، رضا برنامه نویسی ماشین های تراش CNC صفر تا صد. مشهد: ضریح 
آفتاب . 1398. 328ص. وزیری. شابک: 9786004763042 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: سی ان سی، ماشین های تراش، برنامه نویسی 

تولید است که در صنایع  و  فرایندهای ساخت  از معمول ترین  یکی   cnc فناوری چکیده: 
به  ابزارها  کنترل  جهت  کامپیوتر  از  که  فناوری  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مختلف 
و  پیشرفت  حال  در  روز  به  روز  می شود  استفاده  قطعات  از  مختلفی  انواع  ایجاد  منظور 
فراگیرتر شدن است. کتاب حاضر به توضیح نحوه برنامه نویسی ماشین های تراش cnc با 
کنترل فانوک که یکی از پرکاربردترین کنترلرها در ایران و جهان است، می پردازد، همچنین 
کلیه دستورات الزم جهت برنامه نویسی به همراه مثال های مختلف، در 20 فصل همراه با 

سواالت تستی شرح داده شده است. 

ضریح  مشهد:  صد.  تا  صفر   CNC فرز  ماشین های  برنامه نویسی  رضا  بهرام زاده،   .  27
آفتاب . 1398. 274ص. وزیری. شابک: 9786004763035 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کلیدی: سی ان سی، ماشین های فرز، برنامه نویسی 

تولید است که در صنایع  و  از معمول ترین فرآیندهای ساخت  فناوری cnc یکی  چکیده: 
به  ابزارها  کنترل  جهت  کامپیوتر  از  که  فناوری  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مختلف 
و  پیشرفت  حال  در  روز  به  روز  می شود  استفاده  قطعات  از  مختلفی  انواع  ایجاد  منظور 
می پردازد،  فرز  ماشین های  برنامه نویسی  نحوه  توضیح  به  حاضر  کتاب  است.  فراگیرتر 
همچنین کلیه دستورات الزم جهت برنامه نویسی به همراه مثال های مختلف، در 18 فصل 

همراه با سواالت تستی شرح داده شده است. 

مکانیک
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رقعی.  156ص.   .1398  . نیستان  کتاب  تهران:  بوسه.  ازدحام  نرگس.  مقصودی،   .  28
شابک: 9786222086398 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش، دوازدهم 

کاردانش 
کلمات کلیدی: سفرنامه ها، خاطره نویسی، آداب و رسوم مذهبی 

اربعین  پیاده روی  سفر  از  خود  تجربه  نخستین  براساس  را  کتاب  این  نویسنده  چکیده: 
روایی  است. شرح  کرده  انتخاب  را  داستانی  روایتی  برای شرح سفرش،  او  است.  نوشته 
برای  و  بیندازد  داستانی  نگاه  و  نمک  آن  به  است  کرده  سعی  و  رفته  او  بر  که  اتفاقاتی 
مخاطب روایتی جذاب تر از یک گزارش ِصرف از آنچه دیده است، بر جای بگذارد. داستان 
از آن چه او طلبیده شدن می نامد  از شرح چگونگی حرکت در این مسیر شروع می شود، 
و  مالی  مقدمات  کردن  فراهم  و  آالت سفر  و  اسباب  کردن  داستان، شرح جمع  ادامه  و 

غیرمالی آن است. 

شابک:  رقعی.  128ص.   .1397  . نیستان  کتاب  :تهران  رنجر.  بهزاد  بهزادپور،   .  29
 9786222080334

مخاطب: هنرجو 
پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای 

کلمات کلیدی: ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق 

جنگ  طی  ودر  عراق  اردوگاه های  در  اسیر  ایرانی  رزمندگان  داستان  اثر،  این  چکیده: 
تحمیلی است. کتاب سعی دارد حال و هوای آن روزها را در قالب فیلمنامه و از زبان اسرا 
و نیروهای عراقی محافظ محل بازگو کند. دیگر نقش آفرینان در این اثر تکاوران کاله سبز 
و مرزنشینان هستند که هر یک در راستای قصه، دیالوگ خود را ارائه می کنند. در پایان 

نیز با نظارت مأموران صلیب سرخ، ده معلول اسیر ایرانی از اردوگاه آزاد می شوند. 

51ص.   .1398 . تهران: مبتکران  پرواز بی تا.  عزیززاده، هادی. فیلمنامه سینمایی:   .  30
پالتویی. شابک: 9789640723982 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: فیلمنامه نویسی، سینما 

هواپیما ربایی  واقعه  یک  خصوص  در  که  است  فیلمنامه ای  عنوان  تا(  بی  )پرواز  چکیده: 
از  اصرار  به  فیلمنامه،  این  اصلی  و شخصیت  پرواز  مهندس  )بهنام(  است.  نگارش شده 
مافوق خود می خواهد که هدایت پرواز تهران-مشهد را به عهده بگیرد. ما فوق در نهایت 
می پذیرد. داخل هواپیما به دو نفر که یکدیگر را نمی شناسند ماموریت داده شده تا اقدام 
به هواپیما ربایی کنند... در این میان دختر رئیس شرکت هواپیمایی )بی تا( و همسرش که 
روز قبل باهم ازدواج کردند، جزو مسافرین هستند. هواپیما دچار سانحه می شود و بهنام 

در صدد رفع مشکالت به وجود آمده می شود.... 

سفرنامه-خاطره نویسی

نمایشنامه-فیلمنامه



16

31 . عزیززاده، هادی. فیلمنامه سینمایی: پلیس کوچولو ABC. تهران: مبتکران . 1398. 
61ص. پالتویی. شابک: 9789644861833 

مخاطب: هنرجو 
پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش، دوازدهم 

کاردانش 
کلمات کلیدی: فیلمنامه نویسی، سینما 

چکیده: کتاب پیش رو )پلیس کوچولو abc( عنوان فیلمنامه ای مختصر و آموزنده است که 
در آن از )علی( پسر ده ساله خالقی صحبت می شود که در برخورد با مشکالت و مسائل 
این  از  داستان  با خالقیت خاص خود حل می کند.  را  آن ها  و  نمی شود  راحتی تسلیم  به 
قرار است که )علی( به همراه خانواده در تعطیالت نوروز به سفر می روند و طی یک اتفاق 
رودخانه او را به جایی دوردست می اندازد، حاال علی تنهاست و باید برای مراقبت از خود و 

مشکالت پیش رو فکری کند... 

32 . شجاعی، سیدعلی. فیلنامه سینمایی: یک استکان چای تلخ. تهران: کتاب نیستان . 
1398. 100ص. رقعی. شابک: 9786222086800 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: فیلمنامه سینمایی، فیلم نامه ها 

کارخانه چای فوت  کتاب حاضر متن کامل یک فیلم نامه ست. سررودی، صاحب  چکیده: 
کرده است و بچه ها به دنبال وصیت نامه  می گردند. در حین جست و جو صلح نامه ای پیدا 
می شود که سررودی نیمی از اموال خود را به شخصی که هیج کس نمی شناسد بخشیده 
است. این فرد کیست و آیا چیزی از اموال به فرزندان سررودی خواهد رسید؟ متن با تمام 

جزئیات و به شکل فیلم نامه درج شده است. 

33 . رضائی فرد، زهرا نمایشنامه ایرانی انار بهشت. تهران: نودا . 1397. 48ص. پالتویی. 
شابک: 9786009868407 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کلیدی: نمایشنامه ها، جنگ، شهادت 

است.  مناسب  مدرسه  در  اجرا  برای  که  است  نمایشنامه ای  متن  حاضر  کتاب  چکیده: 
سر  بر  مادر  شده است،  شهید  رزمنده ای  است.  مربوط  جنگ  و  جبهه  به  نمایش  موضوع 

پیکر او ناالن است و خاطراتی از شهید نقل می کند. 
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آموزش فتوشاپ CS6 از مبتدی تا حرفه ای )همراه نکات کلیدی  دهداری، سارا.   . 34
نسخه های CC(. قم: وثوق . 1398. 322ص. وزیری. شابک: 9786001073144 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کلیدی: گرافیک، طراحی 

و  می باشد  گرافیک  طراحی  نرم افزارهای  توانمندترین  جزو  فتوشاپ  افزار  نرم  چکیده: 
همان طور که می دانید پیچیده و تخصصی است. کتاب مورد نظر در 15 فصل به آموزش 
کتاب  این  در  است.  پرداخته  حرفه ای  تا  مبتدی  از   cs6 فتوشاپ  افزار  نرم  کلیدی  نکات 
که  گرفته شده است  نظر  در  نیز  تمرینات عملی  نمونه  نیاز،  مورد  موارد  نگارش  بر  عالوه 

کاربر را بیشتر با این نرم افزار کاربردی آشنا می کند. 

35 . محمدی القار، معصومه. ابریشم  دوزی. گرگان: پیک ریحان . 1397. 180ص. وزیری. 
شابک: 9786007487976 

مخاطب: هنرجو 
پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشی، هنر 

چکیده: هنر خیاطی و ابریشم دوزی دیرزمانی است یکی از هنرهای مورد توجه بانوان کشور 
ماست. این کتاب در ده فصل به آموزش ابریشم دوزی و استفاده از تونالیته های رنگی نخ، 
دوخت انواع گل، میوه، چهره و حیوان می پردازد. در پایان کتاب نیز سؤاالت چهارگزینه ای 

برای آمادگی در آزمون پایانی گنجانده شده اند. 

36 . محمدی القار، معصومه. چهل تکه دوزی با ماشین )مقدماتی(. گرگان: پیک ریحان. 
. 1398. 158ص. وزیری. شابک: 9786007487921 

مخاطب: هنرجو 
پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: الگوها، صنایع دستی، کاردستی 

چکیده: تکه دوزی یکی از هنرهای قدیمی و سنتی دیار ماست. کتاب حاضر طبق آخرین 
با  چهل تکه  دوخت  و  تهیه  شرح  به  فصل  ده  در  حرفه ای  و  فنی  سازمان  استانداردهای 
ماشین می پردازد. کتاب این مباحث را دربر گرفته است: به کارگیری ابزار و ماشین دوخت؛ 
انجام مقدمات طرح و نقش اندازی روی پارچه و رنگ شناسی؛ دوخت چهل تکه های ساده، 
تکه  چهل  دوخت  و  برش  چهل تکه؛  روی  تزیینی  دوخت های  تلفیق  حجمی؛  و  برجسته 
ماشین؛  با  تکه دوزی  چهل  دوختی  ملزومات  از  نگهداری  و  شست وشو  سنتی؛  نقوش  با 

مدیریت کارگاهی، بازاریابی و فروش محصوالت. 

هنر: گرافیک

هنر: صنایع دستی
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37 . عابدی، یدهللا/ قلیچ خانی، رضا. تکنیک و هنر عکاسی. نجف آباد: مهر زهرا)س(. 
1398. 108ص. وزیری. شابک: 9786226051460 

مخاطب: هنرجو 
پایه تحصیلی: دهم فنی و حرفه ای، یازدهم فنی و حرفه ای 

کلمات کلیدی: عکاسی، هنر 

چکیده: صنعت و هنر عکاسی امروزه یکی از بزرگ ترین شاخه های هنر به شمار می آید. 
با ظهور دوربین های عکاسی دیجیتال و برنامه های قدرتمند کامپیوتری، عکاسی به روش 
سنتی و با تجهیزات قدیمی کنار رفته و جای خود را به فناوری جدید دوربین های دیجیتالی 
تاریخچه تحول عکاسی و نکات پیرامون آن، دارای  بر بررسی  دادند. کتاب پیش رو عالوه 
مطالب پایه و مقدماتی برای عالقمندان به هنر عکاسی و همچنین حاوی اطالعات تخصصی 

برای کاربران حرفه ای می باشد. 

38 . بابایی، علی رضا. خود آموز خط تحریری. تهران: مبتکران. . 1398. 184ص. وزیری. 
شابک: 9789640729724 

مخاطب: دانش آموز/ معلم/ هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، دهم فنی و حرفه ای، 

دهم کاردانش، یازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: خط، آموزش انفرادی 

از دست خط بد خود در رنج هستند.  از مردم هستیم که  امروزه شاهد گروهی  چکیده: 
بسیاری از این افراد در اثر نبود آموزش صحیح در مدارس نتوانسته اند به اصالح خط خود 
با تمرین و داشتن حوصله می توان به  باور است که  بنابراین مؤلف بر این  موفق شوند. 
مرتبه ای از خط خوش تحریری رسید. کتاب پیش رو با دادن سرمشق و تمرین، مخاطب را 

به شناختی از خط تحریری و انجام آن سوق می دهد. 

تهران:  قاسمی.  آشنای  فرامرز  میرآخورلی،  زهرا  کیارستمی.  سینمای  آلبرتو.  النا،   .  39
نارنج. . 1397. 296ص. رقعی. شابک: 9786008670384 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای 

کلمات کلیدی: سینما، کارگردانی 

کننده،  تهیه  عکاس،  تدوین گر،  فیلم نامه نویس،  کارگردان،  کیارستمی،  عباس  چکیده: 
و  کیارستمی  آثار  از  تفسیری  اثر،  این  بود.  ایرانی  نقاش  و  شاعر  همچنین  و  گرافیست 
همچنین ارائه تصویری منسجم از ساخته های او از سال 1349 الی 1382 است که البته 

بیشتر به زمینه ها و مفاهیم بومی آثار وی می پردازد. 

هنر: عکاسی

هنر: خوشنویسی

سینما-موسیقی هنر: 
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میالد  مبانی موسیقی 5.  تکوین  و  بنیادی  شکل گیری  الن.  تروشو،  مریو، میشل/   .  40
عمرانلو. تهران: آوند دانش. . 1398. 60ص. رحلی. شابک: 9786226661638 

مخاطب: هنرآموز 
پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: مبانی موسیقی، موسیقی، هنر 

چکیده: کتاب پیش رو جلد پنجم از مجموعه ای 9 جلدی است که به شکل گیری بنیادی و 
تدوین  به صورت درس های کالسی  پرداخته است. محتوای کتاب  تکوین مبانی موسیقی 
و  تدریس شده است  تئوری موسیقی  از  کوتاهی  مباحث  از کالس،  در هر جلسه  و   شده 
تمرین های عملی مرتبطی آمده اند. تمرین ها شامل نت خوانی، ریتم خوانی، تمرین آوازی 

و تربیت شنوایی هستند. 

 .1397 محمدی.  مسعود  كرمان:  سینما1.  فن  مهدیه.  رفیق،  مسعود/  محمدی،   .  41
186ص. رحلی. شابک: 9786220012597 

مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 
پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: سینما، فیلمسازی 

چکیده: سینما یک زبان ارتباط رسانه ای است و مثل همة زبان های دیگر، دستور و قواعد 
خاص خود را دارد. تنها در صورت تسلط به این زبان، می توان اجزای تشکیل دهندة یک 
نُه فصل  در  که  کتاب حاضر  کرد.  برقرار  درست  ارتباطی  آن  با  و  را شناخت  اثر سینمایی 
تدوین شده، در تالش است تا قواعد و نکات فنی این رشته را به عنوان یک رسانه جمعی 
به مخاطبان خود بیاموزد. آشنایی با سینما، مراحل ساخت فیلم، دوربین های فیلم برداری 
از موضوعات  و تصویربرداری، نکات فنی تصویربرداری و دانستنی های کارگردانی، بخشی 

این کتاب هستند. 

42 . افشار مهاجر، کامران. مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری: 
تاریخ طراحی گرافیک ایران. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. . 1398. 296ص. خشتی. 

شابک: 9786226011617 
مخاطب: هنرجو/ هنرآموز 

پایه تحصیلی: دوازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: گرافیک، ارتباط تصویری 

مبانی  و  گرافیک  رشته  تکامل  شناخت  به  کشور  گرافیک  طراحی  تاریخ  مطالعه  چکیده: 
ارتباط تصویری در ایران کمک خواهد کرد. در کتاب مصور پیش رو، مؤلف در 10 فصل، 
تجربه کاری سازمان ها و نمونه آثار موفق ناشران را در کتاب های هنرهای تجسمی آورده 
است. در این کتاب مؤلف کوشیده است تصویری از وضعیت گرافیک ایران، از دوره قاجار 

تا سالیان اخیر ترسیم کند. 
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بداهه نوازی  آموزش  )جلد دوم(:  موسیقی دان کوچولو  الگا.  گتالوا،  الگا/  بوالیوا،   .  43
شابک:  رحلی.  132ص.   .1398 گیسا.  تهران:  ابراهیمی.  مسعود  آهنگ سازی.  و 

 9790901464810
مخاطب: هنرجو 

پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: مبانی موسیقی، موسیقی 

چکیده: کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه ای چندجلدی است که به زبان کودکانه، خواننده 
ژانرهای  در  بداهه نوازی های  آموزش  آشنا می کند.  مبانی موسیقی  و  اصول  از  برخی  با  را 
متعدد،  تکلیف های  و  تمرین ها  با  همراه  جلد  این  در  داستان،  بداهه نوازی-  و  مختلف، 

آموزش داده می شوند. 

44 . بوالیوا، الگا/ گتالوا، الگا. موسیقی دان کوچولو: آموزش بداهه نوازی و آهنگ سازی. 
مسعود ابراهیمی. تهران: گیسا. . 1398. 120ص. رحلی. شابک: 9790901464803 

مخاطب: هنرجو 
پایه تحصیلی: یازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش 

کلمات کلیدی: مبانی موسیقی، موسیقی 

از  برخی  با  را  خواننده  که  است  چندجلدی  مجموعه ای  از  اول  جلد  حاضر  کتاب  چکیده: 
در  ریتمیک  بداهه نوازی های  و  فاصله ها  جادوی  می کند.  آشنا  موسیقی  مبانی  و  اصول 
تئوریک و عملی  این جلد آموزش داده می شوند. مراحل ضروری و مقدماتی درک مبانی 

موسیقی، همراه با تمرین ها و تکلیف های متعدد، در این کتاب آموزش داده می شوند. 

 . تربیت  منادی  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  وداع.  تپه  نمایشنامه:  احمد.  بیگلریان،   .  45
1398. 32ص. رقعی. شابک: 9786003902961 

مخاطب:  هنرجو 
پایه تحصیلی: دهم فنی و حرفه ای، یازدهم فنی و حرفه ای، دوازدهم فنی و حرفه ای، دهم 

کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، نمایشنامه ها، جنگ ایران و عراق 

از جنگ،  عراق. سال ها پس  و  ایران  درباره جنگ  است  نمایشنامه ای  کتاب  این  چکیده: 
دانش آموزان، همراه مربی خود، برای بازدید مناطق جنگی به آن جا می  روند. آن ها به خط 
مقدم جبهه می رسند، جایی که نظامی ها آن را نقطه صفر می نامند! آقای مربی کسی است 
که سال ها در آن منطقه جنگیده و وجب به وجب آن را می شناسد. مربی می  گوید تپه ای 
که روی آن ایستاده اند، تپه وداع نام دارد و از بچه ها می  خواهد صبر کنند تا مهمان ها از 
راه برسند و علت این نام گذاری را توضیح دهند. مهمان ها چه کسانی هستند و داستان 

این تپه چیست؟ 
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منادی  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  آ.  فی  ما  نمایشنامه:  مرتضی.  سید  موسوی پور،   .  46
تربیت . 1398. 24ص. رقعی. شابک: 9786003902954 

مخاطب:  هنرجو 
حرفه ای،  و  فنی  یازدهم  حرفه ای،  و  فنی  دهم  دوازدهم،  یازدهم،  دهم،  تحصیلی:  پایه 

دوازدهم فنی و حرفه ای، دهم کاردانش، یازدهم کاردانش، دوازدهم کاردانش 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، نمایشنامه ها، کنکور سراسری دانشگاهی 

نوجوانان  استرس  درباره  است،  کنکور  و  درس  و  مدرسه  درباره  نمایشنامه  این  چکیده: 
برای شرکت در این آزمون و پذیرفته شدن در رشته ای خاص، رشته ای که پدر و مادرانشان 
نام کند؛ ولی  دارند! قرار است دانش آموز، همراه پدرش در دبیرستان جدیدی ثبت  آرزو 
بعد  روز  صبح  و  می  بیند  را  معلمانش  و  دبیرستان  آن  از  وحشتناکی  کابوس  شب هنگام 
حاضر نیست به آن جا برود. وقتی سرانجام دانش آموز راضی می شود و همراه پدرش به 

آن مدرسه می  رود، با صحنه هایی روبه  رو می شود که... . 

کانون  تهران:  هالیوود(.  )تاریخ سینمای  آخرالزمان  اینک  و   ... مستغاثی، سعید.   .  47
اندیشه جوان . 1397. 144ص. رقعی. شابک: 9786001593208 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کلیدی: سینما، سیاست 

چکیده: سینمای هالیوود پرداختی هدفمند، یکپارچه و جهت دهنده در ترویج اندیشه های 
سلطه جویانه، مادی گرایانه و منجی نمایانۀ قوم برگزیدۀ یهود و نژاد برتر آمریکایی دارد. در 
این کتاب، با رویکردی جریان شناختی، مهم ترین سویه های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی 
نظام فیلم سازی هالیوود مطرح می شود. ایدئولوژی آمریکایی، ژانرهای آخرالزمانی، تلقین 
آخرالزمان  و  آپوکالیپتیک،  سینمای  صهیونی،  نژادپرستی  ستیزی،  اسالم  زندگی،  سبک 

شبه دینی از جمله مباحث فصل های کتاب هستند. 




